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Benjamin Disraeli8
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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
FACULTATEA DE
TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE

ADMITERE 2018
Condiții admitere:
Specializarea ISTORIE
50% media examenului de Bacalaureat şi
50% nota la disciplina ISTORIE/ LIMBA
ROMÂNĂ (la examenul de Bacalaureat);
Master Istoria românilor şi a României
40% media la examenul de licență;
30% media multianuală a anilor de studii –
facultate;
30% notă acordată în urma interviului de
admitere – în baza unui proiect de cercetare
istorică;

ISTORIE – 30 locuri
(19 subvenţionate)
MASTER ISTORIE 50 locuri
(7 subvenţionate)

Calendar admitere:

3-23 iulie înscrieri
24 iulie afişarea rezultatelor
26 – 30 iulie înm atriculări

TRADIŢIE

Colaborări:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
 Academia Română – Institutul de Arheologie
 Arhivele Militare Naționale
 Muzeul Judeţean Argeş
 Complexul Muzeal Naţional Goleşti

 SUNTEM AICI
DIN 1962
 ACREDITAȚI

PROFESIONALISM
- 20 cadre didactice;

Academia magistra vitae
Historia magistra vitae

- cadre didactice asociate de la
Bucureşti şi Cluj;
- proiecte de cercetare în

CARIERE
 ÎNVĂȚĂMÂNT
 MUZEE
 ARHIVE MILITARE
 BIBLIOTECI
 CENTRE DE CULTURĂ
 PATRIMONIU
 DIPLOMAȚIE
 POLIȚIE
 ARMATĂ
 ARHEOLOGIE
 CABINETE
PARLAMENTARE

arheologie;
Acte necesare:

a) chestionarul de testare a cunoştințelor şi a
capacităților cognitive – se găseşte pe sait sau se
poate ridica de la facultate la înscriere;
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia
candidaţilor la admitere, conform Anexei 1);
c) 2 fotografii tip buletin;
d) diplomă de bacalaureat în original sau
diplomă echivalentă (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2018, care pot prezenta adeverinţa, dacă
are consemnată şi media de bacalaureat); candidaţii
care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte
domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original
sau copie);
f) certificat de naştere (original + copie; după
confruntarea celor două documente, originalul se va
restitui posesorului);
g). cartea de identitate (original + copie; după
confruntarea celor două documente, originalul se va
restitui posesorului);
h) aviz medical eliberat de medicul de familie;
i) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în
valoare de 100 lei;
j) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de
înscriere (dacă este cazul);

-

Masterat
Școli de vară
Conferințe și congrese
Burse în străinătate

- laboratoare de cercetare;
- cursuri editate ;
- practică de specialitate;
Contact:
https://www.upit.ro/ro/academiareorganizata/facultatea-de-teologie-litere-istorie-siarte/departamentul-istorie

Str. Aleea Şcolii Normale, nr. 7, cod
110254, Piteşti, jud. Argeş, România
decanatftlia.pitesti@yahoo.com
tel. 0348.453300

