GHID PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATE A UNUI CANDIDAT
CARE A FINALIZAT STUDIILE LICEALE ȘI DOREȘTE SĂ FIE STUDENT
LA UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Pasul 1 - Se accesează pagina www.upit.ro/admitere

Pasul 2 - Se bifează căsuta pentru consimțământul, în mod expres și neechivoc, ca datele cu
caracter personal să fie prelucrate, prin orice mijloace, în conformitate cu legislația europeană.
Pasul 3 - Se completează toate informațiile solicitate.
Pasul 4 - Se bifează căsuța Nu sunt robot
Pasul 5 - Se apasă butonul Crează cont și apare imaginea de mai jos.

Atenție! Se vor afișa informații importante: Numele de utilizator generat este ION10

Pasul 6 - Pe adresa de e-mail pe care ați menționat-o, veți primi un mesaj de la UPIT cu
următorul conținut:
Bine ați venit la Universitatea din Pitești!
Contul pentru înscrierea la Concursul de admitere on line organizat de Universitatea din Pitești
pentru anul academic 2020-2021 poate fi accesat cu numele de utilizator ION10 și parola
aleasă, după activarea lui prin intermediul link-ului........
Atenție! Link-ul expiră după prima accesare.
Contul va fi accesibil din pagina https://www.upit.ro/admitere prin butonul Autentificare situat în
colțul din dreapta sus al ecranului.
Contul este valabil pentru înscrierea la toate facultățile Universității din Pitești, la toate ciclurile
de studii (licență, master, doctorat) și la Colegiul Terțiar Nonuniversitar.

Pasul 7 - Contul creat trebuie să fie activat prin accesarea link-ului din e-mailul primit de la
UPIT.
Pasul 8 - Se completează toate informațiile solicitate în pagina de mai jos

Atenție!
Pentru situația în care doriți ca numele și prenumele dumneavoastră să NU apară pe
listele de înscriere sau pe listele cu rezultatele concursului de admitere atunci butonul
trebuie să fie pe poziția DA.

Pasul 9 - După introducerea tuturor informațiilor solicitate se apasă butonul Salvează
informații introduse

Pasul 10 - Se apasă butonul Documente necesare și se va deschide o listă cu toate
documentele care trebuie încărcate.
Atenție!
Se apasă butonul Generează declarația de consimțământ - GDPR

Observați că documentul generat este descărcat în calculatorul dumneavoastră în colțul din
stânga, jos cu numele acord_gdpr_nume,prenume.

Apoi se apasă butonul Adaugă un fișier pentru gdpr – Declarație de consimțământ – apoi
butonul FIȘIER și se atașează documentul ( nu trebuie să îl semnați!)..

Se bifează căsuța *Declar pe propria răspundere că documentele încărcate sunt autentice și
apoi se apasă butonul Salvează în cont.

Se procedează identic pentru toate documentele solicitate în listă.

Atenție! Pentru eseul motivațional pentru testarea cunoștințelor și a capacităților puteți
accesa linkul Șablon general (valabil pentru programele de licență). Veți obține, ca
model, structura eseului.

Pentru documentele care au mai multe pagini pe care trebuie să le încărcați, de exemplu
Diploma de bacalaureat/Adeverință și Foaie matricolă se apasă semnul + de pe butonul Adaugă
un fișier pentru Diplomă de bacalaureat/Adeverință și Foaie matricolă, pentru încărcarea fiecărei
pagini procedându-se în mod similar.

Pasul 11 – Se completează informațiile referitoare la studiile preuniversitare – se apasă butonul
Adaugă informații privind studii preuniversitare(liceale).

După completarea tuturor informațiilor solicitate referitoare a studiile liceale, trebuie să vă
asigurați că butonul Folosește aceste studii pentru calculul mediei este pe poziția DA după care
se apasă butonul Salvează.

Pasul 12 - Alegerea opțiunilor

Pentru alegerea opțiunilor se completează toate informațiile solicitate, conform imaginii de mai
jos.

sau

În mod similar se procedează pentru alegerea fiecărei specializări, a unei categorii speciale
(candidat de etnie romă sau candidat provenit din sistemul de protecție socială) și a tipului de
finanțare (buget, taxă, finanțare destinată candidaților care au absolvit un liceu din mediul rural
sau sunt olimpici/sportivi de performanță).

De fiecare dată se apasă butonul Adaugă opțiunea în lista mea.
Se procedează identic pentru fiecare opțiune, indiferent de numărul lor.

Observați că se alcătuiește automat o listă care cuprinde toate opțiunile dumneavoastra.
Ordinea acestor opțiuni poate fi ulterior modificată sau opțiunile pot fi șterse.

După ce toate documentele solicitate au fost încărcare pe platformă și lista de opțiuni este
definitivă, se apasă butonul Trimite informațiile către comisia de admitere pentru verificare și
validare.

Atenție: după acest pas, comisia de admitere vă va comunica prin e-mail rezultatul
analizei asupra dosarului și validarea/invalidarea/completarea/corectarea lui.
Pasul 13: Comisia de admitere a facultății va analiza documentele încărcate pe platformă.
Pentru situația în care sunt necesare anumite completări/corectări ale documentelor depuse de
candidat, comunicarea se va desfășura prin intermediul mail-ului pe adresa comunicată. De
aceea, este foarte important să vă verificați periodic căsuța poștală și să răspundeți solicitărilor
venite din partea comisiei de admitere.
Pasul 14: La nivelul fiecărei facultăți, se vor întocmi listele cu candidați după care se va
proceda la ierarhizarea lor în conformitate cu criteriile de admitere specifice.
Pasul 15: Listele cu rezultatele concursului de admitere vor fi afișate pe site-ul fiecărei facultăți
și la avizier.
Pasul 16: Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi, ca studenţi în anul I, în perioada 2430 iulie 2020, pentru concursul de admitere din luna iulie, şi în perioada 12-14 septembrie 2020,
pentru concursul de admitere din luna septembrie, pe baza următoarelor acte care vor fi depuse
la secretariatul facultăţii, conform unei programări (ziua, data, interval orar, locul) comunicate
fiecărui candidat prin mail.
• cererea tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în care vor fi cuprinse
datele solicitate conform RMU);
• diploma de bacalaureat (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
• foaie matricolă (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget);
• dovada de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei;
• dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii în
care a fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești pentru anul universitar 2020-2021;
• Contractul de studii și anexa la contract pentru anul I, semnate de candidat.

Candidatul admis la mai multe programe pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat trebuie să
opteze pentru programul la care doreşte să fie subvenţionat, prin prezentarea dosarului cu
actele în original.
Candidaţii declaraţi „admişi” în sesiunea iulie 2020, dar care nu s-au înmatriculat până la data
de 30 iulie, respectiv cei „admişi” în sesiunea septembrie 2020 şi care nu s-au înmatriculat până
la data de 14 septembrie, îşi pierd calitatea de „admişi”, locul lor fiind disponibilizat.
Candidaţii înmatriculaţi în anul universitar 2020/2021 pe locurile „cu taxă” şi care ulterior, prin
redistribuire, sunt trecuţi pe locuri subvenţionate, pot solicita restituirea taxei de şcolarizare
achitate în perioadele de admitere, până la data de 1 octombrie 2020. Cererile de restituire a
taxelor de şcolarizare, înregistrate la registratura Universităţii din Piteşti ulterior datei de mai
sus, vor fi respinse ca tardiv formulate.
Nu fac obiectul restituirii taxele percepute pentru înmatricularea în urma rezultatului concursului
de admitere.
ATENȚIE! Formularul GDPR va fi semnat de către candidat atunci când va veni la facultate
pentru a se înmatricula. De asemenea, fișa de înscriere care a fost generată automat și pe care
candidatul a primit-o pe adresa de mail, va fi semnată tot la momentul înmatriculării.
Cele două documente imprimate vor fi puse la dispoziția candidatului de către comisia de
admitere.

