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ADMITERE 2019
- MASTERAT ASISTENŢĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ (ADC) Durata studiilor: 2 ani (4 semestre)
Forma de învăţământ: zi
Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a următoarelor două probe:
 50% media de la examenul de licență
 50% probă orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive

Probă orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive
A. Elaborarea și prezentarea unui proiect de intervenţie, care să urmărească ameliorarea/
îmbunătăţirea/ schimbarea situaţiei sociale cu care se confruntă un grup vulnerabil.
Citeriile de evaluare a proiectului:
1. etapele de elaborare a proiectelor de intervenţie
2. coerenţa argumentării necesităţii implementării proiectului
3. contextualizarea proiectului (localizarea grupului/ comunităţii)
4. relevanţa activităţilor pentru obiectivele propuse
5. estimarea şi evaluarea resurselor
6. coerenţa prezentării proiectului
SAU (la alegere)
B. Elaborarea și prezentarea unui studiu având ca temă identificarea și rezolvarea unei probleme
de disconfort urban
Criteriile de evaluare a studiului:
1. contextualizarea studiului (scurtă prezentare a orașului și a particularităților locale ale procesului
de urbanizare)
2. acuratețea prezentării problemei (cu ajutorul literaturii de specialitate, presei și rezultatelor
propriilor observații)
3. acuratețea prezentării soluțiilor problemei (cu indicarea surselor posibile de finanțare și a
instituțiilor implicate)
4. relevanța soluțiilor propuse pentru rezolvarea problemei de disconfort urban
5. prezentarea efectelor aplicării soluțiilor asupra orașului ca întreg (efectele directe- de rezolvare a
problemei, vor fi corelate cu toate efectele indirecte identificate)
6. coerența prezentării studiului
Note:
Pentru fiecare criteriu se va acorda maximum 1,5 puncte, iar din oficiu se va acorda 1 punct.
Predarea proiectului este obligatorie.
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