
PROGRAME DE STUDII 
UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

Domeniu Program masterat Număr 
total locuri 

 
Administrarea 
Afacerilor 

Administrarea 
Afacerilor în 
Comerţ, Turism şi 
Servicii de 
Ospitalitate 

 
50 locuri  

Științe 
Administrative 

Administrație 
publică în contextul 
integrării europene 

50 locuri 

 
 
Contabilitate 

Contabilitate 
Managerială şi 
Audit Contabil  

 
 

100 locuri 
 
 

Management 
Contabil şi 
Informatică de 
Gestiune 

 
Drept 

 
Cariere juridice 

 
150 locuri 

 Dreptul 
contenciosului 

 
Finanţe 
 

Economie şi 
Finanţe Europene 

 
100 locuri 

 Management 
financiar-bancar şi 
în asigurări 

 
 
 
Management 

Managementul 
Strategic al 
Resurselor Umane  

 
 

100 locuri 
 
 

Management 
strategic şi 
dezvoltarea 
afacerilor – în 
limba engleză 

 

Toate programele de studii universitare de masterat 
din cadrul Facultății de Științe Economice și Drept 
sunt acreditate de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior. 

În cadrul Facultății de Științe Economice și Drept 
funcţionează 2 centre de cercetare în care studenţii 
de la programele de studii de masterat pot desfăşura 
activităţi de cercetare: 

- Centrul de Studii Juridice și 
Administrative; 

- Centrul de Analiză și Modelare 
Economică; 

Ea acoperă participarea la cursuri, seminarii, 
proiecte, susținerea examenelor în sesiunile 
normale, utilizarea bazei materiale a Facultății de 
Științe Economice și Drept, eliberarea legitimației 
de student MASTER. 

Studenții pot beneficia de: 

 burse de studiu în străinătate (mobilităţile 
erasmus); 

 burse pentru performanţă; 
 stagii de practică; 
 cursuri extracurriculare; 
 un cadru corespunzător de afirmare: competiţii 

studenţeşti, olimpiadele naţionale, școli de vară; 
 bază materială suport performantă – 

laboratoare, întreprinderea simulată; 
 oportunitatea participării în proiecte de 

voluntariat, evenimente şi workshop-uri pentru 
a interacţiona direct cu angajatorii. 

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
Universitate de stat, acreditată instituţional şi evaluată cu 
calificativul " Încredere ridicată" de către Agenţia Română de 
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior 

 

FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI 

DREPT 

 
organizează concurs de 

ADMITERE 
pentru anul universitar 2019 – 2020 

 
 
ADMITEREA LA PROGRAMELE 
 

 

Bulevardul Republicii, nr. 71, Pitești, 110014, 
tel/fax (0348) – 453 400 www.upit.ro 



MODALITATEA DE ADMITERE 

Pot candida la concursul de admitere în ciclul de 
studii universitare de masterat absolvenții cu 
diplomă de licență ai ciclului de studii universitare 
de licență sau echivalentă. Evaluarea candidaţilor 
pentru ocuparea locurilor scoase la concurs se face 
pe baza mediei examenului de licenţă, ponderate 
după cum urmează: nota obținută în urma evaluării 
cunoștințelor specifice – pondere 10% și media de 
la examenul de finalizare a studiilor universitare de 
licență – pondere 90%. 
Departajarea candidaților cu medii egale, admiși pe 
ultimul loc, se face pe baza următoarelor criterii: 
1. media generală de la examenul de bacalaureat; 
2. nota de la prima probă scrisă de la examenul de 
bacalaureat; 
3. nota de la a doua probă scrisă de la examenul de 
bacalaureat. 
Toţi candidaţii înscrişi la concursul de admitere 
pentru acelaşi domeniu, vor susţine examenul de 
admitere în condiţii identice. 

Tematica probelor de concurs pentru programele 
de studii de masterat aflate în oferta educațională a 
Facultății de Științe Economice și Drept este 
disponibilă la adresa: 
https://www.upit.ro/_document/34574/regulament_
admitere_2019-2020.pdf 

 

 

 

 

ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE 

a) dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor la 
admitere, în valoarea taxei de înscriere la concurs); 
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor 
la admitere); 
c) 2 fotografii tip buletin; 
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă 
echivalentă; 
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) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în 
valoare de 100 lei; 
l) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de  
înscriere (dacă este cazul); 
i) diplomă de licență/absolvire în original sau 
diplomă echivalentă acesteia (se exceptează 
absolvenții promoției 2019 care pot prezenta 
adeverința înlocuitoare dacă are consemnată și 
media de finalizare a studiilor); candidații care 
anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte 
programe de studii de masterat din afara facultății, 
vor prezenta: 
- copie legalizată a diplomei de licența/absolvire 
sau a adeverinței înlocuitoare; 
- adeverință din care să rezulte că diploma de 
licența/absolvire în original a fost depusă la altă 
facultate; 
j) candidaţii care au efectuat studiile în afara 
României au obligaţia de a prezenta, la înscrierea la 
concurs, atestatul de recunoaştere a acestor studii 

eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naționale. 
 

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE 
ADMITERE 

Activităţi Septembrie 

Înscrieri la concurs 02.09 ÷ 10.09.2019 
Evaluare probă concurs 11.09.2019 
Afişare rezultate 12.09.2019 

Contestaţii 13.09.2019 
Înmatriculări  14.09 ÷ 17.09.2019 

Afișare rezultate  finale 18.09.2019 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE SE OBŢIN 
LA SECRETARIATUL DECANATULUI (sala 
C15)  

 

 


