
Concurs de admitere - 2018 

    Informare GDPR  
Prin înscrierea la concursul de admitere, ne încredințați date cu caracter personal. Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să vă respectăm drepturile de confidențialitate. 
Cunoaștem importanța furnizării unui mediu sigur pentru informațiile pe care le colectăm și vă oferim putere de decizie în privința acestora. Consultați politica noastră despre Prelucrarea 
datelor cu caracter personal accesând https://www.upit.ro/ro/relatii-publice/nota-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal  
Îmi exprim acordul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal: Da            Nu  
 
  

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI                           Anexa nr. 2 „MASTERAT” 
Facultatea de TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
  
        Cod numeric personal                                                                                        Nr. dosar : 
                                     

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE 
la concursul de admitere 2018  

 

1. Numele, iniţiala tatălui şi prenumele (se completează cu litere de tipar): 
                              
 
2.   Data şi locul naşterii: ………………………………………………………………..……………………........ 
3. Numărul de telefon la care poate fi găsit candidatul în perioadele concursurilor de admitere 
………..……….……………………………………………………..………………………………………....... 
4.  Am absolvit :  

4.1. În anul ………… Universitatea ………………...….………..., Facultatea ………...………… 
………….…………………………… domeniul ……….………………………… specializarea/programul 
………………….………… cu durata studiilor de ……..… ani, cu subvenţie / taxă. 

4.2. În anul ………… Universitatea ……………...….……….…..., Facultatea ……………………… 
………….…………………………… domeniul ……..………………………… specializarea/programul 
………………….………… cu durata studiilor de ……..…ani, cu subvenţie / taxă. 
5.  Solicit scutirea de la plata taxei de înscriere, conform art. 14 (b)  din Regulamentul de admitere, pe 
baza actelor anexate:    DA     /    NU; 
6.  Declar că  am luat cunoştinţă că media de admitere se calculează astfel: 

Domeniul de 
master Ponderea notelor Nota Media 

admitere 

Filologie Media multianulă a anilor de studii (facultate) (50%)   Media generală la examenul de licenţă (50%)  

Istorie 
Media generală la examenul de licenţă (40%)  

 Media multianuală a anilor de studii (facultate) (30%)   
Nota acordată la interviul de admitere (30%)  

Muzică Probă orală (solfegiu la prima vedere şi analiza sa) (50%)   Media generală la examenul de licenţă (50%)  

Teologie 
Media generală la examenul de licenţă (100%)   
Media generală la examenul de licenţă/diplomă (50%) + 
Interviu pe bază de proiect  (50%) la programul Restaurarea 
icoanei, a picturii murale şi de şevalet (RIPMS) 

 
 

 


------------------------ se completează de către secretariatul de înscriere ---------------------- 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 

LEGITIMAŢIE DE CONCURS  
MASTERAT 

                  Nr. dosar 
    

Numele, iniţiala tatălui şi prenumele candidatului: 
                         
s-a înscris pentru concursul de admitere la studii universitare de masterat din sesiunea IULIE/SEPTEMBRIE 2018 
în cadrul Universităţii din Piteşti la Facultatea de  Teologie, Litere, Istorie şi Arte.  

Înscrierea a fost făcută pe baza următoarelor acte (se încercuieşte afirmaţia corectă): 
 - diploma de licenţă  sau diploma echivalentă în:      ORIGINAL      COPIE; 
 - adeverinţa de absolvire a studiilor universitare în anul 2018:           ORIGINAL      COPIE; 
 - foaie matricolă/supliment diploma/situaţie şcolară:              ORIGINAL      COPIE;   
     Solicitarea de retragere a dosarului de concurs se face numai cu predarea prezentei legitimaţii de concurs. 
 

   Data _____________                       Preşedinte comisie de admitere, 
      ________________ L.S.                                                                                   

 
 

Loc fotografie 
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8. Ordinea opţiunilor mele este următoarea (se marchează cu „1, 2, 3...” în spaţiul corespunzător din tabelul 
următor): 

Domeniul FILOLOGIE 
Programul de studii şi forma de şcolarizare  Ordinea opţiunilor 
Tendinţele actuale ale limbii şi literaturii 
române Piteşti (TALLR) 

Buget               
Taxă               

Traductologie – Limba engleză/franceză. 
Traduceri în context european  
(TLE/F. TCE) 

Buget               

Taxă               

Limbaje specializate şi traducere asistată 
de calculator (LSTAC)  

Buget               
Taxă               

Domeniul ISTORIE 
Programul de studii şi forma de şcolarizare  Ordinea opţiunilor 
Istoria românilor şi a României în context 
european (secolele XIV-XX) 

Buget   
Taxă   

Domeniul MUZICĂ 
Programul de studii şi forma de şcolarizare  Ordinea opţiunilor 

Educaţie muzicală contemporană Buget   
Taxă   

Domeniul TEOLOGIE 
Programul de studii şi forma de şcolarizare  Ordinea opţiunilor 
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe 
noi în teologia românească (TSP)      

Buget               
Taxă               

Apologetică şi duhovnicie (MAD) Buget               
Taxă               

Ecumenism în noul context european (TE) Buget               
Taxă               

Misiune şi slujire prin limbajul mimico-
gestual (MMG) 

Buget               
Taxă               

Restaurarea icoanei, a picturii murale şi 
de şevalet (RIPMS) 

Buget               
Taxă               

 
„buget” se referă la locurile subvenţionate de la bugetul de stat; „taxă” se referă la suportarea de către candidat a cheltuielilor de şcolarizare. 

 Certific prin semnătura de mai jos că datele sunt conforme actelor depuse şi opţiunilor mele şi că am primit „LEGITIMAŢIA de CONCURS” 

 
Data _______________                    Semnătura candidatului _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------- linia de detaşare------------------------------------------- 
 

 Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi, în perioada 26-30 iulie, în urma concursului de admitere din luna iulie 2018 şi în perioada 13-17 
septembrie, în urma concursului de admitere din luna septembrie, pe baza următoarelor acte depuse la secretariatul facultăţii: 
- cerere tip de înmatriculare; 
- diploma de absolvire a studiilor universitare/adeverinţa de absolvire pentru absolvenţii promoţiei  2018 (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate 

de la buget); 
- chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei. 
- pentru studenţii admişi pe loc cu taxă –  50% din valoarea taxei de școlarizare aferente domeniului de studii în care a fost admis 
Am luat cunoştinţă de faptul că admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor şi după opţiunile candidaţilor pentru programele de masterat în concurs. De 
asemenea, cunosc faptul că formaţia de studiu se constituie cu minimum 25 de studenţi, astfel că îmi exprim acordul ca, în cazul în care la programul de masterat la 
care m-am înmatriculat nu se realizează această cifră, să fiu înmatriculat la prima opţiune la care se constituie formaţie de studiu. 

 

Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea din luna iulie 2018, dar care nu s-au înmatriculat până în data de 30 iulie, respectiv cei „admişi” în sesiunea septembrie 
2018 şi care nu s-au înmatriculat până în data de 17 septembrie îşi pierd calitatea de „admis”, locul lor fiind disponibilizat. 
 Candidaţii înmatriculaţi pe locurile cu taxă: 
o suportă cheltuielile de şcolarizare din resurse proprii pe întreaga durată a studiilor în care au regimul de student cu taxă; 
o studenţii cu taxă pot trece pe locuri subvenţionate de la buget in limita locurilor alocate fiecărui domeniu de studii, la sfârşitul fiecărui an de studiu, în ordinea 

mediilor de promovare a anului universitar; 
o cuantumul taxei anuale de studii se stabileşte anual de către Senatul Universităţii;  
o studenţii admişi cu taxă de studii  beneficiază de burse şi tabere  în aceleaşi condiţii ca şi studenţii admişi pe locuri subvenţionate 
 Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2018/2019 pe locurile cu taxă şi care ulterior, prin redistribuire, sunt trecuţi pe locurile subvenţionate, pot solicita 

restituirea taxei de şcolarizare achitate în fazele de admitere, până in data de 1 octombrie 2018. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare înregistrate la 
registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus vor fi respinse ca tardiv formulate.Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2018/2019 pe locurile 
cu taxă şi care din motive personale doresc să se retragă de pe locurile cu taxă,  pot solicita restituirea taxelor de şcolarizare achitate până în data de 20 
septembrie 2018. Cererile de restituire a taxelor de şcolarizare înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai sus vor fi respinse ca 
tardiv formulate. 

 Nu fac obiectul restituirii taxele prilejuite de înscrierea la concursul de admitere şi înmatricularea în urma rezultatului concursului de admitere. 


