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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, 
 Tendințele actuale ale limbii şi literaturii române (Rm. Vâlcea, Piteşti), 
 Limbaje specializate şi traducere asistată de calculator. 
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 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. 

 


