
 

 

   

DEFS PITEŞTI - Oferta unui 
climat de studiu modern, 
instructiv – educativ şi 
ştiinţific de înaltă calitate 

Avantajele 
studentului 
DEFS Pitești 

UNIVERSITATEA DIN 
PITEȘTI 

FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE, EDUCAȚIE 

FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ 

 
Universitate cu GRAD 
RIDICAT DE ÎNCREDERE 
în mediul academic! 
 
• Departamentul de Educaţie Fizică 
şi Sport din Piteşti promovează un 
învăţământ universitar modern, 
structurat după modelul Bologna 
pentru a fi competitiv în CE; procesul 
de învăţământ  este structurat pe trei  
cicluri de studii: Licenţă 3 ani, 
Master 2 ani , Doctorat 3 ani. 
• Departamentul deţine un Centrul 
de Cercetare (CCPU), înfiinţat în 
parteneriat cu Institutul Naţional de 
Cercetare pentru Sport Bucureşti, 
afiliat internaţional la organisme 
profesionale de prestigiu 
• Clubul Sportiv Universitar 
partener tradiţional DEFS oferă 
posibilitatea perfecţionării pregătirii 
sportive în vederea participării la 
competiţiile naţionale şi internaţionale 
a sportivilor noştri. 
•  

www.efsupit.ro 
www.facebook.com/FEFSPitesti 

- Continui studiile pe toate nivelurile, 
licenţă, master, doctorat în cadrul 
facultăţii noastre. 

- Beneficiezi de burse speciale, de 
performanţă, de merit şi sociale. 

- Cazare în cămine, reducere pe 
transportul public, asistență medicală 
gratuită, tabere gratuite la munte și la 
mare; 

- Studiezi prin programul 
ERASMUS+ în: Grecia University 
of Athens, Aristotle University of 
Thessaloniki , Franţa  Sophia 
Antipolis Nice, Portugalia 
Universidade Da Beira Interior, R. 
Moldova U.N.E.F.S., Bulgaria  
Velico Târnovo, Turcia Agry 
Ibrahim Sakarya, Univ. 
Kochanowski Polonia, Institutul 
Naţional de Cercetare pentru Sport 
Bucureşti.  

ADMITERE 2021 
 

Alege să fii student! 
DEPARTAMENTUL 
EDUCAȚIE FIZICĂ 

ȘI SPORT 

� � 
� �  

 
Adresa: Aleea Școlii Normale, Nr.7 

 (fosta Str. Ghe. Doja, Nr.41) 
Pitești, Argeș, cod 110253  

Tel: 0348 453 320 
 

Tel :0348 453 260 – secretariat 
(Str. Tg. Din Vale, Nr.1, Corp S) 

 



 

  

CONDIȚII DE ADMITERE LA 
PROGRAMELE DE STUDII 

UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
ADMITERE 2021 - Online 

Admiterea candidaţilor se face prin 
concurs în ordinea descrescătoare a 
mediilor pentru locurile subvenţionate şi 
pentru cele cu taxă, conform opţiunilor 
de la înscriere. Confirmarea ocupării 
locului subvenţionat sau cu taxa se face 
doar după înmatriculare la secretariatul 
comisiei de admitere. 

 

Condiții 
- Dosar cu actele necesare înscrierii 
(vezi link-ul de mai jos) şi avizul 
medical „apt pentru efort fizic” / 
”sănătos clinic”.  
- Eseu motivaţional – ADMIS / 
RESPINS  
Media de admitere: 25% media 
examenului de bacalaureat, 75% 
media obținută la disciplina 
”Educație fizică”/ ”Pregătire sportivă 
practică” (pentru absolvenții liceelor 
cu program sportiv) pe parcursul 
studiilor liceale. 
 

Sportivii de performanţă 
legitimaţi, care prezintă în carnetul de 
legitimare viza medicală în termen de 
valabilitate pe perioada concursului de 
admitere, pot face proba avizului 
medical „apt pentru efort fizic” prin 
copia înscrisurilor doveditoare din 
legitimaţie, autentificate de comisia de 
admitere în baza originalului. 

 
https://www.upit.ro/ro/despre-

universitate/admitere-universitatea-
din-pitesti/admitere-2021/admitere-

licenta-2021 
 

Concursul de admitere în Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport se organizează pe cicluri de studii, 
licență conform calendarului din tabel. 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE LICENȚĂ  
Sesiunea 1/2:  

(licenţă) 
Înscriere 
online la 
concurs 

Evaluare 
probe  

de aptitudini 

Afișare 
rezultate 

 
Înmatriculări 

online 
 

01.07 – 31.07 01.06 - 20.07 21.07 22.07 24 – 30. 07 
01.08 -15.09 01.08 – 10.09 11.09 09.09 14 – 15. 09 

 

LICENŢĂ - DOMENIU PROGRAMUL Capacitate instituțională 
 

Educaţie fizică şi sport 
Educaţie Fizică şi Sportivă –Acreditat 75 ( subvenție și taxă) 

Sport şi performanţă Motrică – 
Acreditat 

75 (subvenție și taxă) 

 
PENTRU CANDIDAȚII DIN MEDIUL RURAL EXISTĂ LA NIVEL DE UNIVERSITATE UN NUMĂR DE LOCURI SUBVENȚIONATE 

Concordanţa cu piaţa muncii a  calificărilor dobândite prin programele universitare de studii 
 
Prin absolvirea studiilor menţionate mai sus, absolvenţii se pot angaja în următoarele domenii: 
Ocupaţii specifice: profesor în învăţământul primar și gimnazial pentru programul Efs; antrenor pentru programul SPM. 
 
DOSARUL CANDIDATULUI 

1) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs); 
2) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere); 
3) eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive; 
4) 2 fotografii tip buletin; 
5) declaraţie de consimţământ și informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 1); 
6) diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să rezulte mediile anilor de studii), în original sau copie 
legalizată/copie certificată conform cu originalul (absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie/septembrie 2020 pot prezenta 
adeverința care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în original; candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii 
din afara facultăţii, vor prezenta: 
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat; 
- copie legalizată a foii matricole (sau echivalentă acesteia, din care rezultă mediile anilor de studii); - adeverinţă din care să rezulte că actele în original a fost 
depus la altă facultate; 
7) certificat de naştere (copie certificată conform cu originalul, de către comisia de admitere); 
8) cartea de identitate (copie); 
9) certificatul de căsătorie (copie certificată conform cu originalul, de către comisia de admitere) – dacă este cazul; 
10) aviz medical eliberat de medicul de familie; 
11) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat (pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 
12) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de 
către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării; 
13) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor prezenta o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea 
romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial. 

 


