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Cine suntem?

Experiență în educație și 
formarea capitalului uman de 

peste 25 de ani

Facultatea de Științe Economice și 
Drept

Str. Târgul din Vale, nr.1

110040 Pitești, Argeș, Romania



FSED – garanția calității educației!
GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE



De ce Facultatea de Științe Economice?

Peste 40 de cadre didactice

Poți învăța de la profesioniști – antreprenori, 
experți contabili, consultanți în afaceri și 

accesare fonduri europene, avocați, 
judecători, procurori, juriști

Cadre didactice tinere cu experiență în mediul 
de afaceri, domeniul juridic și în cercetare



De ce Facultatea de Științe Economice?
Oportunități oferite de FSED

Noi, echipa FSED, ne susținem studenții!
Poți participa în competiții naționale și internaționale cu 

sprijinul cadrelor didactice;
Poți lucra ca voluntar în cadrul facultății încă din timpul 

studiilor ocupând posturi în domeniul comunicării și 
relaționării instituționale. Acest lucru te va ajuta în 

dobândirea experienței profesionale;
Te ajutăm / te consiliem în găsirea unui stagiu de internship;

Te ajutăm să participi gratuit la consiliere profesională și să îți 
alegi profesia potrivită ție;

Îți facilităm întâlniri cu reprezentanții companiilor, 
asociațiilor, cabinetelor individuale de avocatură, 

birourilor notariale, birourilor de executare 
judecătorească, instanței judecătorești sau parchetului de 

pe lângă instanţa judecătorească 



De ce Facultatea de Științe Economice?
Oportunități oferite de FSED

Poți să accesezi bursele FSED – de performanță, de 
merit, sociale și bursele private oferite de companiile 
partenere.

Poți să călătorești cu mobilitățile Erasmus – îți oferim 
posibilitatea să călătorești și să descoperi alte culturi 
/ țări (țări partenere – Portugalia, Franța, Grecia, 
Polonia, Albania etc.). Noi te susținem financiar!

Poți să participi în proiecte finanțate din fonduri 
europene și să beneficiezi de burse și acumulare de 
experiență profesională. De asemenea, te învățăm 
cum să pui bazele propriei afaceri!



De ce Facultatea de Științe Economice?
Oportunități oferite de FSED

Organizăm anual pentru tine:

• Career-Hub_FSED: Târg de Job-uri și Internship-
uri ca să te ținem la curent cu ce se întâmplă pe 
piața muncii;

• Proces simulat ca să înțelegi rolul profesiilor 
juridice;

• Sesiunea de Comunicări a Studenților ca să te 
poți afirma;

• Alte evenimente cu participarea angajatorilor.



Cum poți să aplici la 
Facultatea de Științe Economice și Drept?

Condiții de admitere:

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a 

examenului de bacalaureat + 50% Nota 

obținută la limba și literatura română, proba 

scrisă din cadrul examenului de bacalaureat.

FĂRĂ TAXĂ DE ÎNSCRIETRE!!!

Admitere online: ADMITERE 2022 (upit.ro)

https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022


Ce program de studii să aleg?

Ofertă educațională diversificată 
7 programe de studii de licență

- Administrata Afacerilor, 
- Administrație Publică, 

- Contabilitate și Informatică de Gestiune, 
- Drept, 

- Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor, 
- Finanțe și Bănci, 
- Management.



Ce program de studii să aleg?

Administrarea Afacerilor

• În cadrul acestui program de studii vei învăța să realizezi 
diagnoza mediului extern asupra comportamentului economic 

al organizației, administrarea activității ansamblului 
organizației, administrarea activității unui segment al 

organizației, să acorzi asistență în managementul resurselor 
umane ale organizației, să efectuezi diagnoza interacțiunii 

organizației cu mediul său extern de afaceri, să administrezi 
bazele de date specifice administrării afacerilor.

Ce posturi pot să ocup?

• Iată ce poți să faci după absolvire: economist, asistent 
manager proiect, responsabil resurse umane, responsabil al 

sistemului de management al calității, administrator 
reorganizare întreprindere, specialist, șef expoziții și târguri, 

analist afacere, specialist logistică etc.



Ce program de studii să aleg?

Administrație publică

• Programul de studii Administrație publică permite viitorilor 
absolvenţi să dobândească o serie de cunoştinţe 

fundamentale în domeniul ştiinţelor administrative, să 
transpună cunoştinţele asimilate în rezolvarea problemelor 

practice specifice administraţiei publice, să se perfecţioneze 
profesional în vederea accederii la o carieră de funcţionar 

public, precum şi să se specializeze prin programe de studii 
masterale.

Cum arată perspectiva mea profesională?

• Perspectivele tale pe piața muncii, în calitate de absolvent al 
acestui program: consilier în administraţia publică, inspector 

de specialitate în administraţia publică, referent de 
specialitate în administraţia publică, consultant în 

administraţia publică, inspector de integritate, consilier de 
stare civilă, consilier dezvoltare locală și regională, etc.



Ce program de studii să aleg?

Contabilitate şi informatică de gestiune
• Studenţii programului dobândesc următoarele competenţe 

profesionale: înregistrarea operaţiunilor economice în 
contabilitatea organizaţiei; utilizarea programelor informatice de 
contabilitate şi de raportare financiar-contabilă; capacitatea de a 

realiza în sistem informatic contabilitatea analitică şi contabilitatea 
sintetică specifică diverselor tipuri de entităţi; cunoaşterea bazelor 

tehnologiei informaţiei şi utilizarea sistemelor informaţionale 
contabile; derularea de operaţiuni specifice de control financiar-

contabil.

Ce îmi oferă piața muncii?
• Perspective pe piaţa muncii: economist, analist de preţ, auditor 

intern, specialist în evaluarea organizaţiilor, referent de specialitate 
financiar-contabilitate, controlor financiar, consultant bugetar, 

consultant bancar, contabil, inspector taxe şi impozite, 
administrator cont, etc.



Ce program de studii să aleg?

Drept

• Programul permite viitorilor absolvenţi să aplice 
cunoştinţele fundamentale din domeniul juridic în 

rezolvarea problemelor atât la nivel practic cât şi la 
nivel teoretic, dar şi să dobândească nivelul de 

cunoştinţe necesar aprofundării şi specializării prin 
programe de studii masterale şi să aibă o atitudine 
corectă faţă de supremaţia legii, militând în acest 

scop.

Care sunt profesiile juridice?

• Perspectivele tale pe piața muncii, în calitate de 
absolvent al acestui program: avocat, magistrat, 

consilier juridic, notar, cadru didactic în învăţământul 
preuniversitar, executor judecătoresc, etc.



Ce program de studii să aleg?

Economia comerțului, turismului și serviciilor
• În calitate de student la acest program vei învăța despre: 

realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ şi turism, 
comercializarea bunurilor, produselor şi serviciilor, 

acordarea de asistenţă comercială şi turistică, evidenţa şi 
asistenţa în alocarea resurselor, asistenţa în managementul 

resurselor umane, asigurarea calităţii prestaţiilor în 
serviciile de comerţ şi turism.

Ce perspective de angajare am?
• Iată cum te poți integra pe piața muncii: economist, agent 

comercial, agent turism, agent tiketing, agent rezervări, 
analist în turism, agent cumpărări, asistent comercial, agent 

contractări şi achiziţii, analist servicii client, inspector 
comercial, administrator de pensiune turistică, recepţioner, 

inspector calitate, asistent cercetare piaţă, referent în 
comerţ, turism şi servicii, analist calitate etc.



Ce program de studii să aleg?

Finanţe şi bănci
• În calitate de student la acest program vei învăța să pui în practică: 

execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice organizaţiilor 
publice şi private; implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul 
entităţilor / organizaţiilor publice şi private; deciziile financiare în 

cadrul entităţilor / organizaţiilor private şi publice; elaborarea 
strategiilor financiare; elaborarea şi aplicarea de metode şi tehnici 

fiscale.
Cum mă pot dezvolta profesional pe piața muncii?

• Iată câteva posibilități de dezvoltare profesională: economist, 
consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în gestiune 

economică, analist investiţii, consultant plasamente valori 
mobiliare, administrator de risc, inspector de risc, analist financiar, 

comisar gardă financiară, controlor tezaur, inspector asigurări, 
inspector financiar-bancar, consultant fiscal, expert/ inspector 
vamal, controlor vamal, agent vamal, administrator financiar, 

consilier financiar-bancar, expert financiar-bancar, ofiţer bancă, etc.



Ce program de studii să aleg?

Management

• Te întrebi ce vei învăța în calitate de viitor manager? Iată doar 
câteva lucruri: să cunoști, să fundamentezi şi să operaţionalizezi 

problematica organizării afacerii; să fundamentezi şi să aplici 
tehnicile şi metodele decizionale, pentru organizarea şi conducerea 
proceselor organizaţiei; să fundamentezi şi să aplici cunoştinţele în 

domeniul perfecţionării sistemului informaţional şi operaţional 
tehnologic al organizației; să fundamentezi şi să aplici metodele şi 
tehnicile noi în procesul afacerii care să contribuie şi să conducă la 

creşterea productivităţii şi eficienţei.

Cum arată viitoarea mea carieră?
• Perspective pe piaţa muncii: economist în managementul 

proiectelor, economist de resurse umane, inspector economist în 
organizaţii, inspector de specialitate, administrator de patrimoniu, 
consilier economist în relaţii economice, negociator în afaceri etc.


