universitatea
din pitești

DOSARUL CANDIDATULUI
Dosarul candidatului va conţine:
a) dosar tip mapă ;
b) fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor
de facultate );
c) 2 fotografii ¾ cm;
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă
echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii
promoţiei 2015 care pot prezenta adeverinţa
înlocuitoare dacă are consemnată şi media de
bacalaureat); candidaţii care anterior s-au înscris,
cu acte originale, la alte domenii de studii din afara
facultăţii, vor prezenta :
- copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a
adeverinţei înlocuitoare); în adeverința eliberată de
înstituțiile de învățământ, se menționează media
generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată
diploma;
- adeverinţă din care să rezulte că actul în original
a fost depusă la altă facultate;
- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia
unde s-a înscris anterior;
e) foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau
copie legalizată);
f) copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
g) adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student (pentru studenţii care urmează o a doua
specializare);
h) certificat de naştere (copie legalizată);
i) aviz medical eliberat de medicul de familie;
j) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în
valoare de 100 lei;
k) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de
înscriere (dacă este cazul);
l) candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si
Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.

ADMITERE 2015
08-31 iulie si 01-16 septembrie

Fondată in 1962
Str. Târgul din Vale nr. 1
Pitești – 110040
Judeţul Argeș
România
Tel: 004-0348-453.100;
Fax: 004-0348-453.123
www.upit.ro

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ 2015
08 - 31 iulie şi 01 - 16 septembrie
www.upit.ro

ADMITERE LA STUDII DE LICENŢĂ 2015
CALENDARUL ADMITERII 2015-2016

Activităţi desfăşurate
Proba
Contestaţii
Înscriere
Probă Afişarea
de
Afişare
la
de
rezultate
Înmatricu
aptitufinale
depunere
rezolvare
concurs1
concurs lor
lări
dini

Perioada
SESIUNEA I - luna iulie 2015
08.....31 iulie

10…22
iulie

23 iulie

23/24
iulie

24 ore de la
expirarea
26.....30
afişarea
25 iulie
termenuiulie
rezultatelui de
lor
contestare

rezultate

31 iulie

SESIUNEA a II-a – luna septembrie 2015
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune)
24 ore de la
01...09
10
10/11 12
expirarea
13 .. 15
afişarea
01….16 septembrie
septembri septem- septem- septemb16 septembrie
termenului
septembrie
rezultatee
brie
brie
rie
de
lor
contestare

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe

Str.Târgul din Vale, nr.1

1

Biologie
Chimie

Biologie
Chimie

A -Acreditat
AP- autorizat provizoriu
Forma de învăţământ
Număr de locuri
A / IF3 ani
70
A / IF-3 ani
50

Horticultură

Horticultură

A / IF- 4 ani

50

Ingineria mediului

Ingineria mediului

A / IF- 4 ani

50

Domeniul de licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă

Condiții de admitere

La programele pentru care nu se organizează probe eliminatorii şi/sau probe de concurs perioada de înscriere se prelungeşte cu intervalele aferente probelor care nu se mai susţin.

Piteşti – Argeş
Tel: 0348453260

Facultatea de Litere

Kinetoterapie

A / IF-3 ani

60

Psihologie

Kinetoterapie şi motricitate
specială
Terapie ocupaţională

AP / IF-3 ani

60

Sănătate
Ştiinţa mediului

Asistenţă medicală generală
Ecologie şi protecţia mediului

A / IF- 4 ani
A / IF-3 ani

45
110

Ştiinţe inginereşti
aplicate
Inginerie energetică

Inginerie fizică

A / IF- 4 ani

60

Energetică şi tehnologii
nucleare
Limba şi literatura română – O
limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) (A)
Limba şi literatura română –
Limba şi literatura engleză
(Rm. Vâlcea) (A)
Limba şi literatura franceză –
Limba şi literatura engleză (A)

AP/ IF – 4 ani

45

A / IF-3 ani

120

A / IF-3 ani

50

A / IF-3 ani

57

Limba şi literatura engleză – O
limbă şi literatură modernă:
franceză,spaniolă,germană
Limbi moderne aplicate
(engleză – franceză) A
Limbi moderne aplicate

* / IF-3 ani

In curs de
autorizare

A / IF-3 ani

63

A / IF-3 ani

63

Autovehicule rutiere

A / IF 4 ani

90

Autovehicule rutiere (în limba
franceză)
Ingineria transporturilor şi a
traficului
Tehnologia construcţiilor de
maşini
Inginerie economică industrială
Inginerie economică industrială
(în limba franceză)
Calculatoare

AP / IF 4 ani

30

M admitere 

A / IF 4 ani

60

Unde

A / IF 4 ani

60

A / IF 4 ani
AP /IF 4 ani

60
30

1,00 pentru MATE  INFO (MATEMATICĂ  INFORMATCĂ )

K  0,90 pentru ST  NAT (ŞTIINŢELE  NATURII )
0,80 pentru TEHN , PED SAU ALTELE (TEHNOLOGIC, PEDAGOGIC SAU ALTELE )


A/IF 4 ani

100

Electromecanică

A / IF 4 ani

90

Electronică aplicată

A / IF4 ani

60

Limbă şi literatură

Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 00

Limbi moderne aplicate
Facultatea de Mecanică şi
Tehnologie
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 31 50

Ingineria
autovehiculelor
Ingineria
transporturilor
Inginerie industrială
Inginerie şi
management

Facultatea de Electronică,
Comunicaţii şi Calculatoare

Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Inginerie electrică

Str.Târgul din Vale, nr.1

Inginerie electronică şi

-50% media examenului de bacalaureat;
-50% proba scrisă la Limba şi literatura română din
bacalaureat.

-50% media examenului de bacalaureat;
-50% nota obţinută la proba scrisă de Limba şi
literatura română la examenul de bacalaureat.

M

Bacalaureat

 K  N Matematică
2

Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 32 00

telecomunicaţii

Reţele şi software de
telecomunicaţii

A / IF 4 ani

45

Muzică

Pedagogie muzicală

A / IF-3 ani

25

Asistenţă socială

Asistenţă socială

A / IF-3 ani

75

Arte vizuale

Artă sacră

A / IF-3 ani

30

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă
socială

A / IF-3 ani

50

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor

A / IF-3 ani

75

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor
Economia comerţului,
turismului şi serviciilor

A / IF-3 ani

100

A / IFR-3 ani

60

Economia comerţului,
turismului şi serviciilor (la
Râmnicu Vâlcea)
Contabilitate şi informatică de
gestiune
Contabilitate şi informatică de
gestiune (la Râmnicu Vâlcea)

AP / IF-3 ani

50

A/ IF-3 ani

125

AP / IF-3 ani

50

A / IFR-3 ani

60

Economie şi afaceri
internaţionale

Contabilitate şi informatică de
gestiune
Economie şi afaceri
internaţionale

A / IF-3 ani

50

Finanţe

Finanţe şi bănci

A / IF-3 ani

100

Finanţe şi bănci

A / IFR-3 ani

50

Management

A / IF–3 ani

60

Management

A / IFR-3 ani

60

Marketing

Marketing

A / IF-3 ani

75

Drept

Drept

A / IF-4 ani

200

Drept (la Râmnicu Vâlcea)

AP/ IF-4 ani

50

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Str. Gh. Doja, nr. 41
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 10

Facultatea de Ştiinţe Economice
B-dul Republicii, nr. 71
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 33 70

Contabilitate

Management

Facultatea de Drept şi Ştiinţe
Administrative

M admitere 

M Bacalaureat  N Pr oba _ oblig _ profil
2

-25% probă orală (solfegiu la prima vedere);
-50% proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii);
-25% media la examenul de bacalaureat.
-interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii
specializării (se desfăşoară la înscriere);
-100% media la examenul de bacalaureat .
-desen (probă de aptitudini);
-100% media la examenul de bacalaureat .
-interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii
specializării (se desfăşoară la înscriere);
-100% media la examenul de bacalaureat

-75% media examenului de bacalaureat;
-25% media la disciplina Limba şi Literatura Română
de la examenul de bacalaureat .

-50% media examenului de bacalaureat;
-50% media la disciplina Limba şi literatura română de

B-dul Republicii, nr. 71
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:0348 45 34 00
Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport
Str. Gh. Doja, nr. 41
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 20
Facultatea de MatematicăInformatică
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 32 40
Facultatea de Ştiinţe SocioUmane
Str.Târgul din Vale, nr.1
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 32 90

Drept

A / IFR 4 ani

60

Ştiinţe administrative

Administraţie publică

A / IF-3 ani

75

Ştiinţa Sportului şi
Educaţiei Fizice

Educaţie fizică şi sportivă

A / IF-3 ani

75

Sport şi performanţă motrică

A / IF-3 ani

75

-

Informatică

Informatică

A / IF-3 ani

100

AP / IF-3 ani

30

Matematică

Informatică (la Râmnicu
Vâlcea)
Matematică

A / IF-3 ani

30

Istorie

Istorie

A / IF-3 ani

30

Psihologie

Psihologie

A / IF-3 ani

100

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism

A/ IF-3 ani

40

Ştiinţe administrative

Asistenţă managerială şi
secretariat
Asistenţă managerială şi
secretariat (la Râmnicu Vâlcea)

A /IF-3 ani

100

AP/ IF-3 ani

30

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar -Piteşti

A/ IF-3 ani

60

A/ IF-3 ani

60
50
60
60

Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei
Str. Gh. Doaga, nr. 11,
Piteşti – Argeş;
Piteşti :0348 45 33 50;
Filiale:
Câmpulung:0248510523;
Rm. Vâlcea:0250 73 60 93;
Alexandria:0347 80 55 59;
Slatina:0249 41 35 53

la examenul de bacalaureat .

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar la:
Alexandria
Câmpulung
Râmnicu Vâlcea
Slatina

aviz medical obligatoriu ,, apt pentru efort
fizic’’/ ,,clinic sănătos’’
proba practica obligatorie -admis/respins
75% proba vocațională pe ramuri de sportș
25 % media examenului de bacalaureat

-75% din media generală de la bacalaureat;
-25% din valoarea cea mai mare dintre următoarele:
• nota de la bacalaureat de la proba de matematică
(proba E)
• nota de la bacalaureat de la proba de informatică
(proba E)
-60% media la examenul de bacalaureat;
-40 % nota obținută la disciplina Istorie sau Istorie
universală sau Limba și literatura română la proba
scrisă la examenul de bacalaureat.
-50% media la examenul de bacalaureat ;
-50% nota obținută la disciplina Psihologie sau
Sociologie sau Filosofie sau Logică sau Economie sau
Matematică sau Biologie sau Limba și literatura română
la proba scrisa la examenul de bacalaureat.
-50% media la examenul de bacalaureat;
-50% nota obținută la disciplina Limba și literatura
română la proba scrisă la examenul de bacalaureat.

-75% media de la bacalaureat;
-25% nota de la proba scrisă, la Limba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat.

TAXE
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 100 lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere.
Taxa de înmatriculare este de 100 lei şi se achită la înmatriculare.
În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea opţiunilor în ordinea dorită, candidatul are dreptul să participe la concurs pentru toate programele de studii pentru care se organizează concursuri de
admitere în facultate pentru care admiterea se realizează prin aceleaşi condiţii de admitere.
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi :
copiii cadrelor didactice din universitate (în activitate, pensionate sau decedate);
nepoții cadrelor didactice din universitate (în activitate sau pensionate);
bursieri ai statului român;
orfani de ambii părinţi;
copiii eroilor și martirilor revoluţiei din decembrie 1989;
copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti;
cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
Scutirea de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere se face numai pe baza actelor originale de înscriere in concursul de admitere şi a actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin
categoriilor enumerate anterior.
Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată in cadrul Universităţii din Piteşti.

DOSARUL CANDIDATULUI
Dosarul candidatului va conţine:
a)
dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în valoarea taxei de înscriere la concurs);
b)
fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate );
c)
2 fotografii ¾ cm;
d)
diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2015 care pot prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are consemnată şi media de bacalaureat);
candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte originale, la alte domenii de studii din afara facultăţii, vor prezenta :
copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau a adeverinţei înlocuitoare); în adeverința eliberată de înstituțiile de învățământ, se menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, termenul de
valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depusă la altă facultate;
copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior;
e)
foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată);
f)
copii nelegalizate după diplome și foi matricole;
g)
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
h)
certificat de naştere (copie legalizată);
i)
aviz medical eliberat de medicul de familie;
j)
chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
k)
acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
l)
candidatii din domeniul Teologie vor prezenta si Binecuvântarea Ierarhului, în condiţiile legii.

