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Ce reprezintă UPIT...
 Universitate de stat multidisciplinară -regionala

 6 facultăți;

 72 programe de licență;

 65 programe de masterat;

 Aproximativ 9200 de studenți;

 Peste 400 de cadre didactice;

 Personal administrativ aproximativ 80 de angajați



Ce reprezintă UPIT...2017
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Programe de studii de licență
FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ
1.    ȘTIINȚE:
 Biologie
 Biologie medicală
 Chimie
 Horticultură
 Ingineria mediului
 Kinetoterapie și motricitate specială
 Terapie ocupațională
 Asistență medicală generală
 Ecologie și protecția mediului
 Energetică și tehnologii nucleare



Programe de studii de licență
2. Educație fizică

 Educație fizică și sportivă

 Sport și performanță motrică

3. Matematică-Informatică

 Informatică

 Matematică



Programe de studii de licență
FACULTATEA DE MECANICĂ ȘI TEHNOLOGIE

 Autovehicule rutiere (limba română și limba franceză)

 Ingineria transporturilor și a traficului

 Tehnologia construcțiilor de mașini

 Inginerie economică industrială (limba română și 
limba franceză)



Programe de studii de licență
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, COMUNICAȚII ȘI 

CALCULATOARE

 Calculatoare

 Electromecanică

 Electronică aplicată

 Rețele software de telecomunicații



FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE

1. Teologie

 Pedagogie muzicală

 Asistență socială

 Artă sacră

 Teologie ortodoxă și asistență socială



Programe de studii de licență
2. Litere

 Limba și literatura română- O limbă și literatură 
modernă (franceză, engleză)

 Limba și literatura engleză- O limbă și literatură 
modernă (franceză, spaniolă, germană)

 Limba și literatura franceză- Limba și literatura 
engleză

 Limbi moderne aplicate

3. Istorie



Programe de studii de licență
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE 

SOCIALE ȘI PSIHOLOGIE

1. Științe ale educației

 Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 Asistență managerială și secretariat

2. Psihologie și Științe ale comunicării

 Psihologie

 Jurnalism 



Programe de studii de licență
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI DREPT
1. Drept
 Drept
 Științe administrative- administrație publică
2. Științe economice
 Administrarea  afacerilor
 Economia comerțului, turismului și serviciilor
 Contabilitate și informatică de gestiune
 Economie și afaceri internaționale
 Finanțe și bănci
 Management
 Marketing



Programe de masterat
Pentru toate domeniile de licentă 

acreditate, menționate anterior;

65 programe de masterat;

Printre ele se numără și programe 
realizate în colaborare cu mediul socio-
economic.



Studii universitare doctorat
 5 școli doctorale
 23 conducători de doctorat
 10 domenii:
❖ Ingineria autovehiculelor
❖ Inginerie mecanică
❖ Ingineria materialelor
❖ Inginerie industrială
❖Electronică și comunicații
❖Educație fizică și sport
❖Filologie
❖Matematică 
❖Calculatoare 
❖Biologie 



Relații internaționale
 Peste 100 de acorduri bilaterale Erasmus+ cu universități 

europene și internaționale

 Peste 80 de proiecte europene finanțate în ultimii 10 ani 
prin competiții de tip Erasmus+, Grundtvig, Leonardo da 
Vinci, Comenius etc. (www.upit.ro/international)

 Peste 20 de acorduri cadru (Framework Agreements) 
încheiate cu universități & institute de cercetare de prestigiu 
din Europa, Orientul Mijlociu, Asia

 Peste 300 de studenți internaționali înscriși la programele de 
studii de Licență/Masterat

http://www.upit.ro/international




Cercetarea științifică la UPIT

 Cercetarea se desfășoară  la departamente, în cadrul 
facultăților și

 În Centrul de Cercetări Avansate ( realizat prin proiect 
POS CCE, în valoare de peste 5 mil. EUR );

 Cercetarea este realizată prin intermediul proiectelor 
finanțate, obținute în cadrul competițiilor naționale și 
internaționale, dar și prin intermediul contractelor 
încheiate cu  partenerii din mediul socio-economic;

 Particularitatea cercetării în UPIT – cercetare 
interdisciplinară , multidisciplinară și transdisciplinară.





Centrul de formare și 
performanță Muntenia

 Structură a Universității din Pitești din 2012;

 Domenii de activitate: educație, formare, formare 
continuă a adulților;

 Institutul de formare și performanță Muntenia își 
asumă misiunea asigurării formării și dezvoltării 
profesionale continue a adulților din cadrul diferitelor 
domenii de activitate, având ca scop stimularea 
competitivității și asigurarea performanței la locul de 
muncă.





Centrul pentru colaborare cu 
mediul socio-economic

Centrul pentru colaborare cu mediul socio-
economic are ca obiectiv general crearea și 
dezvoltarea unei relații reciproc avantajoase 
între Universitatea din Pitesti și mediul socio-
economic cu privire la inserția absolvenților
pe piaţa muncii și satisfacerea cererii de 
competenţă a mediului socio-economic.





CENTRUL DE CONSILIERE ŞI 
ORIENTARE ÎN CARIERĂ

 Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - C.C.O.C. a 

fost creat pentru a pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi 

orientare profesională a studenţilor şi a absolvenţilor 

Universităţii din Piteşti, precum şi a elevilor de liceu din anii 

terminali, prin oferirea de servicii gratuite de informare, 

consiliere şi orientare în carieră cu scopul facilitarea 

integrării acestora în pe piaţa muncii.





Biblioteca Universității
 Reunește un număr de 268148 de unități, acoperind 

cerințele bibliografice în cazul tuturor disciplinelor  și 
domeniilor din cadrul curriculumului universitar;

 A fost implementat un Punct de Acces la Informație cu 
ajutorul AUF- Agenția Universitară a Francofoniei –
Biroul Regional pentru Europa Centrală și de Est;

 Oferă acces detaliat la informații referitoare la 
legislația, politica și instituțiile Europene, prin 
intermediul Centrului de Documentare Europeană.





Social, Sport și timp liber
 Universitatea din Pitești poate găzdui aproximativ 1000 de 

studenți în câminele proprii;

 Cantina Universității are o capacitate de 200 de persoane, 
servind 3 mese principale;

 Meniul răspunde tuturor cerințelor, indiferent de preferințe 
sau cultură culinară;

 Universitatea din Pitești are un centru de sport;

 Studenții se pot relaxa practicând următoarele sporturi: 
tenis, handbal, fotbal, volei, înot, dans modern sau baschet 
în cadrul noului centru sportiv multifuncțional sau pe 
propriile terenuri de sport.









Organizațiile studențești

 Studenții Universității din Pitești fac parte din 
asociații sau uniuni studențești;

 Sunt reprezentați în toate forurile decizionale ale 
Universității;

 Inițiativele și intervențiile  au o influență substanțială 
asupra deciziilor referitoare la educație sau a celor care 
îi privesc în mod direct




