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CALENDARUL ADMITERII PENTRU STUDII DE LICENŢĂ 

2014-2015 

 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs1 

Proba de 
aptitudini 

Probă de 
concurs 

Afişarea 
rezultatelor 

Contestaţii  
Înmatriculări 

Afişare 
rezultate finale depunere rezolvare 

SESIUNEA I  - luna iulie 2014 

10 ...31 iulie 10…22 iulie 23 iulie 23/24 iulie 25 iulie 

24 ore de la 

26.....30 iulie 31 iulie afişarea 
rezultatelor 

expirarea termen 
de contestare 

SESIUNEA a II-a – septembrie 2014 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la  expirarea perioadei de înmatriculare după prima sesiune) 

01….15 sept. 01...09 sept. 10 sept 10/11 sept 12 sept 

24 ore de la 

13 .. 14 sept 15 sept afişarea 
rezultatelor 

expirarea termen 
de contestare 

 

 

CALENDARUL ADMITERII PENTRU STUDII DE MASTERAT 

2014-2015 

 

 

 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs1 

Proba de 
aptitudini 

Probe de 
concurs 

Afişarea 
rezultatelor 

Contestaţii 
Înmatriculări 

Afişare 
rezultate finale depunere rezolvare 

01….15 sept. 01...09 sept. 10 sept 10/11 sept 12 sept 

24 ore de la 

13 ...  14 sept 15 sept afişarea 
rezultatelor 

expirarea termen 
de contestare 

 

 

CALENDARUL ADMITERII PENTRU STUDII DOCTORALE 

2014-2015 

 

 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs1 

Probe de 
concurs 

Afişarea 
rezultatelor 

Contestaţii 
Inmatriculări 

depunere rezolvare 

12….30 sept. 12...26 sept. 27 sept 27 sept 

24 ore de la  

30 sept 
afişarea rezultatelor 

expirarea termenului de 
contestare 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
1 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. 
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ADMITERE 2014 

 

Profesionalism. Tradiţie. Siguranţă       
          

 Înscrieri în perioada 10-31 iulie 2014 
 

 

 

 

- Locuri subvenţionate -  peste  1200 de locuri de la buget 

- Institut de cercetare, Institut de Formare Continuă 

- Mobilităţi Erasmus în peste 90 de instituţii partenere 

- Cămine moderne cu o capacitate de peste 1000 locuri de cazare 

- Parteneriate solide cu mediul de afaceri, care vizează practica studenţilor 

şi asigură locuri de muncă pentru aceştia 

- Filiale puternice în Vâlcea, Olt şi Teleorman 

- Burse de studii, burse sociale, consiliere şi orientare în carieră, tabere 

gratuite pentru studenţi 

- Asociaţii studenţeşti implicate în organizarea activităţilor extra-curriculare 

- Infrastructură modernă, dotare cu echipamente şi software a 

laboratoarelor didactice şi de cercetare 

- Recunoaştere internaţională a excelenţei în educaţie şi cercetare     
 
 
 
 

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; 

http://www.upit.ro/
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- 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 

 

Actele necesare înscrierii la concursul de admitere sunt : 
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, conform Anexei 1 ); 
c) 2 fotografii 3/4; 
d) diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia (se exceptează absolvenţii 

promoţiei 2014 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. 
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