
1

O F E R T A    E D U C A T I O N A L Ã

2018 – 2019

COLEGIUL TERȚIAR NONUNIVERSITAR (COLEGTER-UPIT)
ESTE PARTE INTEGRANTĂ A
UNIVERSITĂȚII DIN PITEȘTI

Motto:

“Încearcá sa
fii
un om de valoare
si nu neapárat
un om de succes”

(Albert  Einstein)

ROMÂNIA
M i n i s t e r u l  E d u c a ţ i e i   N a ț i o n a l e

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Colegiul Terțiar Nonuniversitar

strada Doaga nr. 11, Pitești,  Tel./Fax: +40 348 453 350
email: madalina.marian@yahoo.com



2

VIZIUNEA COLEGIULUI

Suntem un Colegiu ancorat mereu în realitățile socio-economice

Cultivăm valorile asumate: integritate, curaj, profesionalism

Acționăm conform principiului:
"Dezvoltă competențele oamenilor pentru un viitor mai bun!"

MISIUNEA COLEGIULUI

Asigurăm un mediu de excelență

în formarea profesională, propice pentru

dezvoltarea personală și integrarea în competitiva

piață a muncii

VALORILE PE CARE LE PROMOVEAZÃ

Profesionalism
Performanță

Respect
Responsabilitate

Integritate
Transparenţă
Perseverență

Spirit de echipă
Curaj
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PROFILUL ABSOLVENTULUI

Responsabilitate faţă de propria pregătire

Deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa

pe tot parcursul vieţii;

Flexibilitate, adaptabilitate, mobilitate-

în sincronizarea cu cerințele unui învățamânt performant,

calități concretizate în  formarea competențelor necesare

unei integrări facile pe piața muncii.

Resursa umană şi resursele materiale sunt asigurate de facultăţile care deţin

aceste programe la nivel de licenţă şi care vor gestiona activitatea acestor programe

din cadrul Colegiului.

Cursurile de învăţământ de nivel terţiar nonuniversitar sunt autorizate să funcţioneze

provizoriu, acreditate şi evaluate periodic în condiţiile legii, de către ARACIP

(Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar ).

Colectivul de cadre didactice din Colegiul terțiar nonuniversitar va acționa

astfel încât:

Să satisfacă nevoia fiecărui elev privind formarea şi dezvoltarea

competenţelor profesionale pentru manifestarea autonomă a personalităţii, pentru o

bună inserţie socială, pentru realizarea mobilităților în țările UE în cadrul stagiilor

de practică, sau pe module de pregătire în specialitate;

Să asigure condițiile necesare elevilor de a dobândi o pregătire generală foarte

bună și cunoștințe aprofundate în domeniile legate de cariera pe care o vor alege,
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astfel încât să poată urma cu succes și o formă de învațamânt superior, să -și formeze

competențe necesare inserției sociale.

Activitățile didactice în cadrul Universității din Pitești se desfășoară în bune

condiții în spaţii şi imobile destinate activităţilor specifice programelor de studii
(spaţii de învăţământ, baze didactice, terenuri de sport, cămine, cantine) cu o

suprafaţă totală de 45.260 mp. Toate cele 51 săli de curs sunt adecvate, fiind

echipate cu tehnică modernă de video-proiecție, asigurându-se desfășurarea în bune

condiții a activităților didactice. Cele 141 laboratoare de specialitate asigură

desfăşurarea în condiţii de calitate a activităţilor didactice, prin dotările specifice,

astfel: aparatură de investigaţie, dispozitive de măsură şi control, maşini unelte

pentru prelucrări, standuri de încercare, echipamente de diagnosticare, sisteme de

programe de proiectare asistată, sisteme expert, sisteme de achiziţie de date, sisteme

de comunicaţie, tehnică de calcul și programe informatice.

Fiecare program de studii dispune  de  amfiteatre,  săli  de  seminar,  laboratoare

didactice, laboratoare de cercetare ştiinţifică. Indiferent de destinaţie, spaţiile sunt

echipate cu mobilier modern şi ergonomic, cu echipamente, aparatură, utilaje

adecvate destinaţiei, în concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi cele igienico-

sanitare în vigoare. Lucrările aplicative la disciplinele de specialitate se desfăşoară

în laboratoare dotate cu tehnică de calcul.

Învăţământul terţiar nonuniversitar organizat în cadrul Colegiului are o durată

de 1-3 ani, în funcţie de complexitatea calificării şi de numărul de credite dobândite,

şi se derulează pe baza Standardelor de Pregătire Profesională (SPP) aprobate de

către Ministerul Educaţiei Naţionale pentru calificările respective.

În anul 2018- 2019,

școlarizarea pentru nivelul postliceal, nivel 5 de calificare,

se face prin învățământ forma de zi și cuprinde un număr de 13 clase
în diferite domenii (A - F)
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A. Sănătate și asistență pedagogică
1. Asistent medical generalist - 30 locuri, durata

de 3 ani
2. Asistent medical de farmacie – 30 locuri, durata

de 3 ani
Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel:
- Asistent medical generalist: OMECT 2713/29.11.2007 completat cu
OMECT 5602/03.11.2015
- Asistent medical de farmacie: OMEC 5042/27.09.2005

B. Informatică
1. Analist programator- 30 locuri, durata de

2ani
2. Tehnician echipamente de calcul- 30 locuri,

durata de 1.5 ani
Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel:
- Analist programator: OMECI 4857/31.08.2009
- Tehnician echipamente de calcul: OMECI 4857/31.08.2009

C. Comerț
1. Agent comercial - 30 locuri, durata de 2 ani

Standardele de pregătire și curriculum sunt
naționale, aprobate astfel:

- Agent comercial: OMEC 4760/26.07.2006

D. Turism și alimentație
1. Agent de turism- ghid- 30 locuri, durata

de 2 ani
2. Asistent de gestiune în unități de cazare

și alimentație- 30 locuri, durata de 2 ani
3. Asistent manager unități hoteliere- 30

locuri, durata de 1.5 ani
4. Organizator de conferințe, congrese,

târguri și expoziții- 30 locuri, durata de 1.5 ani
Standardele de pregătire și curriculum sunt naționale, aprobate astfel:
- Agent de turism- ghid: OMECT1847/29.08.2007
- Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație: OMEC
4760/26.07.2006
- Asistent manager unități hoteliere: OMECT1847/29.08.2007
- Organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții: OMEC
4760/26.07.2006
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E. Economie
1. Asistent de gestiune- 30 locuri, durata

de 2 ani
2. Funcționar bancar- 30 locuri, durata de

2 ani
3. Agent fiscal- 30 locuri, durata de 2 ani

Standardele de pregătire și curriculum sunt
naționale, aprobate astfel:

- Asistent de gestiune: OMEC 4760/26.07.2006
- Funcționar bancar: OMEC 4760/26.07.2006
- Agent fiscal: OMECT 5173/29.08.2008

F. Producție media
1. Cameraman- fotoreporter- 30 locuri,

durata de 2 ani
Standardele de pregătire și curriculum sunt

naționale, aprobate astfel:
- Cameraman- fotoreporter: OMECT
5173/29.08.2008

Învățământul postliceal se organizează pentru absolvenții de liceu, cu sau fără

promovarea examenului de bacalaureat.
Absolvenții învățământului postliceal care promovează examenul de certificare

a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare de nivel 5 conform
Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de referință 5 al

Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și suplimentul

descriptiv al certificatului, conform Europass.
Creditele pentru educaţie şi formare profesională obţinute în învăţământul

postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de
către universităţi, în baza deciziilor senatului universitar, ca unităţi de credite

de studii transferabile pentru nivelul licenţă.


