
 

 

 

 

 

ANUNT PRIVIND PREINSCRIEREA LA ADMITERE  SI ACREDITAREA 
PROGRAMULUI DE MASTERAT 

,, COMUNICARE INTERNATIONALA SI DIPLOMATIE PUBLICA’’ 

 

 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

PREÎNSCRIEREA LA ADMITEREA  
în anul universitar 2016-2017 la  

Programul universitar de masterat acreditat ARACIS: 
COMUNICARE INTERNATIONALA SI DIPLOMATIE PUBLICA 

–  4 semestre, 120 de credite de studii transferabile –  
Nr. 
Crt.  

Denumire program Taxa de studii* Taxa inscriere Număr de 
locuri  

aprobate 
ARACIS 

Forma de 
învăţământ 

1. COMUNICARE INTERNATIONALA SI 
DIPLOMATIE PUBLICA 

 

2.750 RON 110 RON 50    IF (zi) 

* Taxa anuală este de 2.750 RON și se poate achita în patru rate.  
 

Notă: 
1. Programul de masterat : Comunicare internationala si diplomatie publica este rezultat al Proiectului 

POSDRU/156/1.2/G/139490, Europa 2020 - Program masteral în diplomaţie publică. Proiectul 
POSDRU/156/1.2/G/139490 a avut  ca obiectiv general dezvoltarea unui program masteral 
interdisciplinar si inovativ la nivel mondial, in domeniul Diplomatiei Publice, pentru imbunatatirea 
formarii de calitate a resurselor umane, dezvoltarea calitatii comunicarii dintre mediul academic si cel 
privat, imbunatatirea serviciilor oferite studentilor si profesorilor in scopul cresterii gradului de integrare a 
studentilor pe piata muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de invatare pe tot parcursul vietii, cresterea 



 

 

accesului la educatie si formare prin promovarea retelelor virtuale intre mediul academic si angajatorii 
potentiali ai absolventilor. 

2. Programul de masterat : Comunicare internationala si diplomatie publica este  acreditat şi nominalizat în 
actele normative în vigoare: Hotararea Consiliului ARACIS in sedinta din data de 29.10.2015, cu privire 
la avizele acordate in urma evaluarii programelor de studii universitare, la pct. 22 – Incadrare program 
intr-un domeniu existent acreditat : Stiinte ale Comunicarii, IF, 120 credite. 

 

• Preînscrierea la admitere la Programul de studii universitare de master COMUNICARE 
INTERNATIONALA SI DIPLOMATIE PUBLICA se organizează în perioada 23 noiembrie – 7 
decembrie  2015, la sediul facultății organizatoare. 
• Departajarea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de preînscriere la 
admitere care obţin rezultate identice se face ţinându-se seama de media generală obţinută la 
examenul de licenţă. 
• Departajarea se are în vedere pentru a nu se depăşi cifra de şcolarizare alocată.  
• Tabelul cu candidaţii admişi la preînscriere se afişează la sediul facultăţii şi pe pagina 
web a universității.  
• Un candidat poate fi admis şi înmatriculat la cel mult două programe de studii 
universitare de master, concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.  
• Facultatea îşi asumă obligaţia să restituie, după afişarea rezultatelor finale, în cel mult 
48 ore de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele 
candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin preînscrierea la admitere.  
• Preînscrierea la admitere pentru Programul de studii universitare de master 
COMUNICARE INTERNATIONALA SI DIPLOMATIE PUBLICA constă în: 

a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de 
înscriere prezentat de candidat, vizând îndeplinirea condițiilor de legalitate; 

b) participarea candidatului la un interviu, organizat la sediul facultăţii, prin care 
Comisia de admitere evaluează: motivaţia opţiunii pentru programul respectiv de studii de 
master; activitatea profesională, ştiinţifică şi publicistică desfăşurată; informarea bibliografică 
vizând specializarea masteratului şi actualitatea acesteia; abilităţile candidatului pentru 
cercetare ştiinţifică, abilităţile de comunicare, gândire sintetică, cunoştinţe fundamentale în 
domeniul de studii,  participarea cu lucrari la conferinte, sesiuni stiintifice de comunicari, 
workshops;  apartenenta in timpul studiilor de licenta la cercuri stiintifice studentesti etc.; 

c) Criteriile care vor fi luate în considerare la admitere : 
 - media generală obţinută la examenul de licenţă si media generală a 
anilor de studii universitare (20%); 
 
 



 

 

 
 - participarea la cercuri ştiinţifice studenţeşti , sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, workshops, publicarea de articole ori participarea la alte activităţi 
ştiinţifice sau de cercetare (dovada) (30%); 
 - scrisoarea de motivaţie/intenție (ce v-a determinat să optaţi pentru 
acest program de masterat, de ce o carieră în diplomația publică, argumente și 
justificări) (20%); 
 - eseu (eseul va face referire la rezolvarea unui subiect legat de 
diplomatia publica) (30%); 

• Facultatea de Științe Socio-Umane va aduce la cunoştinţa candidaţilor 
metodologia proprie de preînscriere la admitere, prin afişare pe pagina de 
internet a facultăţii, până cel târziu la data începerii preînscrierilor la concursul 
de admitere. 

• Rezultatul preînscrierii la admiterea la studiile universitare de master se 
comunică, prin afişare la avizier şi pe Internet, în cel mult 24 de ore de la 
încheierea acesteia. După afişarea listelor cu candidaţii admişi la preînscriere, 
aceştia se vor prezenta pentru a încheia precontractul de studii şi pentru a 
completa fişa de înscriere în anul universitar 2016-2017. 

• Candidaţii declaraţi respinşi la preînscrierea la admitere pot depune contestaţii 
în termen de 48 ore de la data afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen 
de 24 ore şi se afişează la sediile facultăţii şi pe pagina web. Decizia comisiei de 
contestaţii este definitivă.  

• Studiile universitare de master se desfăşoară pe baza contractelor de studii 
masterale încheiate între masterand şi Universitate. În contract sunt prevăzute 
drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în studiile de master, astfel încât 
să fie realizate cerinţele de asigurare a calităţii pregătirii. 

 
Decan,  

Conf. univ. dr.Georgeta Pinghiriac  
 

 
 

 


