MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
(4 ani – cursuri de zi)
Domenii şi programe studii de licenţă:
AR
TCM

IEI

ITT

Strada Târgul din Vale, nr.1, corp T,
RO-110040 Pitesti,
Tel / fax: 0348-453150
www.upit.ro
Admiterea candidaţilor se face prin concurs de admitere pe bază de dosar.
Clasificarea candidaţilor se face ținând seama de media aritmetică a examenului
de bacalaureat (Mbacalaureat), de nota obținută la proba scrisă de matematică de la
bacalaureat (NMatematică) și de categoria programei de examen pentru disciplina
matematică de la examenul de bacalaureat, utilizând următoarea relație:
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Programul de studii de licenţă

Locuri

Ingineria

Autovehicule Rutiere (AR)

90

Autovehiculelor

unde K are valorile:
1,00 pentru MATE - INFO (Matematică Informatică);
0,90 pentru ST – NAT (Științele Naturii);
0,80 pentru TEHN, PED sau ALTELE (Tehnologic, Pedagogic sau Altele).

Perioada

Domeniul

Inmatriculări
în anul I

Afișare
rezultate
finale

Inginerie
Industrială

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Inginerie şi
Management

Inginerie Economică Industrială (IEI)

60

Ingineria
Transporturilor

Ingineria Transporturilor
şi a Traficului (ITT)

60

(TCM)

60

SESIUNEA I - iulie 2017
24 ore de la
3...31 iulie

10...24 iulie

25 iulie

afişarea
rezultatelor

expirare
termen de
contestare

27…30 iulie

31 iulie

SESIUNEA a II-a – septembrie 2017
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune, la expirarea perioadei de înmatriculare
în anul I)
24 ore de la
01...16
sept.

01...11 sept.

12 sept.

afişarea
rezultatelor

expirare
termen de
contestare

13...15 sept.

16 sept.

Pentru pregătirea studenţilor, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie dispune de o bază materială corespunzătoare pentru toate programele de studii.
Studenţilor le sunt oferite locuri de cazare în căminele studenţeşti, iar cantina studenţească asigură masa la preţuri modice.
Studenţii cu merite deosebite la învăţătură pot beneficia de burse de studiu, în ţară şi în străinătate, în cadrul numeroaselor programe la care facultatea este
parteneră.
În timpul studiilor se obţine Certificatul de competenţă lingvistică, prin care se atestă cunoştinţele dobândite în minimum două limbi străine.
Opţional, studenţii pot frecventa cursurile modulului psihopedagogic obţinând atestatul care le permite să profeseze în învăţământ.
Absolvenţii studiilor de licenţă pot continua pregătirea profesională prin studii universitare de master şi doctorat, oferite de către Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie.
Studenţii Facultății de Mecanică și Tehnologie pot urma, cu taxă, cursurile Şcolii de şoferi din cadrul facultăţii, în vederea obţinerii permisului de conducere auto,
categoriile B şi C.
Pentru petrecerea timpului liber studenţii pot beneficia de toate facilităţile oferite de Casa de Cultură a Studenţilor şi de Baza Sportivă modern utilate, precum şi de
bilete gratuite în tabere de odihnă şi tratament oferite de către Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Studenţilor.

