FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

MODUL DE DESFĂȘURARE A PROBEI OPȚIONALE

ANEXA nr. 8. Reguli de desfășurare a probei opționale.

Art. 1. (1) Proba opțională constă în redactarea în sala de concurs a unui eseu de maxim 2-3 pagini, pe
o temă impusă, pornind de la un citat la prima vedere.
(2) Timp de concurs : o oră.
(3) Există un număr de maxim 7 teme impuse, câte una pentru fiecare specializare de licență
a facultății. Acestea sunt:
-

cetățenie (pentru Științe Politice și Administrație publică)

-

diplomație (pentru Relații Internaționale și Studii Europene, în limba română și germană)

-

adevăr (pentru Filosofie)

-

știre (pentru Jurnalism)

-

prestigiu (pentru Comunicare și Relații publice)

-

succes (pentru Publicitate)

-

carte (pentru Știința Informării și documentării).
(4) Comisia de Admitere pregătește în avans câte trei citate pentru fiecare temă impusă în

parte. În sala de concurs se va trage la sorți câte un citat pentru fiecare temă și acestea vor fi
făcute publice candidaților.
(5) Candidații au posibilitatea să aleagă pe loc citatul pornind de la care să redacteze eseul, în
funcție de propriile preferințe tematice.
(6) Este recomandat candidaților să redacteze eseul pornind de la citatul temei care reprezintă
specializarea din cadrul facultății care constituie prima sa opțiune din Fișa de înscriere. Însă,
redactarea eseului pe o anumită temă nu condiționează admiterea candidaților doar la
specializarea descrisă prin tema respectivă.

1

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, FILOSOFIE ŞI
ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Art. 2. Eseul se notează cu note de la 1 la 10, după următorul Barem:
(1) Structura eseului - 4 puncte
a) Formularea ipotezei/opiniei în raport cu problematica pusă în discuție
b) Structurarea ideilor în discurs
c) Enunțarea de argumente adecvate ipotezei
d) Formularea unei concluzii pertinente
(2) Conținut – 3 puncte
a) Formularea clară și corentă a ideilor
b) Formularea și susținerea unui punct de vedere propriu
c) Evaluarea punctului de vedere propriu prin raportare la alte puncte de vedere
posibile
d) Adecvarea conținutului la temă.
(3) Norme de redactare – 2 puncte
a) Adecvarea stilistică la tematică
b) Respectarea normelor de exprimare, de ortografie și punctuație
c) Încadrarea în limita de spațiu.
(4) 1 punct din oficiu

Art. 3. (1) Nota opțiună la proba opțională (de la 1 la 10) intră în calculul Mediei de admitere, conform
Art. 26(3) al prezentei Metodologii.
(2) Candidații care susțin proba opțională nu pot renunța la nota obținută în cazul în care nu
sunt mulțumiți de aceasta. Nota va fi luată în calcul la Media de admitere.
Art. 4. Bibliografie orientativă: Proba este similară în concepere și notare cu Subiectul II al examenului
scris la Bacalaureat la disciplina Limba și literatura română, referitor la redactarea unui text
argumentativ (cu distincția dată de sarcina redactării unui eseu de 2-3 pagini, deci mai extins decât textul
argumentativ). Prin urmare, pregătirea pentru Bacalaureat pe baza manualelor de Limba și literatura
română din liceu, clasa IX- XII și a Programei de Limba și literatura română pentru Bacalaureat este
utilă și pentru acest examen cu caracter opțional. Nicio altă bibliografie nu este obligatorie.
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