
ANUNȚ 
 

În temeiul Legii nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Ordinul nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare 
și funcționare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar şi Ordinul nr. 4.554 din 10 septembrie 2014 pentru aprobarea modelului diplomei 
de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a 
definitivării în învăţământ: 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI, FACULTATEA DE STIINTE, EDUCATIE FIZICA SI 
INFORMATICA ORGANIZEAZA IN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 CURSURI 
PENTRU  PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ ÎN SPECIALITATEA 
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ, în regim cu taxă, iar aceasta este în valoare de 3000 lei 
(pe an)/cursant. 

Înscrierile se organizează LA RECTORATUL UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI, ÎN 
CORPUL CENTRAL, în perioada 6-25 septembrie.  

Informații despre conținutul dosarului de admitere găsiți pe site-ul Universității din Pitesti 
www.upit.ro . 

 
Actele necesare înscrierii la concursul de admitere la programul de conversie 

profesională E.F.S. sunt: 
a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere la 
concurs); 
b) fişa conţinând datele personale ale candidatului (pusă la dispoziţie candidaţilor la înscriere) 
completată şi semnată de candidat); 
c) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere); 
d) 2 fotografii tip buletin; 
e) diploma de licenţă/absolvire în original sau diploma echivalentă acesteia (se exceptează 
absolvenţii promoţiei 2017 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare, dacă are consemnată şi media 
de finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte programe de 
studii de masterat din afara facultăţii, vor prezenta: - copia diplomei de licenţă / absolvire sau a 
adeverinţei înlocuitoare; - adeverinţa din care să rezulte că diploma de licenţă / absolvireîn original 
a fost depusă la altă facultate; - copia legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris 
anterior. 
f) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie); 
g) certificat de naştere (original + copie; după confruntarea celor două documente, originalul se 
va restitui posesorului); 
h) cartea de identitate (original + copie; după  confruntarea  celor două documente, originalul se 
va restitui posesorului); 
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
j) diplomă de bacalaureat și foaia  matricolă (original); 
l) certificat de competenţă lingvistică pentru candidaţii care se înscriu la cursurile cu predare 
în limba engleză/franceză; 
m) aviz medical eliberat de medicul de familie cu precizarea apt  efort fizic; 
n) candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la 
concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naționale. 
o) adeverință de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învățământul 
preuniversitar al candidatului. 
 

 


