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REPERE PENTRU PROBA DE CONCURS – ESEU MOTIVAȚIONAL 
 

I. Antetul eseului – conţine următoarele informaţii personale: 
NUMELE:  
 

NUMELE DUPĂ CĂSĂTORIE: 
(dacă este cazul) 

CNP: 

INIȚIALA TATĂLUI: ADRESA DE DOMICILIU: 
 

ADRESA DE MAIL: 
PRENUMELE: SEMNĂTURA CANDIDATULUI: 

 

DATA: 
 

II. Conţinutul și structura eseului: 
 Eseul va evidenţia argumentativ aspecte legate de motivaţia candidatului de a urma 
programul de studii „Pedagogie” la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. Candidatul îşi va 
prezenta profilul personal, competenţele transversale pe care le deţine, așteptările, preocupările, 
interesele şi proiectele profesionale şi personale, în legătură cu domeniul pedagogiei. 

Eseul va avea o structură formală, respectiv: 
1. Introducere (prezentarea unor repere orientative) 
2. Cuprins (prezentarea profilului personal, a așteptărilor, preocupărilor, intereselor, 

proiectelor profesionale şi personale, opiniilor, părerilor, convingerilor proprii şi argumentarea 
lor) 

3. Concluzii (prezentarea sintetică a ideilor şi argumentelor). 
 

III. Cerinţe de tehnoredactare: formatul paginii: A4 (297x210 mm); orientare: portret; 
margini: 2 cm; caractere Times New Roman; font 12; aliniere justify; spaţiere la un rând. 
IV. Dimensiunea eselui: minimum o pagină, maximum 2 pagini. 
V. Criterii de evaluare a eseului: 

Nr.crt. Criteriul Indicatori 

1. Prezentarea 
personală 

- relevanța informațiilor referitoare la profilul personal şi la 
traseul educațional și personal prin raportare la domeniul 
pedagogiei (voluntariate, inițiative, proiecte etc.) 
- caracterul structurat al prezentării 

2. Calitatea 
argumentării 

- claritatea, coerența și consistența argumentării 
- susținerea motivației – exprimarea cu claritate a așteptărilor, 
preocupărilor, intereselor şi proiectelor profesionale şi 
personale, în legătură cu domeniul pedagogiei 

3. Criterii tehnice - respectarea antetului eseului 
- respectarea structurii formale a eseului 
- respectarea cerințelor de tehnoredactare 
- corectitudinea exprimării în limba română (gramatică, 
ortografie, punctuație) 
- coerența logică a exprimării 
- stilul personal al candidatului 

Notă: Această probă de admitere se evaluează cu ADMIS/RESPINS 


