
 

 

 

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 la EFS! 

Condiții 

Dosar cu actele necesare înscrierii 
(www.upit.ro – secțiunea Admitere 
2022) și avizul medical „apt pentru efort 
fizic”.  
 Traseu aplicativ – Admis/Respins; 

În perioada admiterii, oferim gratuit 
pregătire de specialitate în sala de sport 
de pe Aleea Școlii Normale, Nr.7 (fosta 
Str. Gh. Doja, Nr.41). 
 Media de admitere = 50% media 

generală a examenului de bacalaureat + 
50% nota la proba de aptitudini pe 
ramura de sport. 

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

 
www.facebook.com/FEFSPitesti 

 
 

Programe de licență ACREDITATE 

 Educație fizică și sportivă 
 Sport și performanță motrică 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI  60 DE ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR   Iulie 2022       

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

Nu se percepe taxă de înscriere! 

 

Concordanţa cu piaţa muncii a  calificărilor dobândite 
 

După absolvirea studiilor universitare şi de licenţă, vor primi: 
- Diploma de licenţiat în domneniul educaţie fizică şi sport pentru studenții programului 
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ și obținerea calificării de profesor în învățământul primar, 
gimnazial. 
- Diploma de licenţiat în domeniul educaţie fizică şi sport pentru studenţii programului 
SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ, competențele necesare exercitării profesiei de 
“profesor antrenor”, și obținerea carnetului de antrenor, în disciplina sportivă aleasă, eliberat 
de C.N.F.P.A.  
 

            
www.efsupit.ro 

www.upit.ro/ro/academia-
reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-

fizica-si-informatica 
 
 

Forma de învățământ: ZI 
Durata studiilor de licență: 3 ani, 180 puncte de credit 
Diplomă – Licențiat în Educație fizică și sport 

 

ADMITERE – Înscriere ONLINE (www.upit.ro – secțiunea Admitere 2022) 
LOCURI DISPONIBILE EFS – 75 total (subvenție + taxă) 
LOCURI DISPONIBILE SPM –75 total (subvenție + taxă) 
ÎNSCRIERI ONLINE: 01.06 – 17.07 
PROBĂ DE APTITUDINI 18.07 (traseu motricitate – https://upit.ro/ro/academia-
reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica Admitere 2022) 
PROBĂ DE CONCURS 19.07 (la alegere dintr-o ramură de sport) 
ÎNMATRICULĂRI: 23 – 29.07 
 

Burse 
 ERASMUS (pentru mobilități și 

stagii de practică în străinătate), 
 Burse de studiu, sociale acordate la 

nivelul universității UPIT. 
 


