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Facultatea

Domeniul de licenţă

Chimie

Chimie - A

Biologie

Biologie - A

Ştiinţa mediului
Horticultură
Facultatea de Ştiinţe
Str.Târgul din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş
Tel: 0348453260

Programul de studii /(A – acreditat,
AP – autorizat provizoriu)

Ingineria mediului
Ştiinţe inginereşti
aplicate
Sănătate
Psihologie

Educaţie fizică şi sport

Ecologie şi protecţia mediului - A
Horticultură - A
Ingineria mediului - AP
Inginerie Fizică - A
Asistenţă medicală generală - AP
Terapie ocupatională - AP

Locuri
fara
taxa

16 ( +2)
16
16
16
14
15
(+4)
5

Kinetoterapie si motricitate speciala
-A

Total
Locuri
( de la
buget+loc
uri cu
taxa)

Form
a/
durat
a
studii

50
70

Zi / 3
ani

110

40

Zi / 4
ani

35
-

3 ani/
zi

50% media de la Bac si 50% nota de la Proba obligatorie a
profilului – proba E)c) – proba scrisa.
Probă de aptitudini medico-spotivă, cu calificativul
ADMIS/RESPINS
Nota finală de admitere se obţine:
-50% media de la Bacalaureat
- 50% media de la proba obligatorie a profilului – proba
E) c) – proba scrisa

Zi / 3
ani

-

60

30

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

Limbă şi literatură

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

Facultatea de
Electronică,
Comunicaţii şi
Calculatoare
Str.Târgul din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 32 00

Ingineria
autovehiculelor
Inginerie industrială
Inginerie şi
management
Ingineria
transporturilor

Inginerie electronică şi
telecomunicaţii
Calculatoare şi
tehnologia informaţiei
Inginerie electrică

7

Limba şi literatura română – Limba şi
literatura engleză – (Rm. Vâlcea) - A

8

Limbi moderne aplicate - A
Autovehicule rutiere - A
Tehnologia construcţiilor de maşini A
Inginerie economică industrială - A
Ingineria transporturilor si a
traficului - A
Electronică aplicată - A
Reţele şi software pentru
telecomunicaţii - A
Calculatoare - A
Electromecanică - A
Teologie ortodoxă pastorală - A

Teologie

Teologie ortodoxă didactică - A
Teologie asistenţă socială - A

Facultatea de
Teologie Ortodoxă

Artă sacră - A
Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 10

57

20 (+4)
120

11 (+4)
35
20
20 (+1)

25
23
23
22 (+2)

22 (+3)
0
13
10 (+1)
7

Asistenţă socială

Pedagogie muzicală - A

Asistenţă socială - A

63
Pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor la
examenul de bacalaureat.

90
50
50

Zi / 4
ani

60
40
100

Zi / 4
ani

Zi / 4
ani

MBacalaurea
t + NMatematic
ă
2

Clasificarea candidaţilor se face pe baza mediei aritmetice
a următoarelor două rezultate obţinute de candidat:
- media generală a examenului de bacalaureat (MBacalaureat);
pondere 50%;
- nota la proba scrisă obligatorie a profilului, la
bacalaureat – E(c), (Mproba_oblig_profil); pondere 50%,

Madmitere
=

86
50

Media general a examenului de bacalaureat MBacalaureat – 50%
Nota de la proba scrisă la Matematică
NMatematică – 50%

Madmitere=

60

MBacalaurea
t +NProba_oblig
_ profil
2

Media la examenul de Bacalaureat – 100%*

50
50
30
25

15 (+2)

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

50

10
Muzică

Pe bază de dosar
- 50% media examenului de bacalaureat;
- 50% nota obţinută la proba scrisă la alegere a
profilului şi specializării E) d)

50

14 (+1)
Limba şi literatura franceză – Limba
şi literatura engleză - A
Limba şi literatura română – Limba şi
literatura modernă (franceză ,
engleză) - A

Conditii de admitere

50

Zi /3
ani

Desen (probă de aptitudini) **
Media la examenul de Bacalaureat – 100%
- Proba orală (solfegiu la prima vedere) – 25%
- Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria Muzicii) –50%
- Media la examenul de Bacalaureat – 25%
- Interviu (obligatoriu), privind motivaţia alegerii
specializării***
- Media la examenul de Bacalaureat – 75%
- Nota obţinută la disciplina Limba şi literatura română la
examenul de bacalaureat - 25%

Administrarea
afacerilor

Administrarea afacerilor - A

9 (+5)
14

Economia comerţului, turismului şi
serviciilor- A ( Rm. Valcea AP-Zi)/-A
Facultatea de Ştiinţe
Economice
B-dul Republicii, nr.
71, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 70

Finanţe
Contabilitate

Contabilitate şi informatică de
Gestiune – A/- A

Management

Management – A/- A

Marketing

Marketing - A

Economie şi afaceri
internaţionale

Economie agroalimentară şi a
mediului - AP
Economie şi afaceri internaţionale AP

Ştiinţe administrative

Administraţie publică - A

Economie

Facultatea de Stiinte
Juridice şi
Administrative
B-dul Republicii, nr.
71, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 34
00

Finanţe şi bănci – A/- A

Facultatea de
Matematică Informatică

Drept

Str.Târgul din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 32 90

Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei
Str. Gh. Doaga, nr.
11,
Piteşti – Argeş;
Piteşti :0348 45 33
50;
Filiale:
Câmpulung:0248
510523;
Rm. Vâlcea:0250 73
60 93;
Alexandria:0347 80
55 59;
Slatina:0249 41 35 53

9 (+2)
9 (+2)
7 (+2)
8 (+2)
14 (+4)

100
50
200
60
200
60

Drept – A/- A
24 (+5)

Sport şi performanţă motrică - A

Matematică

Matematică - A

Informatică

Informatică - A

24 (+1)

15 (+1)
31 (+2)
5

Zi / 3
ani
Zi / 3
ani
FR /
3 ani

Istorie - A

Filosofie

Filosofie - A

Psihologie

Psihologie - A

Ştiinţe administrative

Politie locală - AP

Ştiinţe ale comunicării

Jurnalism - A

Relaţii internaţionale şi
studii europene

Relaţii internaţionale şi studii
europene – AP ( se asteapta rezolutia
ARACIS)

Ştiinţe ale educaţiei

Ştiinţe administrative

Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar - A

Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (Alexandria) - A
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (Câmpulung) - A
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar - (Rm. Vâlcea) - A
Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar - (Slatina) - A
Asistenţă managerială şi secretariat A

12
9
12 (+2)
10
13 (+1)

10 (+1)

50

Zi / 3
ani

50
75

Zi / 3
ani

200
60

Zi / 4
ani
FR /
4 ani

50

75

Zi / 3
ani

25
80
30

Zi / 3
ani

30
25
100
60

Zi / 3
ani

50
50

60

10 (+3)
11
11
11

60
50
60
60
100

Pe bază de dosar
-

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

Admiterea candidaţilor la ciclul de studii universitare
de licenţă, se face prin concurs de admitere organizat în
baza următoarelor:
dosarul cuprinzând actele necesare înscrierii la
concursul de admitere în care se va regăsi avizul medical
„apt pentru efort fizic”. Avizul medical este obligatoriu şi
condiţionează participarea la concurs.
proba practică obligatorie – proba practică pentru
testarea capacităţilor sportive, notată cu admis/respins
după metodologia prevăzută în anexa 2 a regulamentului
de admitere.
proba vocaţională pe ramuri de sport – 75%, probă la
alegerea candidaţilor desfăşurată după metodologia
prevăzută în anexa 3 a regulamentului de admitere
media examenului de bacalaureat –
25%.
Media generală de admitere se va calcula ca sumă a
următoarelor valori:
- 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)
40% - media la examenul de bacalaureat
60% - proba scrisa – eseu motivational (Capacitatea
analitică a candidatului;
- Înțelegerea unor noțiuni din
domeniu specializării;
- Dezvoltarea carierei/personală.)
Criterii de departajare în caz de balotaj:
1.Nota la proba scrisă de bacalaureat E-a) Limba si
literatura română
2.Nota la proba scrisă de bacalaureat E-c) Proba
obligatorie a profilului. Pentru candidatii care au sustinut
examenul de bacalaureat după o altă metodologie se ia în
consideratie nota la a doua probă scrisă a examenului de
bacalaureat.
Candidaţii
pentru
specializarea
„Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar” vor sustine:
- citirea unui text la prima vedere;
-completarea unui chestionar pentru identificarea
interesului manifestat faţă de profesia aleasă;
- evaluarea dezvoltării fizice, a motricităţii, a auzului
muzical şi a abilităţilor plastice (desen).

13 (+2)

11

- Media la examenul de Bacalaureat: 75%
- Nota de la proba scrisă la Limba şi Literatura Română de
la examenul de Bacalaureat: 25%

Zi / 3
ani
FR /
3 ani

Informatică (Rm. Vâlcea) - AP
Istorie

Pentru toate programele de studii

75

Educaţie fizică şi sport

Str.Târgul din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax: 0348 45 32
40

Facultatea de Ştiinţe
Socio – Umane

14 (+2)

150
50
60

26 (+1)

Educaţie fizică şi sportivă - A
Facultatea de
Educaţie Fizică şi
Sport
Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 20

14 (+2)

75

Zi / 3
ani
Concursul pentru ambele specializări se face pe bază de
dosar, cu următoarele medii:
75% - media de la examenul de bacalaureat (Mbac);
25% - nota de la proba scrisă, la Limba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat (Mrom).

NOTA: (+ nr.) sunt locuri bugetare alocate tinerilor de etnie roma sau de origine romana din Republica Moldova si din diaspora.
Pentru mai multe detalii puteti suna la 0348 453 100

