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Informații privind desfășurarea probei orale
Desfășurarea probei:
- O autoprezentare a candidatului (parcurs academic și profesional, competențe, abilități,
cunoștințe) care va fi evaluată din următoarele perspective: (a) coerența discursivă și a
candidatului și (b) abilitățile de prezentare. Autoprezentarea va fi însoțită de un curriculum
vitae al candidatului, în format Europass, prezentat comisiei în formă tipărită;
- O discuție asupra acestei autoprezentări vizând (c) rezultatele academice, (d) experiența
profesională (inclusiv de voluntariat) a candidatului, (e) măsura în care abilitățile,
cunoștințele și competențele îl recomandă pe candidat pentru ocuparea unui loc de muncă
în domeniul acoperit de programul de masterat, (f) măsura în care candidatul este
familiarizat cu specificitățile unei cariere în sectorul public, (g) motivația de a lucra în
sectorul public;
- O discuție asupra planurilor viitoare de carieră ale candidatului vizând (h) obiective pe
termen scurt, mediu și lung și (i) planul de acțiune pentru atingerea acestor obiective).
Evaluarea candidaților:
Candidații vor fi evaluați de către comisia de concurs folosind drept criterii aspectele identificate cu
litere de la (a) la (i) menționate la punctul anterior.
Membrii comisiei de concurs vor evalua candidații cu note întregi, iar nota finală a probei va fi
obținută prin realizarea mediei aritmetice între notele acordate de memnrii comisiei.

Bibliografie:
Michaud, Isabelle. (2013). Succesul în carieră. Bucureşti: C. H. Beck.
Kisilowski, Maciej în colaborare cu Codrina Rusu. (2017). Administrategie: Obținerea succesului
personal în managementul administrației publice. București: Curtea Veche.

Aspecte tehnice legate de desfășurarea probei:
-

Toți candidații trebuie să participe la proba orală, în caz contrar vor fi declarați automat
respinși la concursul de admitere;
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-

-

Candidații vor fi programați pentru a participa la proba orală în ordinea alfabetică a numelui
de familie (numele de la naștere). Primii trei candidați în ordine alfabetică vor fi programați
la aceeași oră, astfel încât fiecare candidat să susțină proba de concurs în prezența comisiei
și a încă doi candidați;
Pentru fiecare candidat vor fi rezervate 20 de minute, din care 7 minute sunt rezervate
autoprezentării de către candidat. Candidații se vor prezenta la concurs cu cel puțin 30 de
minute înainte de ora la care au fost programați.
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