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ADMITERE
înscriere online - pe bază de dosar - cu sau fără diplomă de bacalaureat

Carte de identitate;
Diploma de bacalaureat sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului, după caz;

Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma 
căsătoriei;
Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că sunteți sănătos clinic 
şi apt pentru calificarea profesională la care solicitați  înscrierea. În cazul în care nu este 
posibilă obținerea adeverinței medicale de la medicul de familie, veți prezenta acest 
document la înmatriculare;
Chitanța pentru taxa de înscriere 100 lei.

Foaie matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvență redusă;

Certificat de naştere;

Acte necesare pentru înscriere:

Media generală de admitere este media generală de absolvire a studiilor liceale.

Detalii: www.upit.ro  / Contact: colegter@upit.ro

*Grupul țintă  va fi format din persoane care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, cei din mediul rural și cursanții netradiționali (vârsta peste 24 ani).

Pentru calificarea Tehnician operator mașini cu comanda numerică sunt 22 locuri fără taxă de școlarizare și burse în cuantum de 300 lei/elev/lunar pentru cursanții selectați 
în Grupul țintă* al proiectului POCU/320/3/21 și  8 locuri cu taxă școlarizare.
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Domeniu 

 

Program de studiu postliceal 

 

Nr. 

locuri 

 

 Durată  

studii 

Sănătate și asistență 

pedagogică 

Asistent medical generalist 30 3 ani 

Asistent medical de farmacie 30 3 ani 

Informatică  Analist programator 30 1.5 ani 

Tehnician echipamente     de    calcul 30 1,5 ani 

Comerț Agent comercial 30 2 ani 

 

Turism și alimentație 

Agent de turism   –   ghid 30 2 ani 

Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație 30 2 ani 

Asistent manager unități hoteliere 30 1,5 ani 

 

 

Economie 

Organizator   de   conferințe,  congrese, târguri și expoziții 30 1,5 ani 

Asistent de gestiune 30 2 ani 

Funcționar bancar 30 2 ani 

Agent fiscal 30 2 ani 

Producție media Cameraman/ fotoreporter 30 2 ani 

 

Mecanică  

Tehnician operator mașini      cu    comandă    numerică 30 1 an 

Technician prelucrări mecanice  30 1,5 ani 
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