ADMITERE MASTER DIDACTIC

5 locuri

Înscrierei: 5-18 Iulie 2021
Master Didactic (dosarele se transmit pe adresa de email secretariat@fizica.unibuc.ro) - !!!
nu se depun dosare pe platforma dedicată admiterii
Evaluare: 21 Iulie 2021
Afișare liste provizorii: până la 23 iulie 2021
Confirmare locuri: până la 28 iulie 2021
Afișare liste finale după sesiunea de admitere iulie 2021: până la 30 iulie 2021
Programul de studii de master didactic se adresează absolvenților cu diplomă de licență sau
echivalentă, care doresc să se orienteze către cariera didactică. Se pot înscrie la masterul didactic
numaidoar absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă din același domeniu fundamental,
corespunzător specializării dobândite prin studiile de licență.
Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:
- Scrisoare de intenție, care prezintăurmărește motivația studentului pentru cariera didactică
(minimum 1 pagină, TNR, 12)
- Diploma de licență / adeverință de licență (pentru promoția 2021) - original și copie;
- Suplimentul la diplomă sau alt act din care să rezulte media anilor de studii (pentru promoția
2021) - original și copie;
- Diploma de Bacalaureat sau un documentdiplomă echivalentă- original și copie;
- Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
CNRED - original și copie;
- Certificat de naştere - original și copie;
- Certificat de căsătorie (dacă este cazul) - original și copie;
- Adeverință medicală- TIP, din care să rezulte că este apt pentru a urma cariera didactică original;
- Carte de identitate sau pașaport - copie;
- Chitanţa de plată a taxei/dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de admitere,
în conformitate cu taxele aprobate de Senatul Universității din București.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscrierea la concursul de
admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:
- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinților (numai în cazul celor orfani de ambii
părinți);
- adeverințăe de la casa de copii/centrul de plasament (în cazul celor aflați în această situație) original;
- adeverințăe din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate
sau pensionat, a susținătorilor legali - original;

- adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București
pentru susținătorii legali ai candidatului - original.
Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară online, documentele
dosarului de înscriere se vor încărca în platforma dedicată în format pdf sau jpg.
Pentru facultățile unde înscrierea la concursul de admitere se desfășoară fizic, documentele
dosarului de înscriere se prezintă la comisieia de admitere conform precizărilor comunicate.
Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul facultății organizatoare.
Evaluarea dosarelor candidaților se face astfel:
- Scrisoarea de intenție va fi notată cu admis/ respins
- Criteriul de selecție: media de la examenul de finalizare a studiilor (100%)
- Criterii de departajare în cazul mediilor egale: o media anilor de studii universitare de licență o
media de la bacalaureat
Confirmarea de către candidat a locului ocupat de el ca urmare a procedurii de admitere se face
cu respectarea realizează urmând termenelore și instrucțiunilore comunicate public de facultatea
organizatoare.

