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METODOLOGIE
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru
anul universitar 2017/2018 la
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Partea I. Aspecte generale
Art.1. Prezenta metodologie precizează elementele specifice UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017/2018, în
baza autonomiei universitare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Prezenta
METODOLOGIE se întemeiază pe Regulamentul dezbătut şi aprobat în Şedința Senatului Universității din
Piteşti din data de 30.01.2017.
Art.2 FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE, UNIVERSITATEA DIN
PITEŞTI organizează concurs de admitere pentru ciclurile de studii universitare după cum urmează:
(1) pentru ciclul universitar de licenţă, pe domenii de licenţă, la programele de studiu pentru
care există acreditări în condiţiile legii:
Domeniul Limbă şi literatură
 Limba şi literatura română – O Limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)
 Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză,
 Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, filiala Rm. Vâlcea
 Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă: franceză/spaniolă/ germană.
Domeniul Limbi Moderne Aplicate
 Limbi Moderne Aplicate.
Domeniul Istorie
 Istorie
Domeniul Teologie

Teologie Ortodoxă Pastorală

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială
Domeniul Arte vizuale

Artă Sacră
Domeniul Muzică

Pedagogie Muzicală
Domeniul Teatru şi artele spectacolului
 Artele spectacolului - Actorie
(2) pentru ciclul de studii universitare de masterat, la următoarele programe de studii de
masterat acreditate:
Domeniul Filologie
Structura limbii române actuale,
Literatură română modernă şi contemporană,
Traductologie – limba engleză,
Traductologie – limba franceză,
Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european,
Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză – limba engleză – limba
română),
 Limbă, cultură şi identitate în Europa,
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 Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române (Rm. Vâlcea, Piteşti),
 Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator.
Domeniul Teologie







Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească
Ecumenism în noul context european
Apologetică şi duhovnicie
Teologie - misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Consiliere spirituală
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet

Domeniul Istorie
 Istoria românilor şi a României în context european sec. XIV-XXI
Domeniul Muzică
 Educaţie Muzicală Contemporană
(3) pentru ciclul de studii universitare de doctorat, pe următoarele domenii aprobate de
MENCS:
 Limba română,
 Literatura română,
 Literatura franceză
 Filologie clasică.
Art. 3. Un candidat va depune un singur dosar de înscriere la concursul de admitere şi va plăti
o singură taxă de înscriere la o facultate, indiferent de numărul opțiunilor pentru programele de studii
din cadrul facultății.
Art. 4. În condițiile Art. 2, candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu în ordine
consecutivă opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de licență, prezente în oferta
educațională a unei facultăți şi în fişa de înscriere.
Art.5 Admiterea candidaţilor se face prin concurs, organizat pentru ciclul de licenţă, pentru
ciclul de studii masterat şi pentru ciclul de studii universitare de doctorat:
a) pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite
(licenţă şi master) şi cu probă de concurs în vederea testării cunoştințelor şi a capacităților cognitive;
b) fără probe de aptitudini şi cu probe de concurs (doctorat);
c) Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conține o probă de
concurs, în vederea testării cunoştințelor şi a capacităților cognitive, desfăşurată sub forma unui test
(chestionar).
d) Stabilirea tematicii şi anunţarea acesteia pentru proba de concurs în vederea testării
cunoştinţelor şi a capacităților cognitive sunt de competenţa fiecărei facultăți din structura Universității
din Piteşti.
e) Candidaţii vor depune testul, datat şi semnat, în momentul înscrierii la concursul de
admitere, acesta fiind parte integrantă a dosarului candidatului.
f) Probele de concurs pentru testarea cunoştințelor şi a capacităților cognitive, respectiv
pentru testarea capacităților artistice sau sportive sunt eliminatorii şi se vor evalua cu calificativul
ADMIS/RESPINS, conform metodologiilor proprii facultăților din structura Universității din Piteşti.
g) În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” în urma evaluării probei de concurs
pentru testarea cunoştințelor şi a capacităților cognitive, respectiv în urma testării capacităților
artistice sau sportive, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.
h) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi luate în
considerare notele de la probele de bacalaureat şi media de la examenul de bacalaureat, conform
metodologiilor proprii ale facultăților.
i) Probele de concurs şi criteriile de selecţie şi de clasificare a candidaţilor în vederea
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ocupării locurilor finanțate din fonduri publice (fără taxă) şi a celor cu taxă, sunt identice pentru
programele de studii dintr-un domeniu şi sunt prevăzute de fiecare facultate în metodologia proprie de
admitere aprobată de Consiliul facultăţii, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
j) Probele de concurs şi criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate
public şi nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Consiliul facultăţii şi
până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.
k) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor
obținute la probele concursului de admitere, conform metodologiilor proprii ale facultăților. Media se
calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
l) Media generală de admitere este minimum 5 şi se calculează ca medie aritmetică a notelor
obţinute la probele examenului de admitere.
m) Metodologia Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte prevede criterii de departajare a
candidaților, inclusiv în cazul mediilor generale egale obținute la concursul de admitere, astfel încât
să nu se depăşească cifrele de şcolarizare stabilite, conform prevederilor legale în vigoare
Art. 6. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Facultăţii de
Teologie, Litere, Istorie şi Arte se face pe baza unei probe orale pentru verificarea cunoştinţelor
specifice domeniului de studiu.
b) Stabilirea bibliografiei cuprinzând lucrări de specialitate din domeniu şi anunţarea acesteia
pentru proba scrisă şi/sau orală sunt de competenţa Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte.
c) Probele de concurs şi criteriile de selecţie şi de clasificare a candidaţilor în vederea ocupării
locurilor finanțate din fonduri publice (fără taxă) şi a celor cu taxă sunt identice pentru programele de
studii dintr-un domeniu şi sunt prevăzute de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte în
metodologia proprie de admitere, aprobată de Consiliul facultăţii, cu respectarea prevederilor
prezentului regulament.
d) Probele de concurs şi criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate
public şi nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Consiliul facultăţii şi
până la încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.
e) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele
concursului de admitere, conform metodologiilor proprii ale facultăților. Media se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
f) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai
mică de 6,00 (şase).
g) Metodologia Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte prevede criterii de departajare a
candidaților, inclusiv în cazul mediilor generale egale obținute la concursul de admitere, astfel încât
să nu se depăşească cifrele de şcolarizare stabilite, conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 7. a) În cazul probelor scrise şi/sau orale la anumite discipline, acestea sunt susţinute în
limba română, în limba minorităţilor naţionale în care au fost studiate la liceu aceste discipline sau în
limbă străină (engleză, franceză, spaniolă, germană), dacă această limbă reprezintă specializarea.
b) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea
conţine în mod obligatoriu o probă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru limba de predare,
când admiterea se susține în limba română
Art. 8. a) Cetățenii satelor Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic
European şi ai Confederației Elvețiene pot participa la toate ciclurile de studii în aceleaşi condiții
prevăzute de lege pentru cetățenii români. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în
străinătate se face înainte de înscriere la concurs conform legislației în vigoare. Cetățenii străini au
obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către
instituții abilitate de Ministerul Educației Naționale.
b) românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în toate ciclurile
de studii universitare, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor
unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale şi
Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia.
Art. 9 a) Toţi candidaţii înscrişi la concursul de admitere pentru acelaşi domeniu de licență, vor
susţine examenul de admitere în condiţii identice.
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b) Admiterea candidaţilor în cadrul Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte se face în
ordinea descrescătoare a mediei generale obţinută de candidaţi, în limita numărului de locuri
aprobate, pentru fiecare program de studii.
c) Cifrele de şcolarizare pentru fiecare program de studii universitare de licenţă şi de
masterat se stabilesc de Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, în limitele locurilor stabilite în
rapoartele de evaluări externe efectuate de ARACIS cu ocazia autorizării provizorii/acreditării.
d) Cifrele de şcolarizare pentru locurile subvenţionate din fonduri publice (fără taxă) la studii
universitare de licenţă şi de masterat se repartizează fiecărei facultăţi prin Decizie a Rectorului
Universităţii din Piteşti, în limita cifrelor de şcolarizare stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale.
e) Repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat şi a
burselor alocate de Ministerul Educaţiei Naționale se face prin Decizie a Rectorului Universităţii din
Piteşti, în limita cifrelor de şcolarizare stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale, pe baza propunerilor
făcute în Consiliul Şcolii Doctorale al Universităţii din Piteşti
f) Criteriile de selecţie si de clasificare a candidaţilor în vederea ocupării locurilor
subvenţionate de la buget - „fără taxă" şi „cu taxă" sunt stabilite conform metodologiei de admitere
proprii Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, aprobată de Consiliul Facultăţii;
g) Criteriile de selecţie, de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate public şi
nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Consiliul Facultăţii şi până la
încheierea concursurilor de admitere din luna septembrie.
Art. 10. Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă, organizat în cadrul Facultății
de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, presupune parcurgerea următoarelor activități:
a) Pregătirea concursului de admitere (aspecte organizatorice şi de pregătire a logisticii);
b) Înscrierea la concurs;
c) Desfăşurarea probelor de aptitudini;
d) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
e) Evaluarea probei de concurs pentru testarea cunoştințelor şi a capacităților cognitive;
f) Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la
buget şi pe locurile cu taxă şi a celor respinşi;
g) Depunerea şi soluționarea contestațiilor;
h) Înmatricularea;
i) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la
buget şi pe locuri cu taxă şi a celor respinşi.
Art. 11. Concursul de admitere la studiile universitare de masterat, organizat în cadrul
Universității din Piteşti, presupune parcurgerea următoarelor activități:
a) Pregătirea concursului de admitere (aspecte organizatorice şi de pregătire a logisticii);
b) Înscrierea la concurs;
c) Desfăşurarea probelor de aptitudini;
d) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
e) Afişarea repartizării pe săli a candidaţilor înscrişi pentru susținerea probei de concurs;
f) Susținerea probei de concurs pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de
studiu;
g) Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la buget
şi la taxă şi a celor respinşi;
h) Depunerea şi soluționarea contestațiilor;
i) Înmatricularea;
j) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la
buget şi la taxă şi a celor respinşi.
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Art.12 Admiterea se desfăşoară:
a) în două sesiuni pentru ciclul universitar de licenţă organizate după programul prezentat în tab. 1:
Tabelul 1.

Perioada

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Evaluare proba
de concurs
(testare a
cunoştințelor şi
a capacităților
cognitive)

Activități desfăşurate
Contestații
Afişare
rezultate

depunere

soluționare

Înmatriculări

Afişare
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
afişarea
expirarea
27-30 iulie
31 iulie
rezultatelor termenului de
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-09
10
10/11
12
afişarea
expirarea
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie septembrie
septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

03-31 iulie

10-22
iulie/24 iulie

23 iulie

23/24 iulie*

25 iulie

03-09.07.2017 - desfăşurarea activităților organizatorice şi de pregătire a logisticii pentru admitere.
La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini, perioada de înscriere se
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.
* Exclusiv

pentru specializările care susțin probe de aptitudini. Pentru celelalte specializări, perioada
de înscriere este 10-24 iulie.
b) în două sesiuni pentru ciclul universitar de master organizate după programul prezentat în tab.2;
Tabelul 2.
Activități desfăşurate
Contestații
Perioada

Înscriere la
concurs

Proba de
aptitudini

Probă orală

Afişare
rezultate

depunere

soluționare

Înmatriculări

Afişare
rezultate finale
concurs de
admitere

SESIUNEA I – IULIE 2017
24 de ore de la
10-22
afişarea
expirarea
03-31 iulie
23 iulie
23/24 iulie
25 iulie
27-30 iulie
31 iulie
iulie/24 iulie
rezultatelor termenului de
contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2017
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
24 de ore de la
01-16
01-09
10
10/11
12
afişarea
expirarea
14-15
16 septembrie
septembrie septembrie septembrie
septembrie
septembrie rezultatelor termenului de
septembrie
contestare

c) într-o singură sesiune pentru ciclul de studii universitare de doctorat, conform programului
prezentat în tabelul 3:
Tabelul 3.
Activităţi desfăşurate
Perioada

12 - 30 sept.

Înscriere la
1
concurs

Probe de
concurs

Afişarea
rezultatelor

12 - 25 sept.

26-28 sept

28 sept

Contestaţii
depunere

rezolvare

24 ore de la
expirarea termen de
afişarea rezultatelor
contestare

Inmatriculări
30 sept.

La programele pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se
prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.
Art. 13 Toate activităţile legate de participarea candidaţilor la concursul de admitere se
desfăşoară sub conducerea decanilor şi a comisiei de admitere aprobată prin decizia rectorului, la
sediul Facultăţii de Litere, în spaţii precizate şi făcute publice, inclusiv pe pagina web a facultății.
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Art. 14 a) Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu
înscrierea la concursul de admitere.
b) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi:
- potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de
înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la
cazare în cămine;
- bursieri ai statului român;
- orfani de ambii părinţi;
- copiii eroilor şi martirilor Revoluţiei din decembrie 1989;
- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
- copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
c) Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza
actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din
care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate anterior.
d) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în cadrul Universităţii
din Piteşti.
Art.15. (a) Din componenţa dosarului de concurs, conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se elimină cerinţa de depunere a
copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către
persoana care are atribuţii desemnate în acest sens.
(b) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor, candidații trebuie
să prezinte documentele în original.
Capitolul al ll-lea
II.1. Admiterea la studii universitare de licenţă
Art.16 a) Candidaţii la admiterea destinată ciclului de studii de licenţă sunt absolvenţi de liceu,
cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta).
b) În condiţiile paragrafului a), pot candida la admitere, fără nicio discriminare, inclusiv în ceea
ce priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români, cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Art.17 Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe domenii de studiu de licenţă din
Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, dar poate fi admis la un
singur domeniu pe locuri finanţate din fonduri publice.
Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență,
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art.18 Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult două
programe de studii, indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă.
Art.19 Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor
legale in vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de
studii.
Art.20 Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului de scurtă durată pot continua studiile în
acelaşi program sau într-un program înrudit cu specializarea absolvită, numai în regim „cu taxă” pe
toată durata şcolarizării, cu respectarea art.138 din Legea educației naționale nr.1/2011.
II.2 Desfăşurarea concursului de admitere studii universitare de licenţă în anul I
Art. 21 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt:
a) chestionarul de testare a cunoştințelor şi a capacităților cognitive;
b) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
7

d) 2 fotografii tip buletin;
e) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa, dacă are consemnată şi media de bacalaureat);
candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor
prezenta :
- copia diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei); în adeverința eliberată de instituțiile de
învățământ se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de
valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
f) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie);
h) adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare);
i) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
j) cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
k) aviz medical eliberat de medicul de familie;
l) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
m) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
n) 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 Naționale.
o) binecuvântarea Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului şi binecuvântarea Episcopului
eparhiei de care aparţine candidatul (dacă este cazul) – doar pentru specializările teologice.
Art. 22 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 1, la
sediul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. Secretariatul facultăţii primeşte, verifică dosarul de
concurs al candidatului, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs.
Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de admitere.
Art. 23 a) Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar, nota de intrare fiind
calculată ca medie aritmetică după următorul algoritm:
Domeniul Limbă şi Literatură, Domeniul Limbi Moderne Aplicate
 50% media examenului de bacalaureat;
 50% nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la examenul de bacalaureat;
Domeniul Istorie
 60% media de la bacalaureat
 40% nota la Bacalaureat la proba Istorie/ Limba şi literatura română
Domeniul Teologie
a. Pentru secţia Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani zi:
- Muzică (eliminatorie)*
- Probă scrisă (Teologie Dogmatică) – 50%
- Media la examenul de Bacalaureat – 50%

-

b. Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială – 3 ani zi:
Interviu (obligatoriu) privind motivaţia alegerii specializării**
Media la examenul de Bacalaureat – 100%

-

c. Artă Sacră – 3 ani zi:
Desen (probă de aptitudini)***
Media la examenul de Bacalaureat – 100%
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Domeniul Muzică
a. Pedagogie Muzicală – 3 ani zi
- Probă orală (solfegiu la prima vedere) – 25%
- Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii) –50%
- Media la examenul de Bacalaureat – 25%
Menţiuni:
* Absolvenţii de seminar, preoţii, cântăreţii bisericeşti (care prezintă adeverinţă de salariat
eliberată de protoierie, în original), personalul monahal şi absolvenţii liceelor cu specific muzical
nu susţin proba eliminatorie de Muzică – pentru specializările teologice.
** Interviul la specializarea Teologie Asistenţă Socială se susţine la înscriere.
*** Proba de aptitudini „Desen” pentru secţia Artă Sacră va determina parcursul în specializare:
Restaurare icoană şi frescă sau Restaurare carte.
Domeniul Teatru şi artele spectacolului
Proba I – vocațională – se apreciază cu Admis/Respins.
Subproba 1 – practic:
1. Recitarea unor versuri de genuri diferite din lirica românească și universală și prezentarea
unei povestiri din repertoriul candidatului
2. Verificarea aptitudinilor muzicale, ritmice, mișcare și dans;
3. Lectură la prima vedere.
Subproba 2 – colocviu
1.
Discuție literară pe baza bibliografiei afișate.
Proba II – ponderea î n media de admitere: 100%
Subproba 1 – practic – pondere 50%
- atelier de improvizație: testarea imaginației creatoare.
Subproba 2 – practic – pondere 50%:
- interpretarea unui monolog, povestiri, versuri din dramaturgia universală sau românească, la
alegerea comisiei din repertoriul candidatului;
* Repertoriul candidatului va cuprinde un număr de 6 poezii diferite ca gen, dintre care 2 fabule, o
povestire din literatura română sau universală, un monolog din repertoriul național sau universal și un
cântec (cu sau fără acompaniament).
b) Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor pentru
programele aferente unui domeniu de licenţă (opţiuni pentru locurile finanţate de la buget şi opţiuni
pentru locurile cu taxă).
Se procedează în felul următor :
- se ordonează toţi candidaţii care au obținut calificativul „admis” la proba de testare a
cunoştințelor şi a capacităților cognitive, respectiv la proba de testare a aptitudinilor în
ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate
ocupa un loc la opţiunea I îl ocupă, dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se testează
dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această opţiune va
ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate ocupa un loc la
opţiunea a III-a … ş.a.m.d. până la ultima opţiune;
- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a
acestuia.
c) În cazul în care există două sau mai multe medii de admitere egale pentru ultimul / ultimele
locuri, departajarea se face astfel:
Domeniul Limbă şi Literatură, Domeniul Limbi Moderne Aplicate
- criteriul 1 de departajare: notele candidaţilor obţinute la cea de-a doua probă scrisă la
examenul de bacalaureat.
- criteriul 2 de departajare: notele obţinute de candidaţi la cea de-a treia probă scrisă la
bacalaureat.
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-

Domeniul Istorie
criteriul 1 de departajare: media generală la disciplina Istorie în cei 4 ani de studiu
criteriul 2 de departajare: media generală la disciplina Limba română în cei 4 ani de studiu

Domeniile Teologie, Arte vizuale, Muzică
- În cazul în care mai mulţi candidaţi admişi pe locurile subvenţionate au aceeaşi medie, are
prioritate cel cu media mai mare la disciplina Limba şi Literatura Română de la examenul de
Bacalaureat. Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc subvenţionat sau pe
ultimul loc cu taxă criteriul de departajare va fi constituit şi de proba obligatorie de la bacalaureat a
profilului (Istorie sau altă disciplină) pentru domeniul Teologie.
- Pentru specializările Teologie Pastorală şi Pedagogie Muzicală, în cazul în care mai mulţi
candidaţi admişi pe locurile subvenţionate au aceeaşi medie, are prioritate cel cu media mai mare la
proba scrisă.

-

Domeniul Teatru și artele spectacolului
criteriul 1 de departajare: media la bacalaureat
criteriul 2 de departajare: media generală a anilor de liceu la disciplina Limba română

Art. 24 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 1.
Art. 25 a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, numai pe baza
următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tab. 1:
- cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi
cuprinse datele solicitate în Anexa 1 la O.M. 3.313 / 2012);
- diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la
buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
- dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de
studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Piteşti pentru anul
universitar 2017-2018;
- Contractul de studii şi Anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar
actele de studii în original.
c) Un candidat admis poate beneficia de finanţare din fonduri publice o singură dată pentru
ciclul de studii universitare de licenţă.
d) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să
depună, cel târziu până la data de 30 iulie pentru prima sesiune, respectiv 15 septembrie pentru a
doua sesiune, diploma de bacalaureat, în original, la secretariatul facultăţii.
e) neprezentarea diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, până la datele menţionate la pct. d) duce la pierderea locului finanţat prin grantul
de studii.
f) înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin
decizia rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un
număr
unic
valabil
pentru
întreaga
perioadă
de
şcolarizare
la
specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admişi.
Art. 26 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2017 - pe locurile „fără taxă" sau
pe locuri „cu taxă" - care nu s-au înmatriculat in perioada prevăzută în tabelul 1, îşi pierd această
calitate.
La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere.
Art. 27 a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2017, rămân neocupate
locuri subvenţionate din fonduri publice, locurile subvenţionate rămase libere se redistribuie în data
de 31.07.2017, după încheierea înmatriculărilor în anul I, următorilor candidaţi, înmatriculaţi pe
locurile cu taxă, în ordinea mediilor pentru fiecare domeniu, fără redistribuire între domenii.
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b) Candidatul declarat admis pe loc subvenționat la un program de studii, care renunță la
acesta, înmatriculându-se pe un loc „cu taxă” la un alt program de studii pentru care şi-a exprimat
opțiunea prin fişa de înscriere, nu mai are posibilitatea să ocupe un loc subvenționat în anul
universitar 2017-2018.
c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere
sesiunea iulie 2017, înmatriculaţi la fiecare specializare în ordinea descrescătoare a mediilor, se face
publică prin afişare la avizierul facultăţii.
d) locurile cu taxă rămase libere după această perioadă se scot la concurs în sesiunea
septembrie, în perioadele precizate în tabelul 1.
Art. 28. a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2017, rămân neocupate
locuri, se organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie conform programului din
tabelul 1, respectându-se metodologia de desfăşurare a examenului de admitere din sesiunea de
vară.
b) Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din septembrie care nu s-au înmatriculat în
perioada prevăzută în tab. 1 îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie
următorilor candidaţi care în urma concursului de admitere au obţinut cel puţin media 5 (cinci), în
ordinea mediilor pentru fiecare program de studiu, fără redistribuire între programe.
c) Redistribuirea se face în ziua de 16 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi
prin redistribuire se face în data de 17 septembrie 2017.
d) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2017,
înmatriculaţi la fiecare domeniu în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la
avizierul facultăţii.
e) În situaţia în care, după înmatricularea din sesiunea din septembrie, sunt programe de
licență la care numărul studenţilor înmatriculaţi este mai mic de 40, în anul univ. 2017/2018
şcolarizarea programelor respective se organizează numai după o fundamentare financiară; Excepții:

Programul de studii de licență
Istorie
Artă sacră
Muzică

Numărul maxim de studenți stabilit de
ARACIS
30
30
25

f) În condiţiile în care nu se şcolarizează un anumit program de studiu, candidaţii înmatriculaţi
pot să opteze pentru înmatricularea lor prin redistribuire, cu locul obţinut în urma concursului de
admitere, la orice alt program de studii din domeniul de licență, în conformitate cu opțiunile
înregistrate în fişa de înscriere. În cazul în care, din motive obiective, candidatul nu se poate
înmatricula la programele consemnate pe fişa de înscriere, poate opta pentru înmatricularea la orice
alt program din facultate, pe baza unei cereri adresate decanului şi cu condiția respectării cifrelor de
şcolarizare aprobate;
g) studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la
30 iulie 2017, respectiv 15 septembrie 2017.
II.3. Contestații
Art. 29 a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE
PE FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.
b) Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 1.
c) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
d) nu se admit contestaţii pentru probele orale sau de aptitudini artistice
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II. 4. Desfăşurarea admiterii pentru candidații la al doilea domeniu de studii sau pentru
candidații la continuarea studiilor (absolvenți cu diplomă de absolvire conform Legii 84 / 1995)
Art. 30. a) Candidații pentru un al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor
universitare vor participa la concursul de admitere, în condițiile prevăzute la art.4. al prezentului
regulament, doar pentru locurile cu taxă.
b) Activităţile pentru admiterea la un al doilea program de studii sau pentru continuarea
studiilor universitare sunt cele prevăzute la art. 5, respectiv în tabelul 1 şi se completează cu
activitatea de întocmire a fişelor de echivalare, care va fi finalizată, astfel:
(1) pentru sesiunea din luna iulie 2017 - până la data de 25 iulie;
(2) pentru sesiunea din luna septembrie 2017 - până la data de 12 septembrie.
Art. 31. Pe baza prevederilor Procedurii de echivalare a studiilor, Cod: PL-71-05, referitoare la
REGULI DE ECHIVALARE şi a cererii de echivalare depusă de candidat, Comisia de echivalare
constituită la nivelul facultății întocmeşte fişa de echivalare şi propune anul în care urmează a se
înscrie candidatul, diferenţele pe care urmează să le susţină în vederea echivalării studiilor efectuate
cu cele ale programului de studii solicitat şi afişează rezultatele.
Art. 32. Un candidat admis în anul I, în urma parcurgerii procedurii de echivalare poate să fie
înmatriculat în an superior doar în condițiile în care nu se depăşeşte cifra de şcolarizare aprobată
pentru programul respectiv.
Art. 33. În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune următoarele
documente:
 chestionarul de testare a cunoştințelor şi a capacităților cognitive;
 dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
 cerere de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele menționate
în Anexa 1;
 2 fotografii tip buletin;
 diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă sau adeverinţă eliberată
de instituţia de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală, notele de
la probele din examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată
diploma (adeverinţa este valabilă pentru absolvenţii din anul şcolar 2017);
 diploma de absolvire a învăţământului universitar (original sau copie);
 anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original sau copie);
 cerere de echivalare;
 certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
 cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
 chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere;
 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 Naționale.
Art. 34. a) Candidaţii admişi sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe baza următoarelor acte:
 cererea de înmatriculare, depusă de candidat la secretariatul facultăţii în perioada de timp
specificată în tabelul nr. 1;
 chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
 dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de
studii în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018;
 Contractul de studii şi anexa pentru anul de studii în care a fost înscris, semnate de candidat.
b) Studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la
data stabilită de metodologia facultății (30 iulie, respectiv 15 septembrie).
c) Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face
prin decizie a Rectorului.
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d) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programul / programele de studii la care au
fost admişi.
II.5. Înmatricularea olimpicilor
Art. 35. a) Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale
recunoscute de MENCS beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de
admitere, pe locuri finanţate de la buget, la un program de studii.
b) Candidaţii care au obţinut rezultate recunoscute în concursurile şcolare naţionale şi
internaţionale, altele decât cele de la lit. a), la disciplinele limba română, limba engleză sau limba
franceză beneficiază de dreptul ca nota celei de-a doua probe de concurs (respectiv nota obţinută la
limba română) să fie echivalată cu nota 10. Olimpicii premiaţi în perioada studiilor liceale, la faza
naţională, cu premiile I, II, III, menţiune, premii speciale la disciplinele limba română, limba engleză
sau limba franceză beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe
locuri finanţate de la buget, la concursurile a două specializări.
Capitolul al III-lea Admiterea la studii de masterat
III.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art. 36 a) Candidaţii la admitere pentru studii de masterat sunt absolvenţi cu examen de
diplomă sau de licenţă (sau echivalentă cu aceasta) ai universităţilor acreditate.
b) În condiţiile paragrafului a), pot candida la admitere, fără nici o discriminare, inclusiv în ceea
ce priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români, cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.
Art.37. În funcţie de studiile absolvite, admiterea candidaţilor la studii universitare de masterat
se desfăşoară prin concurs de admitere în ciclul de studii universitare de masterat, pentru absolvenţii
cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (conform Legii învăţământului nr.
288/2004), precum şi pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare
de lungă durată (conform Legii nr. 84/1995).
Art. 38 Candidaţii pe locurile subvenționate la programele de masterat ale Facultăţii de
Teologie, Litere, Istorie şi Arte pot proveni de la programele de studii din domeniile de licență
subsecvente domeniilor de master pentru care se organizează concursul. Pentru locurile „cu taxă”,
candidații pot proveni din orice domeniu de licență.
Art. 39 a) Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe programe de masterat din
Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de învăţământ superior din ţară, dar poate fi admis la un
singur program pe locuri finanţate din fonduri publice.
b) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student concomitent la cel mult două
programe de studii, indiferent de instituţia de învăţământ care le oferă.
c) Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale
în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii..
III.2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 40 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt :
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la
concurs);
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere, respectând datele solicitate în
Anexa 1);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

m)

absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi
media de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte
programe de studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta:
- copia diplomei de licenţă / absolvire sau a adeverinţei înlocuitoare;
- adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvire în original a fost depusă
la altă facultate;
- copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior.
foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie);
certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
cartea de identitate (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se
va restitui posesorului);
chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
dovada de achitare a 1000 lei din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii
în care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017-2018;
acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
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 Naționale.
Candidaţii la programele de studii din domeniul Teologie nu se pot înscrie la concursul de
admitere fără binecuvântarea ierarhului sub a cărei jurisdicţie canonică se află facultatea. În
cazul în care candidatul provine dintr-o altă eparhie, trebuie să prezinte la dosarul de înscriere
şi binecuvântarea ierarhului eparhiei din care provine.
În cazul în care candidatul a urmat cursurile universitare de licenţă în cadrul facultăţii
binecuvântarea ierarhului primită pentru licenţă este valabilă şi pentru master întrucât
masteratul se constituie în ciclul doi de studii universitare, continuare studii licenţă

Art. 41 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 2, la
sediul Facultăţii de Teologie, Litere, Istorie şi Arte. Secretariatul facultăţii primeşte şi verifică dosarul
de concurs al candidatului, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţia de concurs.
Situaţia înscrierilor se va afişa zilnic la avizierul facultăţii destinat concursului de admitere.
Art. 42 a) Condiţiile de înscriere la concursul de admitere sunt comune pentru toate
programele de studii de masterat din facultate, candidaţii înscrişi fiind ordonaţi strict în ordinea
descrescătoare a mediilor rezultate conform criteriilor de admitere din facultate. Admiterea se face în
ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor pentru programele de studii din
concurs (opţiuni pentru locurile „fără taxă” şi opţiuni pentru locurile „cu taxă”).
Se procedează în felul următor :
- se ordonează toţi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei generale;
- se testează fiecare candidat în parte în funcţie de opţiunile exprimate; dacă acesta poate
ocupa un loc la prima opţiune îl ocupă, iar dacă la acea opţiune nu mai sunt locuri, se
testează dacă poate ocupa un loc la opţiunea a II-a; dacă mai sunt locuri la această
opţiune va ocupa un loc, iar dacă nici aici nu mai sunt locuri se testează dacă poate
ocupa un loc la opţiunea a III-a … ş.a.m.d. până la ultima opţiune;
- se trece la candidatul următor şi operaţiunile se reiau începând cu prima opţiune a
acestuia.
Candidaţii absolvenţi ai altor programe de studiu decât cele din domeniul fundamental al
facultăţii trebuie să furnizeze un atestat de competenţă lingvistică dacă doresc să participe la
concursul de admitere organizat la masteratele Traductologie limba franceză, Traductologie limba
engleză, Traductologie - limba engleză/franceză. Traduceri în context european, Limbă, cultură şi
identitate în Europa, Limbi moderne şi comunicare internaţională, Limbaje specializate şi traducere
asistată de calculator.
b) Concursul de admitere se desfăşoară astfel:
Domeniul Filologie
- 50% media la examenul de licență
- 50% media multianuală a anilor de studii – facultate.
- Interviu oral – notat cu ADMIS/RESPINS într-una din limbile din cadrul domeniului de
master.
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Domeniul Istorie
-

40% media la examenul de licență
30% media multianuală a anilor de studii – facultate
30% notă acordată în urma interviului de admitere

Domeniul Teologie
Programele de master Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească,
Ecumenism în noul context european, Apologetică şi duhovnicie, Teologie - misiune şi slujire
prin limbajul mimico-gestual, Consiliere Spirituală:
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 100 %
- Interviu oral – notat cu ADMIS/RESPINS – limba română
Programul de master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 50 %
- Interviu pe bază de proiect – 50 %
Domeniul Muzică
- Probă orală (Solfegiu la prima vedere şi analiza acestuia) - 50 %
- Media generală la examenul de stat (licenţă sau diplomă) – 50 %
c) Criterii de departajare a candidaților pentru ocuparea locurilor subvenționate
Domeniul Filologie
Primul criteriu de departajare a candidaților cu medii egale este media aritmetică a notelor
obținute la disciplina (disciplinele) de specialitate pe parcursul anilor de studiu, după cum
urmează:
Structura limbii române actuale
Limba română contemporană
Literatură română
Literatura română modernă şi contemporană
Traductologie – limba engleză
Limbă engleză contemporană
Traductologie – limba franceză
Limbă franceză contemporană
Curs practic (franceză/engleză)
Limbă, cultură şi identitate în Europa
Limbi moderne şi comunicare internaţională
Curs practic (franceză/engleză)
Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
Limba română contemporană şi Literatură
română
Traductologie
limba
engleză/franceză. Limbă engleză contemporană
Traduceri specializate în context european
Limbă franceză contemporană
Limbaje specializate şi traducere asistată de Limbă engleză contemporană
calculator
Limbă franceză contemporană
d) Cel de-al doilea criteriu de departajare a candidaților cu medii egale este media aritmetică a
notelor obținute la disciplina de specialitate pe parcursul anilor de studiu, după cum urmează:
Structura limbii române actuale
Literatura română modernă şi contemporană
Traductologie – limba engleză
Traductologie – limba franceză
Traductologie
limba
engleză/franceză.
Traduceri în context european
Limbă, cultură şi identitate în Europa
15

Lingvistică generală (anul I)
Teoria literaturii (anul I)
Curs practic –limba engleză
Curs practic –limba franceză
Curs practic–limba engleză/
Curs practic –limba franceză
Literatură universală / Comunicare / Cultură şi
civilizaţie

Limbi moderne şi comunicare internaţională

Literatură universală / Comunicare / Cultură şi
civilizaţie
Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
Lingvistică generală (anul I) şi Teoria literaturii
(anul I)
Limbaje specializate şi traducere asistată de Curs practic–limba engleză/Curs practic–limba
calculator
franceză
E) Cel de-al treilea criteriu de departajare a candidaților cu medii egale este media aritmetică a
notelor obținute la următoarele discipline:
Structura limbii române actuale
Literatură română (anii I, II, III)
Literatură română (anii I, II, III)
Literatura română modernă şi contemporană
Traductologie – limba engleză
Istoria literaturii şi civilizației engleze (anii I, II,
III)
Traductologie – limba franceză
Istoria literaturii şi civilizației franceze (anii I, II,
III)
Traductologie
limba
engleză/franceză. Istoria literaturii şi civilizației engleze (anii I, II,
Traduceri în context european
III)
Istoria literaturii şi civilizației franceze (anii I, II,
III)
Limbă, cultură şi identitate în Europa
Istoria literaturii şi civilizației franceze (anii I, II,
III)
Limbi moderne şi comunicare internaţională
Istoria literaturii şi civilizației engleze (anii I, II,
III)
Istoria literaturii şi civilizației franceze (anii I, II,
III)
Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române
Literatură română (anii I, II, III)
Limbaje specializate şi traducere asistată de Cultură şi civilizaţie britanică
calculator
Cultură şi civilizaţie franceză şi francofonă

-

Domeniul Istorie
Criteriu de departajare – media anului 3 de studiu.

Domeniul Teologie
În cazul în care mai mulţi candidaţi admişi pe locurile subvenţionate au aceeaşi medie, are
prioritate cel cu media mai mare disciplina din cadrul studiilor universitare de licenţă, după cum
urmează: Teologie Fundamentală, Dogmatică şi Simbolică (pentru TSP şi MSLMG), Morală Creştină
(AD şi CS) sau Misiologie şi Ecumenism (TE). Pentru programul de master Educaţie muzicală
contemporană departajarea candidaţilor cu aceeaşi medie de concurs se va face luând în calcul
media mai mare la proba de la proba orală de examen (Solfegiu la prima vedere şi analiza acestuia).
Pentru programul de master Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet departajarea
candidaţilor cu aceeaşi medie de concurs se va face luând în calcul media mai mare la proba de la
proba orală de examen (interviu pe bază de proiect).
Proba orală la programul Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet va consta în
prezentarea unei teme de studiu sau de cercetare, temă ce va fi dezvoltată pe parcursul studiilor.
Temele prezentate vor fi în domeniul artelor plastice sau conservare-restaurare, ce se vor studia pe
parcursul programului de master: restaurare tempera pe lemn, restaurare pictură murală all fresco,
restaurare pictură murală all seco, restaurare pictură pe pânză.
Art. 43 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 2.
Art. 44 a) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, numai pe baza următoarelor acte
depuse la secretariatul facultăţii, în perioada de înmatriculări precizată în tab. 2 :
- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
- diploma de absolvire a studiilor universitare cu care a participat la concurs (în original
pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
- dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
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dovada de achitare a 40% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă programului de studii
in care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii pentru anul universitar 2017/2018;
- semnarea „Contractului de studii”.
b) Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezinte la dosar
actele de studii în original.
c) Un candidat admis poate beneficia de finanţare din fonduri publice o singură dată pentru
ciclul de studii universitare de masterat.
d) În vederea înmatriculării, candidaţii declaraţi admişi la granturile de studii au obligaţia să
depună, cel târziu până la data de 15 septembrie diploma de licenţă sau adeverinţa înlocuitoare, în
original, la secretariatul facultăţii.
e) Neprezentarea diplomei de licenţă sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă a
candidatului admis, până la data menţionată la pct. d) duce la pierderea locului finanţat prin grantul
de studii.
Art. 45 a) Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzuta în tab.
2, îşi pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie următorilor candidaţi care în urma
concursului de admitere au obţinut media minimă 5 (cinci), în ordinea mediilor pentru fiecare program
de masterat, fără redistribuire între programe.
b) Redistribuirea se face în ziua de 17 septembrie 2017, iar înmatricularea candidaţilor admişi
prin redistribuire se face în data de 17 septembrie.
c) După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de admitere 2016,
înmatriculaţi la fiecare program în ordinea descrescătoare a mediilor, se face publică prin afişare la
avizierul facultăţii;
d) studenții înmatriculați pe locuri subvenționate vor prezenta documentele în original până la
data de 30 iulie, respectiv 15 septembrie.
-

Art. 46 a) In situaţia în care, după înmatriculare, sunt programe la care numărul studenţilor
înmatriculaţi este mai mic de 30, în anul univ. 2017/2018 se vor şcolariza numai după o fundamentare
financiară.
b) în condiţiile de la litera a) candidaţii înmatriculaţi pot să opteze pentru înmatricularea lor prin
redistribuire, cu locul obţinut in urma concursului de admitere, la orice alt program pentru care
îndeplineşte condiţiile de înscriere, în limita numărului maxim de locuri scoase la concurs şi ținând
cont de opțiunile menționate pe fişa de înscriere;
c) locurile „fără taxă” devenite libere în cazul prezentat la litera a) se redistribuie de COMISIA
DE ADMITERE DIN FACULTATE celorlalte programe de masterat, din domeniul fundamental
respectiv, proporţional cu numărul de candidaţi înmatriculaţi pe locurile „cu taxă”.
III.3. Contestații
Art. 47 Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA DE ADMITERE PE
FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.
Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 2.
Partea a IVa. Admiterea la studii universitare de doctorat
IV.1. Candidaţii la concursul de admitere
Art. 48 a) Candidaţii la admitere pentru studii universitare de doctorat sunt absolvenţii cu
diploma de master sau echivalentă acesteia.
b) În condiţiile paragrafului a), pot candida la admitere, fără nicio discriminare, inclusiv în ceea
ce priveşte taxele de şcolarizare, atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii
Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţie Elveţiene.
Art. 49 Provenienţa candidaţilor în funcţie de specializările/domeniile de studii
de
licenţă/diplomă absolvite este prevăzută pentru fiecare domeniu de studii în metodologiile proprii de
admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D.
Candidaţii la concursul de admitere provin din absolvenţi ai domeniului «Ştiinţe umaniste » şi
ale unor domenii conexe.
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IV.2. Desfăşurarea concursului de admitere
Art. 50 Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt prevăzute în Regulamentul
I.O.S.U.D al Universităţii din Piteşti.
Art. 51 Înscrierea candidaţilor la concurs se efectuează, în perioadele precizate în tabelul 3,
la sediul Facultății de Teologie, Litere, Istorie şi Arte, după metodologia stabilită de Consiliul Şcolii
Doctorale din Universitatea din Piteşti.
Art. 52 Rezultatele concursului de admitere se comunică prin afişare la datele menţionate în
tabelul 3.
Art. 53 Candidaţii declaraţi admişi care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzuta în tab. 3 îşi
pierd această calitate, iar locurile rămase libere se redistribuie conform metodologiei elaborate de
I.O.S.U.D. Piteşti.
Art. 54 Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la Consiliul Şcolii Doctorale din
Universitatea din Piteşti la cerere, analiza contestaţiei se poate face cu participarea contestatarului.
Comunicarea rezultatelor contestaţiilor se face în termenul precizat în tabelul 3.
Partea a V-a
Organizarea concursului de admitere
Art.55 a) Organizarea Concursului de admitere în UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI este de
competenţa Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti.
b) Pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere se constituie, prin decizia
Rectorului Universităţii din Piteşti, COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE.
c) pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere la nivelul facultăților se
constituie COMISIILE DE ADMITERE PE FACULTĂȚI.
d) Decanul este preşedintele COMISIEI DE ADMITERE PE FACULTATE şi propune structura
acestei comisii, care va fi numită prin decizia Rectorului Universității din Piteşti.
Art. 56. (a) Pentru asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a concursului de admitere, toate
activităţile legate de participarea candidaţilor la concurs se desfăşoară sub conducerea COMISIEI
CENTRALE DE ADMITERE PE UNIVERSITATE, la sediul Universității din Piteşti (str. Târgul din
Vale, nr. 1), în spaţii organizate de către facultăți, făcute publice prin afişare la avizierele facultăților
şi pe paginile web ale universității şi fiecărei facultăți.
(b) Consiliul de Administrație al Universităţii din Piteşti stabileşte locul unde fiecare facultate
va desfăşura activitățile respective, iar acesta va fi făcut public prin afişare la avizierele facultăților şi
pe paginile web ale universității şi fiecărei facultăți
Art. 57 COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE, după constituire,
întreprinde măsurile considerate necesare în vederea respectării actelor normative referite în art. 1 al
Metodologiei de admitere pentru Universitatea din Piteşti şi a prevederilor prezentei metodologii
urmărind:
- constituirea si aprobarea COMISIILOR DE ADMITERE PE FACULTATE;
- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul
concursurilor de admitere prevăzute cu probe de aptitudini, cu precizarea componenţei
acestora, a criteriilor de elaborare a subiectelor şi stabilirea baremelor de evaluare;
- constituirea şi aprobarea COMISIILOR DE EVALUARE A CANDIDAŢILOR în cazul
concursurilor de admitere prevăzute cu probe de concurs, cu precizarea componenţei
acestora, a criteriilor de elaborare a subiectelor şi stabilirea baremelor de evaluare;
- soluţionarea tuturor sesizărilor făcute în legătură cu nereguli la admitere, produse în
facultăţi; COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE PE UNIVERSITATE se poate sesiza şi din
oficiu asupra neregulilor constatate;
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-

validarea rezultatelor concursurilor de admitere ale facultăţilor, înaintea afişării acestora;
centralizarea rezultatelor concursului de admitere.

Art.58 COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE, după constituire, preia sarcinile privind
pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere din facultate.
Art. 59 În perioada premergătoare începerii concursului de admitere COMISIA DE ADMITERE
PE FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi:
a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor;
b) prelucrează Metodologia de admitere în Universitatea din Piteşti şi metodologia proprie de
admitere cu întreg personalul din facultate implicat în activităţi legate de admitere ;
c) face cunoscută metodologia proprie de admitere potenţialilor candidaţi la concursul de
admitere;
d) stabileşte spaţiile de primire a candidaţilor şi pe cele în care îşi desfăşoară activitatea comisiile
de lucru;
e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de:
- registre-imprimate pentru înscrierea candidaţilor;
- rechizite şi consumabile de birou;
- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu candidaţii, şi
prelucrării rezultatelor concursului.
Art. 60 În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, COMISIA DE
ADMITERE PE FACULTATE desfăşoară următoarele activităţi:
a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menţinerea unui climat normal de lucru
şi pentru asigurarea deplinei securităţi a documentelor comisiei şi ale candidaţilor;
b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului;
c) organizează activitatea de soluţionare a contestaţiilor;
d) pune la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere „banca de date” precum şi orice alte
documente privind concursul de admitere;
e) ia măsuri de conservare a documentelor admiterii.
Art. 61 Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de admitere, care
se abat de la respectarea normelor de desfăşurare a concursului sau care, prin activitatea lor,
prejudiciază buna desfăşurare a concursului, vor fi sancţionate disciplinar conform legislaţiei în
vigoare, iar Rectorul va dispune încetarea imediată a atribuţiilor pe care aceste persoane le au în
legătură cu concursul de admitere.
Art. 62 Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la
probele examenului de admitere.
Art. 63 În cazul semnalării unor nereguli la concursul de admitere produse de către cadrele
didactice sau în alte condiţii, COMISIA DE ADMITERE PE FACULTATE semnalează cazul COMISIEI
CENTRALE DE ADMITERE pentru analiza acestuia şi luarea deciziei corespunzătoare.
Art. 64 a) Contestaţiile cu privire la rezultatele concursului se depun la COMSIA DE
ADMITERE PE FACULTATE care va decide cui vor reveni competenţele în rezolvarea acestora,
numind o comisie de contestaţii. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.
b) admiterea unei contestaţii asupra rezultatului concursului de admitere conduce la
modificarea listelor finale de admitere – după caz – la domeniul/programul de studii pentru care a
concurat contestatarul, fără suplimentarea locurilor finanțate de la buget (fără taxă).
Art. 65. Facultatea de Teologie, Litere, Istorie şi Arte are obligația întocmirii contractelor de
studii dintre studenții înmatriculați şi rectorul Universității din Piteşti.
Art. 66. După afişarea rezultatelor finale şi constituirea formaţiilor de studii, conform
structurilor rezultate în urma concursului de admitere, în limita locurilor cu taxă rămase neocupate se
pot efectua înscrieri şi înmatriculări până la data de 30 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor
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prezentului Regulament în legătură cu provenienţa candidaţilor şi actele necesare înscrierii şi
înmatriculării, fără să se constituie noi formaţii de studiu.
Partea a VI-a
Dispoziţii finale

Art. 67. Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în Şedința Consiliului Facultății de Litere
din data de 6 februarie 2017.

DECAN,
Conf.univ.dr. Constantin-Augustus BĂRBULESCU
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ANEXE

TEMATICA ADMITERE 2017
PENTRU SPECIALIZAREA TEOLOGIE PASTORALĂ
– PROBĂ SCRISĂ –

DOGMATICĂ
1. Revelaţia dumnezeiască (Revelaţia naturală şi supranaturală).
2. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei
Sfintei Treimi şi precizarea terminologiei trinitare; Persoanele Sfintei Treimi; raportul dintre
Persoanele Sfintei Treimi – perihoreză şi apropriere; filioque şi combaterea lui).
3. Crearea lumii văzute (referatul biblic; creaţionism şi evoluţionism).
4. Dumnezeu Mântuitorul (introducere; pregătirea omenirii pentru venirea Mântuitorului,
proorociri despre venirea Mântuitorului; Întruparea Fiului lui Dumnezeu; unirea ipostatică şi
urmările ei dogmatice; chenoza).
5. Cinstirea sfinţilor; cinstirea sfintelor moaşte, cinstirea sfintelor icoane, cinstirea Sfintei Cruci,
preacinstirea Maicii Domnului – deosebiri confesionale.
6. Sfânta Biserică (întemeierea; fiinţa, însuşirile şi membrii Bisericii; deosebiri confesionale cu
privire la Biserică).
7. Sfintele Taine (fiinţa, necesitatea, numărul Sfintelor Taine, ierurgiile, Sfintele Taine şi ierurgiile
în viaţa Bisericii şi a credincioşilor).
BIBLIOGRAFIE:
Pr. prof. dr. Isidor Todoran, Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Teologie Dogmatică – manual pentru
Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti – 1991 (reeditat, Cluj-Napoca, 1997)
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TEMATICA ADMITERE 2017
PENTRU SPECIALIZAREA: PEDAGOGIE MUZICALĂ
MUZICĂ
I.

PROBA ELIMINATORIE
1. Proba de solfegiu (unic) la prima vedere – Probă practică cu limită de timp în execuţie, cu
execuţie dublă:
a) Citire ritmică cu denumirea silabică a notelor
b) Execuţie ritmico metodică
Intonarea unui solfegiu notat în cheia sol şi fa, cuprinzând următoarele elemente:
- în măsurile de 2, 3, 4, 6 timpi;
- în tonalităţi majore şi minore până la patru alteraţii constitutive;
- cu modulaţii la tonalităţi înrudite de gradul 0, 1, 3;
- tonalitatea intervalelor până la undecimă, inclusiv;
- formule ritmice uzuale, bazate pe diferite combinaţii ale valorilor specifice muzicii
tonale, realizând elemente de tip sincopat şi contratimp, pe timp şi părţi de timp şi
diviziuni excepţionale: duolet, triolet.
Durata va fi stabilită în funcţie de mărimea şi dificultatea solfegiului.
II. PROBA SCRISĂ
1. Probă de dictat muzical – probă scrisă – constând din notarea în cheia sol a unei melodii
interpretate la pian cuprinzând:
- măsurile de 3, 4 timpi;
- de la 16 la 24 măsuri, în funcţie de sistemul metric;
- în tonalităţi înrudite de la gradul 0, 1, 2, 3, directe şi indirecte;
- tonalitatea intervalelor până la decimă inclusiv;
- formule ritmice uzuale, bazate pe combinaţii de valori, specifice muzicii tonale, realizând elemente
de ritm sincopat şi contratimpat, pe timp şi părţi de timp;
- diviziunea excepţională a valorilor binare (trioletul), pe timp sincopat şi contratimpat;
- trioletul pe doi timpi (hemiola)
2.
Proba de teoria muzicii – test scris – care constă în următoarele:
a)
Cunoştinţe teoretice vizând problematicile următoare, ca exemplu dintre cele posibile:
- sunetul muzical (definire generală, calităţi fizice şi fiziologice ale sunetului muzical);
- rezonanţa naturală – cunoaşterea primelor 16 armonice ale unui sunet;
- reprezentarea grafică muzicală tradiţională: înălţime, durată, intensitate, timbru;
- ritmul muzical în muzica tonal-funcţională şi componentele sale: ritmica, metrica, agogica,
generalităţi;
- ritmica muzicii tonal-funcţionale;
- divizarea normală şi excepţională a valorilor binare şi ternare – scrierea lor;
- ritmul sincopat;
- ritmul contratimpat;
- ritmul cruzic şi anacruzic;
Metrica:
- sistemul de măsuri după diferite criterii;
Teoria tonalităţii:
- noţiuni de tonalitate propriu-zisă, gamă, mod, acord;
- funcţionalitate tonală;
- sistemul tonal diatonic;
- tonalităţi de mod major şi minor, variante;
- formarea tonalităţilor majore şi minore, procedee;
- înrudirea tonalităţilor;
- sistemul tonal cromatic, procedee tradiţionale de cromatizare;
Categorii de acorduri;
Modulaţia – tipuri de modulaţii după diferite criterii.

22

BIBLIOGRAFIE:
Verificarea se face pe baza cunoştinţelor existente în manualele de teoria muzicii, solfegiu,
dictat aflate în uz în învăţământul liceal de specialitate.
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