
Dosarul candidatului
În vederea înscrierii la concursul de admitere, candidatul va depune* actele necesare înscrierii
la concursul de admitere, adică:

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la admitere, în valoarea taxei de înscriere);

b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor la admitere);

c) certificatul de naștere, cartea de identitate și, în cazul schimbării numelui, de căsătorie

(original + copie / după confruntarea celor două documente, originalul  se va restitui

posesorului);

d) diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire a liceului (pentru persoanele care nu

au promovat examenul de bacalaureat), în original sau copie legalizată;

e) foaia matricolă pentru clasele IX - XII/XII, în original sau copie legalizată;

f) adeverința medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este clinic sănătos și

apt pentru calificarea profesională pe care o urmează;

g) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 150 lei;

h) 2 fotografii tip buletin;

i) alte acte doveditoare (dacă este cazul) pentru cursanții claselor ce beneficiază de finanțare

prin proiect)

* în cazul în care înscrierea se va face on line, candidatul va găsi pașii necesari pe
www.upit.ro, buton Colegiul Terț iar Nonuniversita.r

Calendarul admiterii 2019

COLEGIUL TERȚIAR
NONUNIVERSITAR

ADMITERE
2019

*Admiterea din septembrie poate fi modificată după publicarea oficială a structurii anului școlar
2019 - 2020

Orice modificare apărută se va menționa pe www.upit.ro, buton Colegiul Terțiar
Nonuniversitar

Perioada Activități desfășurate
Înscriere la

concurs
Afişare

rezultate
Contestații Înmatriculări Afișare rezultate

finale concurs de
admitere

depunere soluționare

SESIUNEA I – IULIE 2019

10-31 iulie 10-21 iulie 22 iulie

24 de ore de la

24-30 iulie 31 iulieafișarea
rezultatelor

expirarea
termenului de

contestare
SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2019

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune

02-09
septembrie

02-05
septembrie

05
septembrie

24 de ore de la
07-09

septembrie 09 septembrieafișarea
rezultatelor

expirarea
termenului de

contestare



Nr.
crt.

Domeniul Calificarea profesională
(de nivel 5, echivalent

postliceal )

Durata de
școlarizare

Taxa de
școlarizare

/an
9. Turism

și alimentație
Organizator de conferințe,
congrese, târguri și expoziții

1,5 ani 2400 lei

10. Economic Asistent de gestiune 2 ani 2400 lei
11. Funcționar bancar 2 ani 2400 lei
12. Agent fiscal 2 ani 2400 lei
13. Producție

media
Cameraman- fotoreporter 2 ani 2400 lei

14.

Mecanică

Tehnician operator mașini cu
comandă numerică

1 an Sprijin
financiar
pentru 40
cursanți,
prin proiect
Program
Operațional
Capital
Uman

15.
Tehnician tehnolog mecanic

1,5 ani

** Numărul de locuri pentru fiecare specializare este de maxim 30 și minim 15
***Forma de învățământ este cu frecvență – zi

Adresa: Str. Doaga, nr. 11
Pitești - Argeș

Tel. 0348 45 109
www.upit.ro

Nr.
crt.

Domeniul Calificarea profesională
(de nivel 5, echivalent

postliceal )

Durata de
școlarizare

Taxa de
școlarizare

/an
1. Sănătate

și asistență
pedagogică

Asistent medical generalist 3 ani 2600 lei
2. Asistent medical de farmacie 3 ani 2600 lei

3. Informatică Analist programator 2 ani 2400 lei
4. Tehnician echipamente de

calcul
1,5 ani 2400 lei

5. Comerț Agent comercial 2 ani 2400 lei
6.

Turism
și alimentație

Agent de turism- ghid 2 ani 2400 lei
7. Asistent de gestiune în unități

de cazare și alimentație
2 ani 2400 lei

8. Asistent manager unități
hoteliere

1,5 ani 2400 lei


