
92 

Bibliografie 

Nr. crt. Referințe bibliografice 

[1] Hurduzeu, G.;  
Nicolescu, L. (coord.) 

Relații economice internaționale. Teorii, strategii, 
politici, instrumente și studii de caz, Editura ASE, 2017 

 
 
11. Programul de Masterat didactic în Economie (în limba română) – Cod MD 
Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, în parteneriat cu Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (DPPD). 
 
Art. 1 Programul de studii universitare de masterat didactic are o durată de doi ani și pregătește 

cadre didactice pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru din învățământul 
preuniversitar, vizând următoarele competențe didactice ale absolvenților: 
a) transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaștere studiat la nivelul licenței într-o 

metodologie didactică relevantă pentru disciplina școlară respectivă; 
b) identificarea problemelor în învățare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi și 

proiectarea de soluții pentru rezolvarea acestora; 
c) aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/școlii pentru optimizarea procesului 

didactic și dezvoltarea competențelor metacognitive; 
d) comunicarea experiențelor de cercetare/învățare către diferiți parteneri în cadrul 

comunității educaționale; 
e) angajarea în activități de promovare a unor practici și experiențe didactice cu impact 

social și etic, în perspectivă mono- și transdisciplinară. 
Art. 2 Studiile universitare de masterat didactic au următoarele caracteristici principale: 

- au o componentă de cercetare științifică; 
- au o componentă de practică pedagogică axată pe activități didactice variate, din 

contexte și instituții educaționale diverse; 
- pun accentul pe pregătirea individuală; 
- conduc la obținerea a 120 de credite de studii transferabile, dobândite pe parcursul a 

patru semestre; 
- conduc la obținerea unei specializări secundare în urma absolvirii modulului facultativ 

la una dintre următoarele domenii: Economie, Administrarea afacerilor, Contabilitate 
și Informatică economică; 

- oferă absolvenților care au promovat examenul de finalizare a studiilor dreptul de a 
urma studii universitare de doctorat, conform reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 3 (1) La concursul de admitere au dreptul să participe absolvenți cu diplomă de licență sau 
echivalentă din domeniul fundamental Științe sociale, indiferent de anul absolvirii 
programului de licență, cu condiția ca acesta să fie acreditat sau autorizat să funcționeze 
provizoriu, conform legii, absolvenți apți pentru profesia didactică, fără nicio 
discriminare, asigurându-se deplina egalitate de șanse.  

(2) La concursul de admitere pot participa toți absolvenții studiilor universitare de licență 
din ASE, apți pentru profesia didactică, fără nicio discriminare, cu excepția 
absolvenților programului de studii universitare de licență Limbi moderne aplicate.  
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(3) La înscriere, candidații vor opta pentru o specializare secundară, alta decât cea absolvită 
prin studiile universitare de licență. 

(4) Creditele obținute la modulul de pregătire psihopedagogică de nivelul I pot fi 
recunoscute în cazul continuării studiilor la masterul didactic. 

Art. 4 Admiterea la programul de masterat didactic se face pe baza rezultatelor obținute la interviul 
de specialitate susținut online și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare 
de licență, în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere, conform art. 25, în 
corelație cu opțiunile precizate de candidați la înscriere și în limita locurilor (finanțate de 
la buget și taxă) aprobate pentru anul universitar 2021-2022. 

Art. 5 La începutul semestrului I, candidatul trebuie să aleagă unul dintre cele patru module de 
specializare secundară, prezentate în tabelul de mai jos ‒ Tabelul 1. De asemenea, tot la 
începutul semestrului I, candidatul va alege disciplinele opționale aferente anului I, 
semestrul II (altele decât cele din modulul de specializare secundară) ‒ Tabelul 2 și 
disciplinele facultative aferente anului I ‒ Tabelul 3. 

 
Tabelul 1 

Specializări secundare 

Module de specializare DA/NU* 

Administrarea afacerilor  

Contabilitate  

Economie  

Informatică economică  

 
*Se poate alege un singur modul 

Tabelul 2 
Disciplinele opționale aferente anului I, semestrul II 

Discipline opționale an I, semestrul II DA/NU 

Consiliere și orientare școlară  

Educație antreprenorială  

 
Tabelul 3 

Disciplinele facultative aferente anului I 

Discipline facultative an I DA/NU 

Relații publice în organizații Semestrul I  

Epistemologie economică Semestrul II  

 
Art. 6 Desfășurarea interviului de specialitate:  

(1) Comisia de admitere va afișa electronic, pe www.ase.ro, listele nominale ale 
candidaților înscriși, ordonați alfabetic, și programul desfășurării online a probei de 
concurs, indicându-se data și ora începerii acesteia și linkul de invitație pe platforma 
online.  
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(2) Candidații au obligația să verifice exactitatea datelor înscrise în listele afișate și să 
sesizeze eventualele neconcordanțe cu datele reale prin e-mail la adresa comisiei de 
admitere specificată pe platforma admitere.ase.ro. 

(3) Proba de examen se desfășoară online sub formă de interviu, pe o durată de 
aproximativ 30 minute, și cuprinde întrebări din tematica de concurs. Candidații vor 
avea în permanență asupra lor cartea de identitate și certificatul de naștere, pentru 
verificare în timpul examenului.  

(4) Rezultatul obținut la examenul oral susținut online nu poate fi contestat. 
Art. 7 Ierarhizarea candidaților pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget și cu taxă: 

(1) Calculul punctajului și ierarhizarea candidaților pentru ocuparea locurilor finanțate de 
la buget și cu taxă se face după cum urmează: 

  punctajul (P) maxim este 100, obținut pe baza rezultatelor de la interviul de 
specialitate și a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licență 
(ML); 

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

  transformarea punctajului general în medie (M) se face pe baza relației: M=P/10. 

Media va fi trunchiată la două zecimale. Punctajul general minim necesar pentru a 
fi declarat admis este 60 (echivalentul notei 6,00). 

(2) În cazul în care există mai mulți candidați cu punctaj general egal cu cel al ultimului 
loc repartizat pe locurile finanțate de la buget sau cu taxă, aceștia sunt departajați după 
următoarele criterii: 
-  punctajul obținut la interviul de specialitate; 
-  media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență; 
-  media aritmetică a anilor de studii universitare de licență. 
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Graficul desfășurării concursului de admitere  
la programele de studii universitare de masterat, anul universitar 2021-2022 

 
ETAPA Iulie 2021 

Înscrieri online 
23-27 iulie (V-Ma) 
Marți până la ora 1200 

Afișarea programării examenului de competență lingvistică  27 iulie (Ma) 

Susținerea online a examenului de competență lingvistică 
și afișarea rezultatelor  

28 iulie (Mi) 

Susținerea online a interviului de specialitate  29-30 iulie (J-V) 

Afișarea listei candidaților repartizați pe locuri finanțate  
de la buget și taxă 

31 iulie (S) 

Depunerea în original a diplomei de bacalaureat și a diplomei de 
licență/adeverinței de absolvire (pentru absolvenții care au 
promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea iulie 
2021) și/sau plata a jumătate din taxa anuală de școlarizare 

Depunerea în original  
a diplomei de bacalaureat 
și a diplomelor  
de licență/adeverințelor  
de absolvire 2-4 august  
(L-Mi) între 8.00-18.00 

Plata taxei de școlarizare  
2-4 august (L-Mi),  
Miercuri până la ora 16.00 

Afișarea listelor candidaților admiși pe locuri finanțate  
de la buget și taxă, cât și a celor respinși, pe programe 

5 august (Joi) 

Înmatricularea în anul I 1 octombrie 2021 (V) 

Semnarea contractelor de studii și depunerea în original 
a documentelor prevăzute la Art. 35 

1-22 octombrie 2021 

 
Bibliografie 
pentru susținerea interviului de competență lingvistică 

 
Limba română 
1. Ivanciu, Nina (coord.); Korka, Mihai; Lorentz, Maria-Antoaneta; Tourbatez, Cécile, Dicționar 
trilingv de comunicare interculturală în afaceri, Editura ASE, București, 2009. 
2. Șerban, Raluca-Nicoleta, Comunicare de afaceri și limbaj economic în limba română, Editura 
ASE, București, 2016. 
3. Vasilescu, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Editura 
Universității din București, București, 2006. 
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Tematica și bibliografia de concurs   
I. TEMATICA DE CONCURS MASTERAT DIDACTIC– COD MD 

 

Nr. 
crt. 

Tematica 
Referințe 

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.. Dezvoltarea umană Dezvoltarea umană: concept, 
teorii, valori psihoeducaționale 

[3] 13-20 

4. Cariera didactică Statutul personalului didactic [5] LEN 1/2011 
titlul IV 

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 

 

Bibliografie 

Nr. 
crt. 

Referințe bibliografice 

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

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

[3] Ioan Neacșu Psihologia educației. Fundamente. Procese. Mecanisme. 
Aplicații, Editura Polirom, Iași, 2018 

[4] Ken Robinson, 
Lou Aronica 

Școli creative. Revoluția de la bază a învățământului. Editura 
Publică, 2014. 

[5] *** Legea Educației Naționale (LEN) nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
 
  


