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Domeniul de licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă

A -Acreditat
AP- autorizat provizoriu
Forma de învăţământ
Num-ăr de locuri

Biologie
Chimie

Biologie
Chimie

A / IF3 ani
A / IF-3 ani

70
50

Horticultură

Horticultură

A/ IF- 4 ani

50

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A / IF- 4 ani

50

Kinetoterapie

A / IF-3 ani

60

Psihologie

Kinetoterapie şi motricitate
specială
Terapie ocupaţională

AP / IF-3 ani

60

Sănătate

Asistenţă medicală generală

A / IF- 4 ani

45

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia mediului

A / IF-3 ani

110

Ştiinţe inginereşti
aplicate
Inginerie energetică

Inginerie fizică

A / IF- 4 ani

60

Energetică şi tehnologii
nucleare

AP/ IF – 4
ani

45

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română –
O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză)

A / IF-3 ani

100

Limba şi literatura română –
Limba şi literatura engleză
(Rm. Vâlcea)

A / IF-3 ani

50

Limba şi literatura franceză –
Limba şi literatura engleză

A / IF-3 ani

50

Limba şi literatura engleză – O
limbă şi literatură modernă:
franceză,spaniolă,germană

AP / IF-3 ani

75

Condiții de admitere

- admiterea se face pe bază de dosar, pe baza rezultatelor
obţinute la bacalaureat;
-media examenului de bacalaureat, cu o pondere de
50%;
- nota la proba la alegere a profilului (Ed), proba scrisă la
care elevul poate opta în conformitate cu filiera, profilul şi
specializarea urmată, cu o pondere de 50% (proba a treia
scrisă);
- nota la a treia probă scrisă de la examenul de
bacalaureat , cu o pondere de 50%
- probă de aptitudini medico-sportivă (examen medical şi
teste funcţionale ale capacităţii de efort), cu calificativul
ADMIS/RESPINS şi pe bază de dosar, prin evaluarea
rezultatelor obţinute la bacalaureat, pentru specializarea
Kinetoterapie şi motricitate specială
- media minimă de admitere este 5,00 (cinci).

Facultatea de Litere
Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 00

Concursul de admitere se desfăşoară pe bază
de dosar, nota de intrare fiind calculată ca medie
aritmetică după următorul algoritm:



50% media examenului de bacalaureat;
50% nota obţinută la proba scrisă de limba şi
literatura română la examenul de
bacalaureat.

Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 31 50

Limbi moderne
aplicate
Ingineria
autovehiculelor
Ingineria
transporturilor
Inginerie industrială
Inginerie şi
management

Limbi moderne aplicate
(engleză – franceză)
Autovehicule rutiere

A / IF-3 ani

50

A / IF 4 ani

90

Autovehicule rutiere (în limba
franceză)
Ingineria transporturilor şi a
traficului
Tehnologia construcţiilor de
maşini
Inginerie economică
industrială
Inginerie economică
industrială (în limba franceză)

AP / IF 4 ani

30

A / IF 4 ani

60

A / IF 4 ani

60

A / IF 4 ani

60

AP /IF 4 ani

30

Admiterea candidaţilor se face
prin concurs de
admitere fără probe de concurs (pe bază de dosar),
prin evaluarea rezultatelor obţinute la examenul de
bacalaureat şi în funcţie de categoriile, în care este
împărţită programa de examen pentru disciplina
matematică bacalaureat.
Media de admitere la facultate se face ţinând cont de
media generală a examenului de bacalaureat
( M Bacalaureat ), de nota obţinută la proba scrisă de
matematică de la bacaluareat ( N Matematică ) şi de
categoria programei de examen pentru disciplina
matematică bacalaureat, conform următoarei formule:

M admitere 

M

Bacalaureat

 K  N Matematică
2

, unde
1,00 pentru MATE  INFO (MATEMATICĂ  INFORMATCĂ)

K  0,90 pentru ST  NAT (ŞTIINŢELE  NATURII )
0,80 pentru TEHN, PED SAU ALTELE(TEHNOLOGIC, PEDAGOGICSAU ALTELE)


Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 32 00

Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Inginerie electrică

Calculatoare

A/IF 4 ani

100

Electromecanică

A / IF 4 ani

90

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

Electronică aplicată

A / IF4 ani

60

Reţele şi software de
telecomunicaţii

A / IF 4 ani

45

Muzică

Pedagogie muzicală

A / IF-3 ani

25

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A / IF-3 ani

75

- nota de la bacalaureat la proba scrisă obligatorie a
profilului– proba E(c) (NProba_oblig_profil); pondere 50%;

MAdmitere = (MBacalaureat+NProba_oblig_profil)/2

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Str. Gh. Doja, nr. 41

Pentru programele în limbă străină, candidaţii vor susţine
un test la limbă străină, cu caracter eliminatoriu.
- media generală a examenului de bacalaureat
(MBacalaureat); pondere 50%;

- Probă orală (solfegiu la prima vedere) – 25%
- Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii) –50%
- Media la examenul de Bacalaureat – 25%
- Interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii

Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 10
Arte vizuale

Artă sacră

A / IF-3 ani

30

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă
socială

A / IF-3 ani

50

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor

A / IF-3 ani

75

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor

A / IF-3 ani

100

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor

A / IFR-3 ani

60

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor (la
Râmnicu Vâlcea)
Contabilitate şi informatică de
gestiune
Contabilitate şi informatică de
gestiune (la Râmnicu Vâlcea)

AP / IF-3 ani

50

A/ IF-3 ani

125

AP / IF-3 ani

50

A / IFR-3 ani

60

Economie şi afaceri
internaţionale

Contabilitate şi informatică de
gestiune
Economie şi afaceri
internaţionale

A / IF-3 ani

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A / IF-3 ani

100

Finanţe şi bănci

A / IFR-3 ani

50

Management

A / IF–3 ani

60

Management

A / IFR-3 ani

60

Marketing

Marketing

A / IF-3 ani

75

Drept

Drept

A / IF-4 ani

200

Facultatea de Ştiinţe Economice
B-dul Republicii, nr. 71
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 70

Contabilitate

Management

specializării (se susţine la înscriere)
- Media la examenul de Bacalaureat – 100%
- Desen (probă de aptitudini)
- Media la examenul de Bacalaureat – 100%
- Interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii
specializării (se susţine la înscriere)
- Media la examenul de Bacalaureat – 100%

-75% media examenului de bacalaureat;
-25% media la disciplina Limba şi Literatura Română
de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere se face pe bază de dosar, fără

Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative
B-dul Republicii, nr. 71
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 34 00

Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
Str. Gh. Doja, nr. 41
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 20

Ştiinţe administrative

Drept

A / IFR 4 ani

60

Administraţie publică

A / IF-3 ani

75

probe de aptitudini şi de concurs, prin evaluarea
rezultatelor obţinute la absolvirea liceului.
Sistemul de evaluare a dosarelor este urmatorul:
Media examenului de Bacalaureat - 50%
Media la disciplina Limba şi literatura română de la
examenul de bacalaureat - 50 %

Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice

Educaţie fizică şi sportivă

A / IF-3 ani

75

Sport şi performanţă motrică

A / IF-3 ani

75

Departajarea candidaţilor cu medii egale, admişi
pentru ultimul loc subvenţionat şi pe ultimul loc cu
taxă, se face în funcţie de nota sau, după caz, media
obţinută la disciplina Limba şi literatura română la
examenul de bacalaureat.
Dacă egalitatea persistă şi după utilizarea acestui
criteriu, admiterea se va face în funcţie de nota
obţinută la cea de-a doua probă scrisă la examenul de
bacalaureat, al treilea criteriu de departajare fiind nota
obţinută la cea de-a treia probă scrisă de la examenul
de bacalaureat.
În cazul în care egalitatea persistă şi după utilizarea
criterilor menţionate mai sus, departajarea se va face
prin evaluarea, de către comisia de admitere, a unui
eseu care va trata raportul dintre Libertate si
responsabilitate, ce va fi redactat de fiecare din
candidaţii aflaţi în situaţie de egalitate.
Această probă de departajare va fi susţinută a doua zi
după afişarea rezultatelor contestaţiilor
A)
Dosar cu actele necesare înscrierii şi avizul
medical „apt pentru efort fizic” / ”sănătos clinic”.
Avizul medical este obligatoriu şi condiţionează
participarea la concurs.
B)
Proba practică obligatorie pentru testarea
capacităţilor sportive: Admis / Respins.
C)
Proba vocaţională pe ramuri de sport – 75%;
D)
Media examenului de bacalaureat – 25%.
Proba vocaţională pe ramuri de sport ( atletism,
baschet, dans sportiv, fotbal, gimnastică artistică,
gimnastică ritmică, handbal, înot, judo, kaiac-canoe,
karate- do, lupte, tenis de câmp, tenis de masă, volei)

Informatică

Informatică

A / IF-3 ani

100

AP / IF-3 ani

30

Matematică

Informatică (la Râmnicu
Vâlcea)
Matematică

A / IF-3 ani

30

Istorie

Istorie

A / IF-3 ani

30

Psihologie

Psihologie

A / IF-3 ani

100

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A/ IF-3 ani

40

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi
secretariat
Asistenţă managerială şi
secretariat (la Râmnicu
Vâlcea)
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar -Piteşti

A /IF-3 ani

100

AP/ IF-3 ani

30

A/ IF-3 ani

60

Facultatea de MatematicăInformatică
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 32 40

Facultatea de Ştiinţe SocioUmane
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 32 90

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei
Str. Gh. Doaga, nr. 11,
Piteşti – Argeş;
Piteşti :0348 45 33 50;

Ştiinţe ale educaţiei

este o optiune a candidatului la înscriere.
Sportivii de performanţă legitimaţi, care prezintă în
carnetul de legitimare viza medicală în termen de
valabilitate pe perioada concursului de admitere, pot
face proba avizului medical „apt pentru efort fizic”
prin copia înscrisurilor doveditoare din legitimaţie,
autentificate de comisia de admitere în baza
originalului.
Media generală de admitere se va cal¬cu¬la ca sumă a
următoarelor valori:
- 75% din media generală de la bacalaureat;
- 25% din valoarea cea mai mare dintre următoarele:
• nota de la bacalaureat de la proba de matematică
(proba E)
• nota de la bacalaureat de la proba de informatică
(proba E).
60% media de la bacalaureat
40% nota la Bacalaureat la proba Istorie/ Limba și și
literatura română
Notă: se ia în considerare o singură disciplină, în
ordinea menționată la criteriile de admitere
50% media de la bacalaureat
50% nota la Bacalaureat la proba
Psihologie/Sociologie/Filosofie/Logică/Economie/Mate
matică//Biologie/Limba și și literatura română
Notă: se ia în considerare o singură disciplină, în
ordinea menționată la criteriile de admitere
50% media de la bacalaureat
50% nota la Bacalaureat la proba Limba și și literatura
română
-75% media de la bacalaureat;
-25% nota de la proba scrisă, la Limba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat.

Interviu prin care se evaluează aptitudinile pentru
cariera didactică – admis/respins

Filiale:
Câmpulung:0248510523;
Rm. Vâlcea:0250 73 60 93;
Alexandria:0347 80 55 59;
Slatina:0249 41 35 53

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar la:
Alexandria
Câmpulung
Râmnicu Vâlcea
Slatina

A/ IF-3 ani

60
50
60
60

Evaluarea, făcută prin interviu, va cuprinde:
- citirea unui text la prima vedere;
- răspunsurile candidaţilor la întrebările privind
identificarea interesului manifestat faţă de profesia
aleasă;
- evaluarea dezvoltării fizice, a motricităţii, a auzului
muzical şi a abilităţilor plastice (desen).
-75% media de la bacalaureat;
-25% nota de la proba scrisă, la Limba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat.
Notă: Pentru cetățenii români, absolvenţi ai studiilor
liceale din Spaţiul European şi din Federaţia Statelor
Elveţiene, cu diploma de bacalaureat și atestat de
echivalare, eliberat de către Centrul Național de
Echivalare și Recunoaștere a Diplomelor (CNERD) admiterea se face numai pe baza mediei de la
bacalaureat.

