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SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI

Hotărârea Senatului Universităţii din Piteşti
Nr. 119 din data 17 iunie 2013
cu privire la aprobarea taxelor anuale de studii pentru programele de master,
pentru anul universitar 2013-2014

În conformitate cu prevederile H.G. 185/2013 cu modificările şi completările ulterioare privind
organizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, anexa 3, punctul 36 prin care se instituţionalizează
Universitatea din Piteşti, precum şi cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii din Piteşti, Senatul Universităţii din Piteşti, în
şedinţa din 17.06.2013,

Hotărăşte:
Art.1 Aprobarea taxelor anuale de studii pentru programele de master, pentru anul universitar 20132014, după cum urmează:
Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă
Administrarea afacerilor

Facultatea de Ştiinţe
Economice
1.

Finanţe
Contabilitate
Management

2.

Facultatea de Ştiinţe
Juridice şi
Administrative

Drept
Ştiinţe administrative
Interdisciplinar (Drept,
Limbă şi literatură)

3.

Facultatea de
Matematică Informatică

Informatică

Matematică

Programul de studiu/Specializarea

Taxa
anuală

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii
de ospitalitate
Economie şi finanţe europene
Sisteme bancare europene
Contabilitate managerială şi audit contabil
Management contabil şi informatică de gestiune
Managementul strategic al resurselor umane
Managementul dezvoltării afacerilor în contextul
globalizării
Asistenţa juridică a întrepriderii

2500

Instituţii juridice comunitare şi internaţionale
Administraţie publică în contextul integrării
europene

2500

Jurislingvistică – Terminologie şi traducere juridică
Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei (în
limba engleză)
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor
software
Matematică aplicată
Matematică didactică

2500

Nr.
crt.

Facultatea

Domeniul de licenţă

4.
Facultatea de Litere

Limbă şi literatură

Ingineria autovehiculelor
5.

Facultatea de
Mecanică şi
Tehnologie
Inginerie industrială
Inginerie şi management
Interdisciplinar (chimie,
inginerie industrială,
ingineria autovehiculelor)

6.

Facultatea de Teologie
Ortodoxă

Teologie
Asistenţă socială
Muzică

7.

Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sport
Filosofie
Psihologie
Ştiinţe ale comunicării

8.

Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane

Istorie
Biologie

9.

Facultatea de Ştiinţe

Ştiinţe inginereşti aplicate
Educaţie fizică şi sport
Interdisciplinar (Chimie,
Biologie, Fizică)
Interdisciplinar (Biologie,
Horticultura, Ecologie şi
protecţia mediului)

10.

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii

Inginerie electrică

Programul de studiu/Specializarea
Structura limbii române actuale
Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba
franceză-limba engleză-limba română)
Literatura română modernă şi contemporană
Traductologie – Limba franceză
Traductologie – Limba engleză
Studii literare franceze
Limbă, cultură și identitate în Europa
Tendințele actuale ale limbii și literaturii române
(Râmnicu Vâlcea)
Ingineria asistată pentru autoturisme
Optimizarea constructivă a autoturismelor
Managementul calităţii în industria de automobile
Concepţia şi managementul proiectării automobilului
Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de
autovehicule
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie
Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă (în
limba engleză)
Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
Managementul logisticii

Taxa
anuală

2500

2500

Ştiinţa şi tehnologia materialelor
Teologie sistematică şi practică
Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual
Ecumenism
Apologetică şi duhovnicie
Psihoterapie creștină
Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate
Educaţie muzicală contemporană
Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare
Sport, turism şi activităţi de timp liber

2500

2500

Performanţă în sport
Etica politicilor publice
Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie
Comunicare organizaţională
Istoria românilor şi a României în context european
(secolele XIV-XX)
Conservarea şi protecţia naturii
Biologie medicală
Materiale şi tehnologii nucleare
Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi
Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii
Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia
mediului
Protecţia plantelor
Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită
Inginerie electronică şi sisteme inteligente
Electronica surselor autonome de energie electrică
Sisteme electronice pentru telemăsurare şi
teleconducere
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor
industriale
Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
electromecanice
Sisteme de conversie a energiei

2500

2500

2500

Nr.
crt.
11.

Facultatea
Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei

Domeniul de licenţă
Ştiinţe ale educaţiei

Programul de studiu/Specializarea
Didactica limbilor străine
Educaţie timpurie
Management educaţional
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice

Taxa
anuală
2500

Art.2 Conducerea executivă, Prorectorul pentru calitatea învăţământului şi facultăţile vor duce la
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

Consilier juridic,
Jr. Doina Moraru

PREŞEDINTELE SENATULUI,
Pr. Conf. univ. dr. Nicolae BRÎNZEA

