
Calendarul admiterii 2017 FECC 

Art. 9.  Admiterea se desfăşoară: 

(a) pentru ciclul universitar de licenţă, în două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii identice, înainte de începerea 

anului universitar, conform tabelului 1: 
 

Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de 

licenţă 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini 

Evaluare proba de 
concurs (test 
motivational) 

Afişare 
rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 

Afișare 
rezultate 

finale 
concurs de 

admitere 

depunere soluționare 

SESIUNEA I –  IULIE 2017 

03-31 iulie 10-22 iulie 
 

23 iulie 
 

23/24 iulie 25 iulie 

24 de ore de la 

27-30 iulie 31 iulie 
afișarea 

rezultatelor 
expirarea 

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) 

01-16 
septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 septembrie 
12 

septembrie 

24 de ore de la 
 

14-15 
septembrie 

16 
septembrie 

afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

03-09.07.2017 - desfășurarea activităților organizatorice și 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. 

(b) pentru ciclul de studii universitare de masterat, conform calendarului prezentat în tabelul 2.  
 

Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere în cadrul Universității din Pitești pentru ciclul universitar de 

masterat 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 
concurs 

Proba de 
aptitudini 

Probă de 
concurs 

Afişare 
rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 

Afișare 
rezultate 

finale 
concurs de 

admitere 

depunere soluționare 

01-16 
septembrie 

 
01-09 

septembrie 
 

10 
septembrie 

10/11 
septembrie 

12 
septembrie 

24 de ore de la  
14-15 

septembrie 
 

16 
septembrie 

afișarea 
rezultatelor 

expirarea 
termenului de 

contestare 

La programele  pentru care nu se organizează probe de aptitudini perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele 
aferente probelor care nu se mai susţin. 
 

(c) facultatea va organiza o sesiune de preînscriere la programele de studiu universitare de masterat,  în luna iulie, 
desfășurată în condiții identice cu cea din septembrie. 

(d) pentru ciclul de studii universitare de doctorat, calendarul concursului de admitere va fi conform metodologiilor proprii de 
admitere ale facultăţilor acreditate I.O.S.U.D.  


