
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

Facultatea de Științe 

Departamentul de Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie 

Conferențiar universitar,  poziția 9, disciplinele:Chirurgie-semiologie; Urologie;Nursing special 6; 

Nursing special 1. 

Conferențiar universitar,  poziția 10, disciplinele: Kinetoterapia în afecţiunile respiratorii la persoanele cu 

dizabilităţi; Kinesiologie; Elemente de fizioterapie. 

Conferențiar universitar,  poziția 11, disciplinele: Particularităţi ale asistenţei de recuperare în afecţiunile 

ortopedico-traumatice ale persoanelor cu dizabilităţi; Kinetoterapia în pediatrie; Metode şi tehnici de tonifiere. 

musculară. 

Departamentul de Ingineria Mediului şi Știinţe Inginereşti Aplicate 

 Conferențiar universitar,  poziția 10, disciplinele: Imbunătățiri funciare; Cadastru agricol; Topografie. 

Departamentul de Științe ale Naturii 

Profesor universitar,  poziția 2, disciplinele: Interacţiuni ale microorganismelor cu mediul; Biotehnologii pentru 

protecţia mediului. 

       

Facultatea de Mecanică și Tehnologie 

Departamentul Autovehicule şi Transporturi 

Profesor universitar,  poziția 8, disciplinele:Dinamica autovehiculelor I, II; Caroserii și analiza 

structurala. 

Conferențiar universitar,  poziția 18, disciplinele:Siguranța activă și siguranța pasivă a autovehiculelor 

rutiere; Sisteme de transport; Fabricarea şi repararea autovehiculelor I. 

Departamentul de Fabricație și Management Industrial 

Conferențiar universitar,  poziția 9, disciplinele:Rezistenţa materialelor 1, 2; Metoda elementelor finite. 

Conferențiar universitar,  poziția 10, disciplinele:Rezistența materialelor 1,2; Mecanisme şi organe de maşini. 

Conferențiar universitar,  poziția 11, disciplinele:Prelucrări prin deformare la rece; Dispozitive tehnologice; 

Dispozitive tehnologice – proiect. 

Șef lucrări,poziția 26, disciplinele:Tehnologia materialelor; Ştiinţa şi ingineria materialelor;                                    

Caracterizarea materialelor. 

Șef lucrări,poziția 27, disciplinele:Bazele proiectării asistate de calculator; Proiectare asistată de calculator; 

Utilaje pentru prelucrări mecanice; Prelucrări mecanice; Tehnologii de deformare la rece. 

  

Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare 

Departamentul de Electronică, Calculatoare și Inginerie Electrică 

Conferențiar universitar,  poziția 13, disciplinele:Măsurări în electronică şi telecomunicaţii;Sisteme de intrare - 

ieşire. 



Conferențiar universitar,  poziția 14, disciplinele:Acţionări electrice;Sisteme de acţionări electrice;Robotică 

industrială. 

  Asistent universitar, poziția 54, disciplinele:Electronica si bazele sistemelor automate; 

Electronica;Componente şi circuite pasive;Materiale pentru electronică;Bazele sistemelor automate în 

transporturi. 

Asistent universitar, poziția 55, disciplinele:Electrotehnica și mașini electrice;Teoria câmpului electromagnetic; 

Electrotehnica;Traductoare, interfețe și achizitii de date;Prelucrarea semnalelor. 

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Departamentul de Teologie 

Conferențiar universitar,  poziția 11, disciplinele:Tehnologia frescei: compoziţie, structură, proprietăţi, tipuri 

de degradare şi conservare;Metodologia conservării şi restaurării operelor de artă;Studiul Desenului. 

Departamentul Asistență Socială 

Conferențiar universitar,  poziția 4, disciplinele:Introducere în sociologie I / Introducere în sociologie II  

(Probleme sociale);Politici de incluziune socială;Sociologia sănătăţii şi a bolii. 

Lector universitar,  poziția 8, disciplinele:Protecţia copilului;Dezvoltare comunitară;Politici sociale;Stiluri şi 

metode de comunicare în consiliere. 

Asistent universitar, poziția 12, disciplinele: Psihologie socială aplicată; Introducere în psihologie; Pedagogie 

socială;Psihopatologie şi psihoterapie;Consiliere în asistenţă socială;Dezvoltare umană;Tehnici de comunicare 

în asistenţă socială;Metodologia cercetării în ştiinţele socio-umane;Dezvoltare comunitară. 

 

Facultatea de Științe Economice 

Departamentul Management și Administrarea Afacerilor 

Lector universitar,  poziția 23, disciplinele: Managementul strategic al carierei și dezvoltării angajaților 

(Strategic Career Management and Employees’ Development);Managementul comparat al resurselor 

umane;Managementul carierei. Eurocariere;Management comparat. 

 

Facultatea de Drept și Științe Administrative 

Departamentul Drept  și Administrație Publică 

Lector universitar,  poziția 25, disciplinele: Drept electoral;Dreptul turismului;Drept constituțional și instituții 

politice 1,2;Dreptul comunitar al muncii și securității sociale;Dreptul muncii. 

 Lector universitar,  poziția 26, disciplinele: Drept bancar;Elemente de drept general;Drept financiar; 

Drept civil. Drepturi reale. 

 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

Departamentul de Educație Fizică 

Conferențiar universitar,  poziția 10, disciplinele: Metodica predării handbalului în școală; Fundamentele 

științifice ale jocurilor sportive – handbal. 

 



 

Facultatea de Matematică - Informatică 

Departamentul de Matematică - Informatică 

Conferențiar universitar,  poziția 6, disciplinele: Programare logică și funcțională;Inteligența artificială;Tehnici 

moderne de prelucrarea imaginilor. 

Conferențiar universitar,  poziția 7, disciplinele: Ingineria programelor;Analiza algoritmilor;Analiza 

complexă;Analiza matematică. 

 

Facultatea de Științe Socio-Umane 

Departamentul de Psihologie, Istorie, Științe ale Comunicării 

Conferențiar universitar,  poziția 13, disciplinele: Comunicare în organizații;Leadership în organizații. 

Lector universitar,  poziția 36, disciplinele: Bazele evaluării în psihologie și terapie ocupațională;Psihologia 

dezvoltării umane;Neuropsihologie clinică;Neuropsihologie.     

 

Facultatea de Științe ale Educației 

Departamentul de Științe Aplicate 

Conferențiar universitar,  poziția 6, disciplinele: Limba  română;Metodica predării limbii și literaturii române. 

Departamentul de Științe ale Educației 

Lector universitar,  poziția 19, disciplinele: Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare; Fundamentele 

psihopedagogiei speciale. 

  Asistent universitar,  poziția 33, disciplinele:Teoria și metodologia instruirii;Teoria și 

metodologia curriculumului;Fundamentele pedagogiei.   

 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Conferențiar universitar,  poziția 3, disciplinele:Didactica disciplinelor tehnice;Instruirea asistată de calculator.   

      

 

     


