
ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
 

Pot să mă înscriu la mai multe specializări? 

 

Da. Candidatul la concursul de admitere va completa obligatoriu în ordine consecutivă opțiunile pentru 

programele de studii dintr-un domeniu de licență/masterat, prezente în oferta educațională a unei facultăți 

și în fișa de înscriere. 

ÎNSĂ un candidat poate participa la admiterea în cadrul mai multor programe de studii de licență din 

Universitatea din Pitești sau din alte instituții de învățământ superior din țară, dar poate fi declarat admis 

și poate beneficia de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Pot să urmez simultan două specializări în cadrul Universității din Pitești dacă am fost declarat admis 

la ambele?  

 

Da. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student concomitent la cel mult două programe de studii, 

indiferent de ciclul de studii și de instituțiile de învățământ care le oferă, însă poate beneficia de finanțare 

de la bugetul de stat pentru un singur program de licență, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Dacă am fost declarat admis, ce trebuie să fac pentru a-mi ocupa locul?  

 

Pentru a vă ocupa locul, după ce ați fost declarați admiși, trebuie să vă înmatriculați, numai pe baza actelor 

solicitate depuse la secretariatul facultăţii în perioada de înmatriculări. Candidaţii declaraţi admişi în urma 

sesiunii din iulie 2020 (pe locurile subvenţionate de la buget sau pe locuri cu taxă), care nu s-au înmatriculat 

în perioada prevăzută (etapa I de înmatriculare), îşi pierd calitatea de “admis”.  

ATENȚIE! Dacă ați fost declarat admiși pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să prezentați, 

la înmatriculare, la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie matricolă; diplomă de 

licență și supliment la diplomă/adeverință de absolvire a examenului de licență, pentru promoția 2020). 

Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a adeverinţei în original, din vina exclusivă 

a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii. 

După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil pentru 

întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care au fost admişi.  

 

Pot beneficia de un loc în cămin din primul an?  

 

Da. Căminele studenţeşti ale Universității din Pitești, (Aleea Școlii Normale nr. 7) asigură în fiecare an, în 

limita locurilor disponibile, cazarea studenților proprii ce provin din zone cu domiciliul în afara limitelor 

centrului universitar, fie că sunt admiși la buget sau la taxă. 

Precazarea studenţilor admişi în anul I, numai în baza solicitărilor scrise alea acestora, se efectuează în 

perioadele 25-31 iulie şi 03-17 septembrie, în condiţiile cererii tip de precazare 
(https://www.upit.ro/_document/39433/anexa_2_cerere_precazare_studenti_anul_i_2020_2021.pdf) 
care se depune numai după înmatricularea solicitantului în listele finale ale facultăţii la care a susţinut 

examenul de admitere fiind declarat admis, urmată de aviz favorabil publicat pe www.upit.ro şi respectiv 

confirmarea cazării propriu-zisă, astfel cum este reglementată de procedura în acest sens. Mai multe 

informații puteți afla accesând 

http://www.upit.ro/


https://www.upit.ro/_document/30138/regulament_de_organizare_si_functionare_a_caminelor_si_cantin

elor_studentesti_2018_-_revizia_2.pdf 

  

Situaţia studenţilor cazaţi în căminele studenţeşti se publică pe adresa electronică a Universităţii din Piteşti, 

până cel mai târziu data de 30 septembrie.  

Tarifele de cazare pentru anul universitar curent pot fi aflate accesând 

https://www.upit.ro/_document/37751/taxe.pdf 
 

 

Dacă am fost declarat admis pe un loc cu taxă, trebuie să plătesc taxa în întregime la 1 octombrie?  

 

Nu. La înmatriculare, trebuie să faceți dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă 

domeniului de studii în care ați fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul 

universitar curent.  

În această perioadă, taxa de școlarizare poate fi achitată prin ordin de plată/mandat poștal, achitat prin orice 

Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la Trezoreria din Pitești:  

- Beneficiar: Universitatea din Pitești 

- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 

- Cod fiscal: 4122183 

- cu precizarea: Student: Nume și prenume; Facultatea….; Specializarea….; Anul de studiu…; 

CNP….Taxă de școlarizare. 

 

 

Dacă am fost declarat admis pe un loc cu taxă, există posibilitatea să pot ocupa ulterior un loc la buget?  

Da, având în vederea faptul că ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se face anual, în funcție de 

performanțele individuale ale studenților, considerate după cum urmează: 

a) pentru studenții admiși în anul I de studii, prin poziția ocupată în clasamentul descrescător al 

mediilor examenului de admitere, conform cu lista definitivă a candidaților declarați admiși, în 

limita locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, acordate fiecărui domeniu de studii de 

licență,respectiv specializare; 

b) pentru studenții din anii mari, redistribuirea locurilor subvenționate se face ținând cont de criteriile 

stabilite de de Senatul Universităţii din Piteşti conform Legii 224/11 iulie 2005. 

c) clasamentul studenţilor care vor trece la forma „fără taxă” se va face până cel mai târziu 30 

septembrie. 

 

Universitatea dispune de cantină?  

 

Da, Universitatea din Pitești dispune de o cantină în campusul din Aleea Școlii Normale nr. 7, unde 

studenții, cadrele didactice UPIT și publicul larg pot servi masa. Cartela cuprinde întreg meniul din ziua 

respectivă, meniu ce poate fi vizualizat pe site-ul 

https://www.upit.ro/cantina/home    

 

În ce condiții pot beneficia de bursă socială sau de studiu?  

 

Universitatea din Pitești acordă, în condiţiile legii, pentru studenții programelor cu forma de învățământ cu 

frecvență, școlarizați în regim bugetat și cu taxă, următoarele categorii de burse: burse speciale (burse 

speciale pentru activitatea sportivă, burse speciale pentru activitatea cultural-artistică, burse “Merit olimpic 

https://www.upit.ro/_document/30138/regulament_de_organizare_si_functionare_a_caminelor_si_cantinelor_studentesti_2018_-_revizia_2.pdf
https://www.upit.ro/_document/30138/regulament_de_organizare_si_functionare_a_caminelor_si_cantinelor_studentesti_2018_-_revizia_2.pdf
https://www.upit.ro/_document/37751/taxe.pdf
https://www.upit.ro/cantina/home


internațional”), burse de performanță, burse de merit, burse de ajutor social, burse pentru ajutor social 

ocazional (pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, maternitate sau în caz de deces), burse din venituri proprii 

acordate de UPIT pentru susținerea studiilor. 

 

Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UPIT, indiferent de categorie, este ca studentul să fie 

integralist, cu excepția bursei de ajutor social permanent (NB: prin student integralist se înțelege studentul 

care a obţinut în sesiunea de examene precedentă semestrului pentru care solicită bursă minimum 30 de 

credite la disciplinele obligatorii şi opţionale, potrivit celor alese de student pentru semestrul precedent, 

prevăzute în contractul de studiu). 

 

Bursele de performanță, de merit şi de ajutor social se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni). 

Beneficiarul bursei se stabilește pe baza clasamentului actualizat la începutul fiecărui semestru pentru o 

perioadă de șase luni. 

 

Bursele de performanță și merit se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale (examene, 

verificări, proiecte – potrivit planului de învăţământ) obţinute în sesiunea de examene premergătoare 

semestrului în care se solicită bursa. 

 

Bursa de performanță se poate acorda studenţilor bugetați de la învăţământul universitar, ciclul licenţă şi 

master, începând cu semestrul I al anului II de studiu. 

 

Pentru semestrul I din primul an de studiu (nivel licenţă, respectiv master) criteriul de atribuire a bursei de 

merit este media obţinută la concursul de admitere (NB: Studenţii care au fost admişi fără concurs de 

admitere pe baza rezultatelor obţinute la olimpiadele şcolare se consideră admişi cu media 10). 

 

Pot beneficia de bursă de ajutor social cu caracter permanent, pe durata unui semestru, studenţii de la 

învăţământul cu frecvenţă, care nu au împlinit 35 de ani, în următoarea ordine de prioritate: 

 orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul 

şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale. 

 studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli 

maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astmă bronşic, epilepsie, 

cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, 

tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, 

cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită 

anchilozantă sau reumatism articular, orice alte boli cronice, studenții care prezintă un Certificat de 

încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. 

 studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 

universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim 

net pe economie (sau venitul minim garantat în plată), calculat ca medie a veniturilor nete a celor 

trei luni. 

 

Bursele de ajutor social se acordă pe baza cererii studentului, aprobată de către Comisia de burse pe 

facultate și însoţită de actele doveditoare corespunzătoare. 

 

Mai multe detalii puteți găsi AICI  

https://www.upit.ro/ro/relatii-cu-mediul-socio-economic/stud/bu 

 

https://www.upit.ro/ro/relatii-cu-mediul-socio-economic/stud/bu

