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Taxa este 2600 lei / an (se plăteşte în 4 rate)
Criterii de selecţie :
 Media generală a examenului de bacalaureat – 50%
 Nota obţinută la testul scris – 50%

CALENDARUL ADMITERII sesiunea septembrie 2017
6,7 septembrie 2017 - înscrierea candidaţilor (orar 9-13)
8 septembrie 2017 - testul scris
11 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor testului, depunerea contestaţiilor, ora 912
12 septembrie 2017 - depunerea contestaţiilor ora 9-12
13 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor,
- afişarea listelor de admitere după contestaţii
14,15 septembrie 2017 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire
(orar 9-13)
18 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
- confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar 9-13)
20 septembrie 2017 - afişarea listelor finale

Acte necesare la înscriere în perioada 6, 7 septembrie 2017
1. dosar plic
2. fişa de înscriere tip (de la secretariat), să aveti la d voastră diploma de bacalaureat si foaia matricolă
3. chitanţa în original după plata taxei de înscriere

Taxa de înscriere (200 lei) se plăteşte prin mandat poştal,
Destinatar: Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei – Extensia Năsăud
Nr. cont RO 35TREZ 21620F330500 XXXX, deschis la Trezoreria Cluj, Cod fiscal 4305849.

Statutul profesional
Specializarea asigura formarea pentru specialişti în învăţământ, în calificările:
 Profesor pentru învăţământul primar
 Profesor pentru învăţământul preşcolar
competenţe pentru specialişti în învăţământ, în calificările:
 Mentor
 Asistent de cercetare în pedagogie
 Consilier învăţământ
 Expert învăţământ
 Referent de specialitate învăţământ

Pentru confirmarea locului (14, 15 septembrie 2017 - până la ora 13) candidatul
declarat admis, trebuie să depună un dosar cu următoarele acte:
- Diploma de bacalaureat însoţită de foaia matricola de la liceu ,sau diploma echivalentă cu aceasta
însoţită de foaia matricola de la liceu ( în original + 3 copii) Candidaţii care sunt deja studenţi la buget la
altă facultate în anul universitar 2017-2018 vor depune în loc de documentele originale copii legalizate
însoţite de
adeverinţă eliberată de facultate, în care să se menţioneze că au actele în original la dosar.
- Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate,
- copie carte de identitate
- chitanta care dovedeste achitarea primei rate de scolarizare (pentru studentii la taxa -625 LEI)
- Adeverinţă medicală tip (în original), din care să rezulte că nu suferă de boli cronice cu risc pentru
colectivitate,
- Două fotografii 3/4 color,
- Adeverinţă (în original) din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare),
- Diploma obţinută la Olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale.
- Diploma de licenţă/absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta (în original), pentru
licenţiaţii/absolvenţii de colegiu universitar, care doresc să urmeze o a doua specializare
- Candidaţii admişi pe locurile cu taxă la concursul de admitere trebuie să încheie un contract de
şcolarizare cu facultatea, şi să achite prima rată a taxei de şcolarizare. Pentru plata integrală a taxei de
şcolarizare în momentul confirmării se acordă o reducere de 10%.

Structura testului este următoarea:
1. Componenta: Scriere corectă
Sarcina de lucru constă în rescrierea corectă a unui text care conţine greşeli de ordin lexical, de
ortografie şi punctuaţie.
2. Componenta: Înţelegerea unui text nonliterar scris
Elaborarea rezumatului textului şi formularea de răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul
textului.
3. Componenta: Efectuarea de operaţii matematice de bază (adunare, scădere, înmulţire, împărţire)
Rezolvarea unor probleme concrete care implică operaţii matematice de bază.

