
 

 

 UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI Iunie/Iulie 2020 

ADMITERE 2020 
Online 

Facultatea de Stiințe, Educație Fizică și Informatică 
DEPARTAMENTUL EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 
DEFS PITEŞTI - Oferta unui climat de studiu modern, 
instructiv – educativ şi ştiinţific de înaltă calitate 

ALEGE SĂ FII STUDENT! 

Condiții 
 

- Dosar cu actele necesare 
înscrierii online şi avizul 
medical „ apt pentru efort 
fizic”/legitimație sportivă cu 
viză medicală. 

- Media de admitere: 50% media 
examenului de licență, 50 % - 
Eseu motivational 

 

 
Tel: 0742.088.317 
Tel: 0723.618.909 
Tel: 0721.153.666 
Tel: 0348.453.245 

 
Adresa: Str. Tg. Din Vale, Nr.1, Corp S 

 

Program de master ACREDITAT 
§ Activităţi Motrice Curriculare şi Extracurriculare 
§ Performanţă în Sport 
§ Organizare și Conducere în Sport 

 

Concordanţa cu piaţa muncii a  calificărilor dobândite prin programele 
universitare de studii 

- Misiunea specifică a programului de studii de master ”Activităţi Motrice Curriculare şi 
Extracurriculare”, este una didactică de formare a specialiştilor prin studii de licenţă în 
educaţie fizică şi sport, şi care vizează atât formarea profesională prin studii de licenţă 
în meseriile de profesor, antrenor pe ramuri de sport, referent sportiv, etc. cât şi 
formarea continuă prin studii universitare de masterat şi de doctorat. 
 - Misiunea masterului „Performanţă în Sport” este de a asigura achiziţia de 
cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor - 
antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile 
sportive vocaţionale din domeniul „Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice". 
- Programul de studii de master „Organizare şi Conducere în Sport”  formeaza în 
scopul formării capacităţii de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi 
şi alte achiziţii pentru rezolvarea cu succes a unor situaţii de muncă, precum şi pentru 
dezvoltarea profesională şi personală în condiţii optime în măsură să faciliteze 
investiţia absolvenţilor în cariera de pofesor de educatie fizica şi sport, antrenor, 
antreprenor în sport, manager sportiv, director unitate de învăţământ, etc. 

          https://www.upit.ro 
 
      
       www.facebook.com/FEFSPitesti 

 

Forma de învățământ: ZI 
Durata studiilor masterale: 2 ani, 120 puncte de credit 
Domeniul de studii: Știința sportului şi educației fizice 

 
ADMITERE – concurs de dosar 
LOCURI DISPONIBILE – 50 AMCE / 50 PS / 50 OCS 
PERIOADA ADMITERE – 01.06 – 31.07  
ÎNSCRIERI ONLINE: 01.06 – 20.07;  ÎNMATRICULĂRI: 24 – 30.07 
 

Burse 
-ERASMUS (pentru 
mobilități și stagii de practică 
în străinătate),  
-de studiu, sociale acordate 
la nivelul universității 

 


