
 

 

 

Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică 

DEPARTAMENTUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 DEFS PITEȘTI - Oferta unui climat de studiu modern, 

instructiv – educativ și științific de înaltă calitate 

ALEGE SĂ FII STUDENT! 

Condiții 
Dosar cu actele necesare înscrierii 

(www.upit.ro – secțiunea Admitere 2022) 
și avizul medical „apt pentru efort fizic”.  
 Media de admitere = 50% nota la 
examenul de licență + 50% nota la eseul 
motivațional 
 Eseul va conține informații despre: 
prezentare personală, studiile, rezultate 
obținute și experiența profesională, 
motivația alegerii specializării dorite, direcții 
și oportunități de dezvoltare în viitor și alte 
aspecte relevante privind activitatea în 
domeniul Știința Sportului și a Educației 
Fizice. 
 

TEL: 0348.453.260 
ADRESA: STR. TG. DIN VALE, NR.1, CORP S 

 
www.facebook.com/FEFSPitesti 

 
 

Program de master ACREDITAT 

 Activități Motrice Curriculare și Extracurriculare 
 Performanță în Sport 
 Organizare și Conducere în Sport 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI  60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR   Iulie 2022       

ADMITERE 2022 
Înscriere ONLINE (www.upit.ro – secțiunea Admitere 2022) 

 

Concordanța cu piața muncii a calificărilor dobândite prin programele  
de masterat 

 Masterul Activități Motrice Curriculare și Extracurriculare, oferă calificarea de 
profesor în învățământul liceal și postliceal, asigurând formarea continuă prin studii 
universitare de masterat și de doctorat în educația fizică școlară. 
 Masterul Performanță în Sport asigură competențele necesare exercitării profesiei 

de “profesor antrenor”, și obținerea carnetului de antrenor, în disciplina sportivă aleasă, 
eliberat de C.N.F.P.A și calificarea de profesor în învățământul liceal și postliceal. 
 Masterul Organizare și Conducere în Sport asigură competențe de antreprenor 

în sport, manager sportiv, director unitate de învățământ și calificarea de profesor în 
învățământul liceal și postliceal. 

            
www.efsupit.ro 

www.facebook.com/FEFSPitesti 
www.upit.ro/ro/academia-

reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-
fizica-si-informatica 

 

Forma de învățământ: ZI 
Durata studiilor de licență: 2 ani, 120 puncte de credit 
Domeniul de studii: – Știința Sportului și Educație Fizice 

 

ADMITERE – concurs de dosar (www.upit.ro – secțiunea Admitere 2022) 
LOCURI DISPONIBILE – 75 de locuri (subvenție + taxă) la fiecare program de master 

 Sesiunea I Iulie 2022 Sesiunea a II-a Septembrie 2022 
Înscrieri ONLINE: 01.06 – 17.07 01.09 – 08.09 
Afișare rezultate 21.07 10.09 
Înmatriculări 23 – 29.07 12.09 - 13.09 

 
Burse 

 ERASMUS  (pentru mobilități și stagii de 
practică în străinătate), 

 Burse de studiu, sociale acordate la 
nivelul universității UPIT. 


