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I. Dispoziții generale
Admiterea se organizează pe facultăți, la programe de studii acreditate în cadrul Universității din Oradea,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Numărul minim de studenți pentru demararea unui program de studii se stabilește prin Hotărâre a Senatului
universității, cu avizul Consiliului de administrație, pe baza unor criterii specifice. Candidații vor fi informați, încă
de la înscriere, asupra numărului minim de studenți necesar demarării unui program de studii.
Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți si programe de studii din
aceeași instituție sau din instituții diferite de învățământ superior, dar poate fi admis și înmatriculat la o singură
universitate sau facultate pe locuri subvenționate de la buget pentru durata normală de studii. Candidatul admis la
mai multe universități sau facultăți este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie subvenționat de la
bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea
diplomei de licență în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanțat de la
buget.
Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de
ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă. Orice subvenția financiară sau bursă din fonduri
publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituție de învățământ superior,
pentru un singur program de studii.
Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locuri finanțate de
la bugetul de stat, care renunță la continuarea studiilor de master sau decid să facă și al doilea master în cadrul
aceleiași universități sau într-o altă universitate beneficiază de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata
normală de studiu (scăzând din durata de studiu a noii specializări anii de studii cu finanțarea de la buget la
specializarea inițială). Dacă prima specializare este făcută prin achitarea taxei de studiu, cea de a doua specializare
poate fi studiată cu finanțare de la bugetul de stat.
Admiterea se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiilor de admitere a Universității din
Oradea și a facultăților.

II. Taxe admitere
Taxa de înscriere la concursul de admitere

150 RON

Taxa pentru contestații

150 RON

Taxa de înmatriculare

100 RON

Taxă procesare dosar (pentru candidați cu studii anterioare efectuate în străinătate)

150 Euro

În cazul candidaților care se înscriu la mai multe facultăți aceștia vor achita taxa de înscriere pentru fiecare
facultate sau domeniu de studii respectiv.
Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.
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Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu
vârsta până în 25 de ani:
-

orfanii de ambii părinți;

-

cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial;

-

cei ai au cel puțin un părinte angajat al Universității din Oradea;

-

cei care au cel puțin un părinte personal didactic aflat în activitate (în conformitate cu Legea

Educației Naționale, art. 277).

III. Acte necesare la înscriere
Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului sau de către o altă
persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială.
Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații vor completa o cerere tip de înscriere în care vor menționa,
sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.
La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte:
a)

Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu

originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii
originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție) sau, în cazul
absolvenților promoției 2017, adeverința eliberată de către instituția de învățământ superior (în aceleași condiții ca
și diploma de licență);
b)

Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, certificată cu

originalul de instituția unde este depus originalul documentului, însoțită de adeverința doveditoare a depunerii
originalului la instituția respectivă – în cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituție);
c)

Certificatul de naștere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru

certificare în acest caz) ;
d)

Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în original pentru

certificare în acest caz) - dacă este cazul;
e)

Adeverința medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la

care candidează;
f)

2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultățile care susțin examen de

admitere cu probe de concurs;
g)

Carte de identitate sau pașaport (original pentru conformitate) și copie;

h)

Chitanță / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii de taxă de înscriere.

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic.
Candidații care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de licență/adeverinței
la facultatea la care au fost admiși pe locurile subvenționate de la buget, iar copia la cealaltă facultate însoțită de
adeverință din care să reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
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IV. Înscrierea și desfășurarea concursului de admitere pentru candidații din etnia rromilor
Candidații din etnia rromilor se pot înscrie și pot candida pentru locurile subvenționate de la buget, alocate
Universității din Oradea, special destinate acestei categorii de candidați.
În această înainte de a depune la facultate dosarul de înscriere, candidatul va completa o cerere tipizată
la secretarul șef al universității pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenționate de la buget
alocate distinct candidaților din etnia rromilor (formularul de cerere se găsește la secretarul șef al universității) și
va prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civile, culturale sau politice a rromilor
legal constituită, prin care se atestă apartenența candidatului la comunitatea rromilor (nu că este membru al
respectivei organizații).
Recomandarea menționată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul candidat este absolvent al
studiilor de licență la Universitatea din Oradea, la studiile de licență a beneficiat de loc bugetat special alocat
candidaților de etnie rromă și la dosarul personal de la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaților de etnie rromă este unic la nivel de universitate și nu
poate depăși ultima zi de înscriere la programele care organizează probe de admitere. Acest termen va fi afișat pe
site-ul universității și pe site-urile facultăților.
În prima fază, candidații participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform metodologiei proprii de
admitere a facultății, pe locurile subvenționate de la buget sau pe locurile cu taxă scoase la concurs.
În faza a doua participă doar candidații care au fost declarați admiși la nivel de facultate (statut „admis fără taxă”
sau „admis cu taxă”). Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultățile și centralizarea datelor, pe baza mediei
obținute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidații participă, la nivel de universitate, la concursul
pentru ocuparea locurilor subvenționate de la buget, special destinate lor.
Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a mediilor la admitere iar, în
limita locurilor bugetate special alocate, candidații primesc statutul final de „admis fără taxă pe locurile
subvenționate de la buget, special alocate”. În cazul în care candidatul nu obține acest statut, el revine la statutul
inițial primit după concursul la nivel de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă” ). Lista cuprinzând
rezultatele admiterii va fi afișată la avizierul central al universității și pe pagina de web.

V. Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși
Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
•

achitarea taxei de înmatriculare la casieria universității sau la Banca Transilvania și depunerea chitanței /

copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;
•

doar pentru studenții cu taxă, plata tranșei I a taxei de școlarizare, la casieria universității sau la Banca

Transilvania și depunerea chitanței / copiei ordinului de plată la secretariatul facultății;
•

se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de școlarizare pentru candidații / studenții care achită integral

taxa anuală de școlarizare până în data de 15 octombrie 2017;
•

completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultății și semnarea contractului de școlarizare.
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Etapa I
Confirmarea ocupării locului se va face în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la
avizier în loc vizibil și pe pagina web. În caz contrar candidații vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
După expirarea acestui termen, facultățile vor reface listele de admitere și le vor aduce la cunoștința candidaților
prin afișare.
Etapa II
După întocmirea noilor liste, candidații care au fost declarați admiși prin redistribuire vor avea obligația de a
confirma locul în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologia proprie și afișat la avizier în loc vizibil și
pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv.
Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afișa după finalizarea confirmărilor și va sta la baza
înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaților declarați admiși și confirmați va fi efectuată după
încheierea celor două sesiuni de admitere, pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie și septembrie
2017, prin decizie a rectorului universității, până la data de 30.09.2017.
Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere se restituie personal
candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii și necondiționat, fără perceperea unor
taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii notariale.
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1.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Str. Universității, nr.5, Tel/fax: 0259 408439
www.uoradea.ro, www.socioumane.ro
•

Sesiunea iulie 2017

17.07.2017 – 21.07. 2017 – înscrierea candidaților
24.07 .2017 – susținerea probei de admitere (interviu)
24.07. 2017, după ora 1600 – afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
25.07.2017 – 27.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)
28.07.2017 și 31.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)
01.08.2017 – afișarea rezultatelor finale
Înscrierile se fac la sediul Facultății de Științe Socio-Umane, clădirea V etaj 1 sala V109, în zilele lucrătoare între orele 9-16. Înscrierea
candidaților se va face la comisia de admitere.

Nr.crt.

Domeniul de
masterat

1

Psihologie
2

Programul de studii

Nr.
locuri
buget

Nr.
total
locuri

Psihologie clinică,
consiliere psihologică
și psihoterapie

13

50

Psihologie
educațională, consiliere
școlară și vocațională

12

50

11

50

13

50

13

50

Sociologie

Gestiunea resurselor
umane

4

Asistență socială

Managementul serviciilor
sociale

5

Științe ale
educației

Educația integrată în
învățământul primar și
preșcolar

3

Durată
școlarizare
/ nr. credite

2 ani / 120
credite

6/6

Criterii de admitere

40% media examenului de
licență
60% interviu și proba orală
(proiect de cercetare)
Departajarea candidaților în caz
de medii egale:
1. Nota examenului de
„Evaluarea cunoștințelor
fundamentale și de specialitate”
din cadrul examenului de licență
60% media examenului de
licență
40% interviu și proba orală
(proiect de cercetare)
Departajarea candidaților în caz
de medii egale:
1. Nota examenului de
„Evaluarea cunoștințelor
fundamentale și de specialitate”
din cadrul examenului de licență
50% media examenului de
licență
50% interviu și proba orală
(proiect de cercetare)
Departajarea candidaților în caz
de medii egale:
1. Nota examenului de
„Evaluarea cunoștințelor
fundamentale și de specialitate”
din cadrul examenului de licență

