Broșură Admitere
Septembrie 2022

Admiterea la programele de studii universitare de masterat din cadrul
Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană (SNSPA)
se face exclusiv online, pe platforma admitere.snspa.ro

Calendar admitere
Înscrieri online: 5-15 septembrie 2022
Defășurarea interviului: 16 septembrie 2022
Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2022
Depunerea eventualelor contestații: 21 septembrie 2022
Afișare rezultate contestații: 22 septembrie 2022
Înmatricularea candidaților admiși: 21-23 septembrie 2022

Nota concursului de admitere la studii
universitare de masterat este stabilită în urma
susținerii unui interviu online, organizat în data
de 16 septembrie 2022. Interviul constă în
prezentarea eseului încărcat în platforma
admitere.snspa.ro.
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Programe în limba
engleză

Locuri finanțate de la bugetul de stat

Proba de concurs

Documente necesare

Eseu academic

Curriculum vitae

5-10 pagini, elaborat în limba
masteratului pentru care se optează
ca primă opțiune
Notă: Absolvenţii de Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale, Istorie sau alte
domenii conexe pot adapta o
secțiune din licenţă în vederea
construirii eseului academic.

Verifică Ghidul de elaborare a
eseului

Actul de identitate
(scan)

Certificatul de naștere
(scan)

Certificatul de căsătorie
(scan)

Diploma de Licenţă sau adeverință în original (persoanele care au absolvit în anul
2021 și 2022)
Persoanele care au finalizat studii de licență în străinătate trebuie să încarce atestatul
de la MEN în original (pentru un loc la buget) sau copie legalizată (pentru un loc la taxă),
iar dacă nu au echivalarea, trebuie să încarce numărul de înregistrare care atestă că au
depus dosarul de echivalare;

Scrisoare de motivație *
Scrisoarea de motivație în limba
engleză se redactează doar dacă
prima opțiune de masterat este în
limba română, iar printre următoarele
aveți și un program în limba engleză

Adeverință medicală

Plata taxei de înscriere
Plata poate fi făcută prin virament bancar sau
direct pe platformă, prin portalul de plată

Contactele noastre
Email

admitere@dri.snspa.ro
Website

dri.snspa.ro
Platformă admitere

admitere.snspa.ro

Vrei să știi cum îți completezi profilul
pe platforma admitere.snspa.ro ?

Vezi video

