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ÎNSCRIERE: 
2-11 iulie 2018  

27 august-12 septembrie 2018 

 
                  ADMITERE  

12-13 iulie 2018 

13-14 septembrie 2018 

 
 

PROBE DE ADMITERE: 
 Examinarea dosarelor de concurs; 

 Interviu motivațional. 

 
DURATA: 

4 semestre – 120 de credite 

 
NUMĂR DE LOCURI: 

20  locuri finanţate de la buget, 

10 locuri cu taxă. 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE: 100 lei 

 

Informaţii suplimentare: 
Secretariatul DFPCD-SSU 

BN  313 

tel.  021 402 92 41; 

www.dppd.upb.ro 

www.ccoc.pub.ro 

www.facebook.com/UPB.CCOC 

 

Persoana de contact: 
Prof. univ. dr. Nicoleta Liţoiu 

litoiu.nicoleta@gmail.com 

 

 
 

 

ACTE NECESARE 

ÎNSCRIERII: 

 

 

 

 fişa de înscriere tip; 

 

 două fotografii recente, color, format 

3x4cm; 

 

 diploma de bacalaureat, în original; 

 

 diploma de licenţă/inginer sau 

echivalentă acesteia, în original 

(candidaţii din promoţia 2018 pot fi 

înscrişi şi pe baza adeverinţei de 

absolvire, în original, cu precizarea 

mediei generale a anilor de studiu şi a 

mediei examenului de licenţă); 

 

 foaia matricolă/suplimentul la 

diploma, în original (doar pentru cei 

care prezintă diploma de licenţă); 

 

 certificatul de naştere, în copie 

conform cu originalul validată la 

secretariatul facultăţii; 

 

 adeverinţă medicală tip; 

 

 certificatul de căsătorie, în copie 

conform cu originalul validată la 

secretariatul facultăţii (dacă este 

cazul); 

 

 carte de identitate, în copie; 

 

 chitanţa de plată a taxei de înscriere. 

 

Programul de masterat 
 

CONSILIEREA ŞI MANAGEMENTUL 

CARIEREI  ÎN DOMENIUL 

PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
 

http://www.dppd.upb.ro/
http://www.facebook.com/UPB.CCOC
mailto:litoiu.nicoleta@gmail.com


                                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Cadre didactice cu experienţă în domeniu vă 

propun ca într-o abordare modernă şi interactivă 

să studiaţi aspecte teoretice si practice specifice 

unor discipline, precum:  

 

 Consilierea şi managementul carierei; 

 Consiliere şcolară; 

 Management educaţional;  

 Managementul calității; 

 Managementul resurselor umane; 

 Psihologie organizaţională; 

 Managementul proiectelor; 

 Utilizarea instrumentelor informatice 

(web 2.0.) în comunicarea în domeniul 

consilierii în carieră; 

 Metodologia cercetării; 

 Educaţia adulţilor. 

 

 

 

                          

Pentru informaţii despre 
poziţiile vacante sau pentru 
a trimite un CV, vizitaţi site-
ul nostru Web la: 

www.lucernepublishing.com 

Facultatea IMST, Departamentul Formare pentru 

Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane şi 

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din 

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti 

organizează pentru anul universitar 2018-2019 

admiterea la programul de masterat 

“CONSILIEREA ŞI MANAGEMENTUL CARIEREI IN 

DOMENIUL PROFESIONAL SI TEHNIC”, acreditat 

în domeniul Ştiințelor educației. 

Programul de masterat îşi propune să pregătească 

specialişti în domeniul resurselor umane, al 

educaţiei și al consilierii în carieră şi oferă 

absolvenţilor o certificare suplimentară, 

recunoscută internaţional: CONSULTANT ÎN 

CARIERĂ (Programul GCDF - Global Career 

Development Facilitator; informaţii suplimentare 

pe www.nbcc.ro). 

Înscrierea pentru programul de masterat NU e 

condiţionată de specializarea domeniului de 

licenţă.  

Programul de masterat dezvoltă cursanţilor 

competenţe specifice care îi abilitează în 

domeniile RESURSELOR UMANE, EDUCAŢIEI, 

CONSILIERII ŞCOLARE, CONSILIERII ÎN 

CARIERĂ, ANALIZELOR LEGATE DE PIAŢA 

MUNCII. 

 
 

Pentru informaţii 
suplimentare accesati: 

www.dppd.upb.ro 
       www.ccoc.pub.ro 

 
                 

                    VĂ AŞTEPTĂM! 
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http://www.dppd.upb.ro/
http://www.ccoc.pub.ro/

