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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 230 din data 28.09.2018
cu privire la lista programelor de studii universitare de master înscrise în RNCIS și a calificărilor
aferente în anul universitar 2018-2019
În conformitate cu prevederile H.G. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei
Naţionale, anexa 3, punctul 35, prin care se instituţionalizează Universitatea din Piteşti, precum şi cu
prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei
Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti în şedinţa din 28.09.2018,

Hotărăşte:

Art. 1 Aprobarea referatului cu privire la validarea calificărilor aferente şi înscrierea în RNCIS a
programelor de studii universitare de master, pentru anul universitar 2018-2019, (Anexa 1).
Art. 2 Conducerea executivă va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Prof. univ. dr. ec. Mihaela DIACONU

CONSILIER JURIDIC,
Elena MATEESCU

SECRETAR GENERAL AL SENATULUI
Lect. univ. dr. Ramona DUMINICĂ

SECRETAR EXECUTIV,
Laura MINCĂ

Anexa 1
Lista programelor de studii universitare de master înscrise în Registrul Național al Calificărilor din
Învățământul Super ior (RNCIS) și a calificărilor aferente în anul universitar 2018-2019

Nr.
crt.

Facultatea

1.
2.
3.

Domeniul de studii
universitare de master
Matematică

Informatică

4.
Facultatea de
5.

6.
7.

Științe, Educație Fizică și
Informatică

Ştiinţe inginereşti aplicate
Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

8.
9.
10.
11.

Ingineria autovehiculelor

12.
13.

Ştiinţa mediului

Facultatea de Mecanică și
Tehnologie

14.

Inginerie industrială

15.
16.
17.
18.

Inginerie şi management
Inginerie electrică
Inginerie electronică,
telecomunicaţii şi
tehnologii informaţionale
Ştiinţe ale comunicării

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi
Psihologie

Asistenţă socială

Ştiinţe ale educaţiei
Istorie

Facultatea de Teologie,
Litere, Istorie şi Arte

Teologie

Denumirea calificării

Denumirea programului de studii
universitare de master

Matematică aplicată
Matematică didactică
Modelarea, proiectarea şi managementul
sistemelor software
Tehnici avansate pentru prelucrarea
informaţiei
Monitorizarea şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură şi
Biologie)
Materiale şi tehnologii nucleare
Activităţi motrice curriculare şi
extracurriculare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Organizare şi conducere în sport
Performanţă în sport
Concepţia şi managementul proiectării
automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate
durabilă
Ingineria şi managementul fabricaţiei
produselor
Ştiinţa şi tehnologia materialelor
(interdisciplinar cu domeniile: Ingineria
autovehiculelor. Chimie)
Managementul logisticii
Sisteme de conversie a energiei
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice pentru conducerea
proceselor industriale
Comunicare organizaţională
Consiliere în asistenţă socială
Managementul serviciilor sociale şi de
sănătate
Consiliere educaţională
Educaţie timpurie
Management educaţional
Istoria românilor şi a României în context
european (secolele XIV-XX)
Apologetică şi duhovnicie
Ecumenism în noul context european
Misiune şi slujire prin limbajul mimicogestual
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de
şevalet
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi
în teologia românească

Matematică aplicată
Matematică didactică
Modelarea, proiectarea şi managementul
sistemelor software
Tehnici avansate pentru prelucrarea
informaţiei
Monitorizarea şi protecţia mediului
(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură
şi Biologie)
Materiale şi tehnologii nucleare
Activităţi motrice curriculare şi
extracurriculare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Organizare şi conducere în sport
Performanţă în sport
Concepţia şi managementul proiectării
automobilului
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate
durabilă
Ingineria şi managementul fabricaţiei
produselor
Ştiinţa şi tehnologia materialelor
(interdisciplinar cu domeniile: Ingineria
autovehiculelor. Chimie)
Managementul logisticii
Sisteme de conversie a energiei
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Sisteme electronice pentru conducerea
proceselor industriale
Comunicare organizaţională
Consiliere în asistenţă socială
Managementul serviciilor sociale şi de
sănătate
Consiliere educaţională
Educaţie timpurie
Management educaţional
Istoria românilor şi a României în context
european (secolele XIV-XX)
Apologetică şi duhovnicie
Ecumenism în noul context european
Misiune şi slujire prin limbajul mimicogestual
Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de
şevalet
Teologie sistematică şi practică. Tendinţe
noi în teologia românească

