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FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ
Programe de studii de licență
Biologie
Chimie
Chimie medicală
Ecologie şi protecția mediului

Nr. de
locuri

20 - subvenționate
40 - cu taxă
25 - cu taxă
15 - subvenționate
10 - cu taxă
18 - subvenționate
32 - cu taxă

Nr. de
locuri

Programe de studii de licență

20 - subvenționate
55 - cu taxă
20 - subvenționate
55 - cu taxă

Educație ﬁzică și sportivă
Sport şi performanță motrică

Energetică și tehnologii nucleare

16 - subvenționate
29 - cu taxă

Kinetoterapie şi motricitate specială
Asistență medicală generală
Terapie ocupațională

Ingineria mediului
Horticultură

16 - subvenționate
14 - cu taxă
15 - subvenționate
15 - cu taxă

Matematică
Informatică

20 - subvenționate
10 - cu taxă
24 - subvenționate
76 - cu taxă

15 - subvenționate
45 - cu taxă

Nr. de
locuri

Program Masterat
Matematică didactică
Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei
(Advanced Techniques for Information Processing)
Chimie criminalistică
Monitorizarea şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi Biologie)
Materiale şi tehnologii nucleare
Biologie medicală
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Organizare şi conducere în sport
Performanţă în sport
E-mail: fsefi@upit.ro
Pentru mai multe informații accesați linkul sau scanați Codul QR:
https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2022

@upitmedia

@upitmedia

@official.upit.Universitate

@official_upit

@UniversitateadinPitesti Viața studențească

14 - subvenționate
46 - cu taxă
10 - subvenționate
40 - cu taxă

11 - subvenționate
89 - cu taxă

19 - subvenționate
81 - cu taxă
10 - subvenționate
40 - cu taxă
11 - subvenționate
64 - cu taxă
12 - subvenționate
38 - cu taxă
13 - subvenționate
62 - cu taxă
9 - subvenționate
66 - cu taxă
13 - subvenționate
62 - cu taxă
9 - subvenționate
66 - cu taxă
12 - subvenționate
63 - cu taxă
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ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Pentru a participa la concursul de admitere candidații vor transmite on-line (prin intermediul platformei de
admitere a UPIT) următoarele documente:
(1) eseul tematic structurat;
(2) declaraţia de consimţământ și nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
(3) diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu aceasta din care să rezulte
mediile anilor de studii);
(4) diploma de licenţă (sau echivalentă); se exceptează absolvenţii promoţiei 2022 care pot prezenta adeverinţa
înlocuitoare, dacă are consemnată şi media de finalizare a studiilor;
(5) foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență în original, (cu excepția absolvenților
promoției 2022);
(6) certificatul de naştere;
(7) cartea de identitate;
(8) certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
(9) avizul medical eliberat de medicul de familie;
(10) adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/ nu a ocupat un loc subvenționat de la bugetul de stat la un alt
program de master în derulare sau absolvit (în cazul candidaţilor care au obsolvit un program de master sau care
sunt studenţi la un program de master);
(11) candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de recunoaştere a acestor studii
eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei;
(12) persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru romi vor transmite o adeverință din
care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată de către o organizație a rromilor recunoscută oficial.
CALENDARUL ADMITERII 2022
Perioada Înscriere Proba de
la concurs aptitudini

Evaluare probă de
Contestații
Aﬁșare rezultate
Aﬁşare
concurs (testare
ﬁnale concurs
a cunoștințelor și a rezultate Depunere Soluționare Înmatriculări de admitere
capacităților cognitive)

SESIUNEA I – IULIE 2022
01.07
30.07

01.07
17.07

18.07

19.07

21.07

24 de ore de la
expirarea
aﬁșarea
rezultatelor termenului
de contestare

23.07
29.07

30.07

SESIUNEA a-II-a- SEPTEMBRIE 2022
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune)
24 de ore de la
01.08
01.08
7.09
8.09
10.09
12.09
13.09
expirarea
aﬁșarea
ora 10:00
rezultatelor termenului
13.09
06.09
13.09
de contestare

Adresa: Str. Târgul din Vale, Nr.1 110040 Pitești, Argeș, România, www.upit.ro

