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Universitatea din Bucuresti propune candidatilor cinci noi programe de licenta si
master la admiterea de toamna
Universitatea din Bucuresti propune candidatilor cinci noi programe de licenta si master pentru admiterea
de toamna, care are loc în perioada 1-20 septembrie 2021, informeaza un comunicat de presa al institutiei
de învatamânt superior.
Potrivit sursei citate, doua dintre specializarile nou acreditate propun viitorilor studenti si masteranzi cursuri în
limbile engleza si germana.

Cele cinci programe de licenta si masterat se desfasoara în cadrul facultatilor de Psihologie si Ştiintele Educatiei
(licenta - Ştiinte cognitive, în limba engleza), Jurnalism si Ştiintele Comunicarii (master - Moda, publicitate,
consum), Administratie si Afaceri (licenta - Administrarea afacerilor, la Focsani), Drept (master - Drept economic
european, în limba germana) si Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul" (master - Spiritualitate crestina si viata
sanatoasa).
Astfel, Facultatea de Psihologie si Ştiintele Educatiei a Universitatii din Bucuresti scoate la concurs, pentru anul
universitar 2021-2022, un numar de 60 de locuri pentru noua specializare Ştiinte cognitive, ale carei cursuri si
seminare vor fi sustinute în limba engleza. Programul propune viitorilor sai studenti cursuri din domenii academice
traditionale precum psihologie, stiinte cognitive, lingvistica, filosofie si neurostiinte.
Admiterea pentru unul dintre cele 60 de locuri - dintre care 5 la buget - se realizeaza online în perioada 9-16
septembrie 2021 pe baza unui dosar si a unui eseu motivational redactat în limba engleza.
Facultatea de Jurnalism si Ştiintele Comunicarii a Universitatii din Bucuresti propune candidatilor, prin noul
program masteral Moda, publicitate, consum o directie multidisciplinara, cercetarea modei si a fenomenului impus
de aceasta presupunând multiple abordari, atât sociologice, istorice, artistice, cât si comunicationale. Noul program
va aduce în fata masteranzilor cadre didactice de la trei facultati ale UB - Facultatea de Jurnalism si Ştiintele
Comunicarii, Facultatea de Istorie si Facultatea de Administratie si Afaceri.
"Admiterea pentru cele 14 locuri bugetate si pentru cele 36 de locuri cu taxa se realizeaza online, pe platforma
disponibila aici, în perioada 1-12 septembrie 2021, si consta într-o proba scrisa (eseu motivational) si o proba orala
(prezentarea eseului motivational)", se arata în comunicat.
De asemenea, Facultatea de Administratie si Afaceri a Universitatii din Bucuresti scoate la concurs, pentru anul
universitar 2021-2022, la Focsani, un numar de 75 de locuri pentru noua specializare, Administrarea Afacerilor.
"Programul urmareste sa creeze viitori specialisti cu multiple competente în domeniul afacerilor mici si mijlocii,
care sa contribuie la crearea unui nou statut al omului de afaceri, în general, si al antreprenorului, în special, ca
principali actori ai sistemului economic concurential", afirma sursa citata.
Şi Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti organizeaza, începând cu anul 2021-2022, programul de
master internationalizat Drept economic european, în limba germana. Programul se va desfasura în colaborare cu
Facultatea de Drept a Universitatii din Wurzburg si va reuni cadre didactice prestigioase ale universitatii partenere,
ale Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, dar si ale altor universitati din România si Germania.
În acest an universitar, admiterea pentru cele 50 de locuri scoase la concurs - dintre care 5 la buget - va fi
organizata sub forma unei probe de competenta lingvistica (examen oral în limba germana) ce va fi notata cu

page 1 / 2

www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-09-09 14:46:46

admis/respins, urmata de un concurs de dosare.
Totodata, Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul" a Universitatii din Bucuresti propune candidatilor
pentru sesiunea de admitere septembrie 2021 noul program de master Spiritualitate crestina si viata sanatoasa, care
are în vedere formarea de specialisti interesati de dialogul dintre medicina si spiritualitatea crestina. "Programul
întareste colaborarea academica dintre Universitatea din Bucuresti si Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol
Davila" din Bucuresti, astfel ca o parte dintre cursurile programului masteral vor fi sustinute de cadre didactice de
la UMF", mai sustine aceeasi sursa.
Înscrierile au loc în perioada 1-12 septembrie 2021, urmând ca examenul (sub forma de interviu) sa se desfasoare
în data de 15 septembrie 2021.
UB aminteste ca cele mai multe dintre facultatile Universitatii din Bucuresti ofera viitorilor studenti, masteranzi si
doctoranzi un proces online de înscriere si admitere, precum si posibilitatea de achitare online a taxei de înscriere
pe platforma www.po.unibuc.ro.

page 2 / 2

