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Anexa nr. 2  

METODOLOGIA ADMITERII  

la programul de studii/specializarea Asistență Socială 

Anul universitar 2021-2022 

 

Admiterea la programul de studii/specializarea Asistență socială se organizează în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii în anul 

universitar 2021-2022 şi cu respectarea elementelor de specificitate stipulate în prezenta 

Metodologie. 

 

I. Calendarul admiterii 

Admiterea în anul universitar 2021-2022 se organizează în două sesiuni (cea de-a doua 

sesiune se va organiza numai pentru ocuparea locurilor rămase vacante după prima sesiune), 

după următorul calendar: 

 

Sesiunea IULIE 2021 

Înscrieri: 12 – 20 iulie (zile lucrătoare) 

Interviu: J, 22 iulie, ora 10:00,  

Afişarea rezultatelor: V, 23 iulie, după ora 10:00 

Confirmarea locului *): 26 – 30 iulie 

Afișare liste admitere, după confirmare: 30 iulie 

 

Sesiunea de SEPTEMBRIE 2021 

Înscrieri: 6 – 15 septembrie iulie (zile lucrătoare) 

Interviu: J, 16 septembrie, ora 10:00 

Afişarea rezultatelor: V,17 septembrie, după ora 10:00 

Confirmarea locului *): 20 – 27 septembrie 

Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie 

 

Înscrierea candidaților și confirmarea locului se face la secretariatul facultății. 

Orarul zilnic al activităților prevăzute în calendar va deveni disponibil pe site-ul 

Universității înainte de începerea sesiunii de admitere. 

*) Confirmarea locului presupune achitarea primei rate din taxa de studii (50%) și 

transmiterea confirmării plății către secretariatul UA. 

 

II. Înscrierea candidaților 

Înscrierea la concursul de admitere se face cu respectarea prevederilor Regulamentului 

de organizare și desfășurare a concursului de admitere la Universitatea Adventus din Cernica. 

Actele necesare pentru înscriere sunt cele precizate la Art. 24 din Regulament. 
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III. Desfășurarea, verificarea și notarea probelor de concurs 

Admiterea la programul de studii/specializarea Asistență socială se face pe baza unui 

interviu şi a mediei examenului de bacalaureat. 

 

Etapa I: Interviu – probă orală, eliminatorie 

Discuțiile membrilor comisiei de admitere cu fiecare candidat în parte au în vedere 

valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru 

această specializare, ţinte și obiective referitoare la anii de studiu, precum şi planuri de viitor în 

ceea ce priveşte vocaţia sau cariera.  

Interviul este eliminatoriu și se notează cu admis/respins. 

 

Etapa a II-a: Verificarea dosarului în vederea clasificării candidaților  

Clasificarea candidaţilor admiși în prima etapă se face strict în ordinea descrescătoare 

a mediilor de la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 100% în media generală de 

admitere), în limita numărului de locuri stabilit. 

 

Criteriul de departajare: În cazul mediilor egale ale candidaților  departajarea se face 

în funcție de media obținută din mediile anuale de la disciplinele socio-umane (Logică, 

Economie, Psihologie, Filosofie, Cultura civică, Sociologie) pe parcursul anilor de studii din 

liceu. 

 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizierul Facultății 

şi pe pagina web proprie, cu respectarea regulamentului privind protecția datelor personale. 

 

IV. Înmatricularea în anul I de studii 

Înmatricularea în anul I de studii se face, până în prima zi a anului universitar- 

inclusiv, prin Decizia Rectorului, luând în considerare în dreptul fiecărui candidat, următoarele: 

- Catalogul de admitere/Lista nominală a candidaților admiși; 

- Cererea de înmatriculare a candidatului/candidatei și dovada achitării primei rate 

pentru confirmarea locului; 

- Semnarea contractului de studii și a fișei de înscriere în anul universitar. 

- Completarea dosarului, cu toate documentele prevăzute de prezentul Regulament. 

 

Prezenta Metodologie fost avizat prin hotărârea CA nr. 5 / 09.12.2020 și aprobat prin 

hotărârea Senatului nr. 7 / 10.12.2020 și se aplică pentru admiterea în anul universitar 2021 - 

2022. 

 

____________________________________ 

Președintele Senatului, 

Conf. univ. dr. Zoltan Szallos-Farkas 

_______________________________ 

Rector, 

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ 

 

  


