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ADMITERE LA PROGRAMUL DE MASTERAT DIDACTIC ÎN 

ECONOMIE 

9-10 SEPTEMBRIE 2020 
 

În conformitate cu Ordinul nr. 4524 din 12 iunie 2020, Facultatea de Economie 

Teoretică și Aplicată în colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului 

Didactic organizează, în anul universitar 2020-2021, programul de studii 

universitare de MASTERAT DIDACTIC ÎN ECONOMIE. 

 

50 DE LOCURI BUGETATE 

10 LOCURI CU TAXĂ 
 

Programul este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă și se adresează 

absolvenților cu diplomă de licenţă din domeniul fundamental ȘTIINȚE SOCIALE, 

care doresc să se orienteze către cariera didactică. 

 

Candidații pot alege și unul dintre cele patru module facultative, care le vor oferi o 

specializare secundară: Economie, Informatică Economică, Contabilitate, Business 

și Turism.  

 

Procesul de admitere se desfășoară exclusiv online. Candidații își vor crea un cont pe 

platforma de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate 

documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor 

confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare. 

Dosarul de înscriere la admiterea la masteratul didactic cuprinde următoarele 

documente: 

https://master.admitere.ase.ro/Home/Login?ReturnUrl=%2FCandidat%2FDetalii
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Candidații care au absolvit programele de licenţă la Academia de Studii Economice 

din Bucureşti, promoţia 2020, se înscriu pe platforma admitere.ase.ro pe baza 

informaţiilor din Baza de date a ASE, încărcând următoarele documente (copii lizibile 

în format .pdf sau .jpeg/.jpg, unde este cazul): 

a) Copia certificatului de naştere; 

b) Copia cărţii de identitate; 

c) Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

d) Declaraţie pe propria răspundere - Anexa 6 din metodologie, completată în 

momentul înscrierii în sistemul informatic, prin care candidatul declară că: 

i.  nu va beneficia concomitent de finanţare de la buget pentru două programe 

de studii universitare, indiferent de nivelul lor; 

ii. nu va urma simultan mai mult de două programe de studii universitare, 

indiferent de nivelul şi forma de finanţare ale acestora; 

iii.  nu a fost exmatriculat fără drept de reînmatriculare, din ASE; 

iv.  a fost/nu a fost înmatriculat, la un alt program de studii universitare de 

masterat inclusiv numărul semestrelor în care a beneficiat de finanţare de la buget; 

v. este de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

e) O fotografie tip legitimație; 

f) Dovada plăţii taxelor de înscriere pentru cei care plătesc prin virament bancar. 

g) Copia adeverinţei medicale tip, eliberată cu cel mult şase luni înainte de data 

înscrierii de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, 

din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru înscrierea la facultate; 

h) Copia certificatului de competenţă lingvistică, prin care sunt certificate 

competenţele lingvistice pentru limba română, dacă este cazul; 

i) Copia documentului care să certifice scutirea de la plata taxa de înscriere 

pentru primele două opțiuni, în baza Art. 39 din metodologie; 

j) Declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor 

încărcate pe platforma admiterii și corespondența dintre actele digitale/scanate și 

cele originale (Anexa 7). 

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20145%20din%2004.09.2020_Met.adm.masterat%20did_%202020-2021.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20145%20din%2004.09.2020_Met.adm.masterat%20did_%202020-2021.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20145%20din%2004.09.2020_Met.adm.masterat%20did_%202020-2021.pdf
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Consultați Metodologia de admitere aici. 

Consultați planurile de învățământ aici. 

 

Consursul de admitere constă într-un interviu online ce va avea loc pe 14.09.2020. 

Nota acordată la interviu contează în proporție de 40% din nota finală, iar media de 

finalizare a studiilor de licență în proporție de 60%. 

 

Calculul punctajului şi ierarhizarea candidaţilor pentru ocuparea locurilor finanţate 

de la buget şi cu taxă se face după cum urmează: 

  punctajul (P) maxim este 100, obţinut pe baza rezultatelor de la 

interviul de specialitate (PS) şi a mediei examenului de finalizare a 

studiilor universitare de licenţă (ML); 

 punctajul general (P) se calculează astfel = (ML x 6) + (PS x 4).  

  transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza 

relaţiei: M=P/10. Media va fi trunchiată la două zecimale. Punctajul 

general minimum necesar pentru a fi declarat admis este 60 

(echivalentul notei 6,00). 

În cazul în care există mai mulţi candidaţi cu punctaj general egal cu cel al ultimului 

loc repartizat pe locurile finanţate de la buget sau cu taxă, aceştia sunt departajaţi 

după următoarele criterii: 

-  punctajul obţinut la proba de examen; 

-  media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă; 

-  media aritmetică a anilor de studii universitare de licenţă. 

 

Rezultatele vor fi afişate electronic, pe platforma admitere.ase.ro, pe următoarele 

categorii de liste: 

1. lista candidaţilor repartizaţi pe locurile finanţate de la buget, 

în ordinea opţiunilor şi în ordinea descrescătoare a mediei 

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2020/20200904/Hot.Senat%20nr.%20145%20din%2004.09.2020_Met.adm.masterat%20did_%202020-2021.pdf
http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2020/20200719/Hot.Senat%20nr.119%20din%2019.07.2020_Planuri%20prog.mast.-%20Master%20didactic%20i%CC%82n%20economie.pdf
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generale a concursului de admitere, calculată conform art. 27 

alin. (1); 

2. lista candidaţilor repartizaţi la taxă, în ordinea opţiunilor şi în 

ordinea descrescătoare a mediei generale a concursului de 

admitere, calculată conform art. 27 alin. (1); 

3. lista candidaţilor aflaţi în aşteptare; 

4. lista candidaţilor respinşi. 

 

 

TEMATICA DE CONCURS – MASTERAT DIDACTIC - COD MD (Facultatea de 

Economie Teoretică și Aplicată) 

Pentru obținerea bibliografiei necesare scrieți la 

admiteremaster2020@biblioteca.ase.ro  

 

Nr. 

crt. 

Tematica Referinţe 

bibliografice 

Pagini

1. Educația Educația în societatea cunoașterii: 

globalizare, internaționalizare, 

informatizare  

[1] 74-95

2. Sistemul de 

educație 

Sistemul de educație [2] 59-60

Sisteme și tipuri generice de educație [2] 60-63

Contribuția sistemului de educație la 

dezvoltarea durabilă a societății 

[2] 72-79

3. Dezvoltare

a umană 

Dezvoltarea umană: concept, teorii, valori 

psihoeducaționale 

[3] 13-20

4. Cariera 

didactică 

Statutul personalului didactic [5] LEN 

1/2011 

titlul IV 
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Pregătirea profesorilor [1] 496-504

Statutul profesional al formatorului 

contemporan – un inventar de competențe 

posibile 

[1] 504-507

5 Schimbarea 

în educație 

Introducere. Un minut până la miezul 

nopții 

[4] 15-26

 

Nr. 

crt. 

Referinţe bibliografice

[1] Constantin Cucoș Pedagogie. Editia a III-a. Editura Polirom, Iași, 2014

[2] Mihai Diaconu Sociologia educației, Editura ASE, București, 2015

[3] Ioan Neacșu Psihologia educației. Fundamente. Procese. Mecanisme. 

Aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2018 

[4] Ken Robinson, Lou 

Aronica 

Școli creative. Revoluția de la bază a învățământului. 

Editura Publica, 2014. 

[5] *** Legea Educației Naționale (LEN), 1/2011. 
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