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Facultatea

Ştiinţe
Str.Târgu din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş
Tel: 0348453260

Domeniul de
licenţă
Chimie
Biologie
Ştiinţa mediului
Horticultură
Ingineria mediului
Ştiinţe inginereşti
aplicate

Sănătate

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

Mecanică şi
Tehnologie

Programul de studii
Forma/
A-acreditat
durată
AP- autorizat provizoriu

Condiţii de admitere

Zi / 3 ani Chimie - A
Zi / 3 ani Biologie - A
Pe bază de dosar,
Zi / 3 ani Ecologie şi protecţia mediului - AP
50%
media
anilor
de liceu,
Zi / 4 ani Horticultură - A
50% media obţinută la examenul de
Zi / 4 ani Ingineria mediului - AP
bacalaureat.
Zi / 4 ani Inginerie Fizică - A

Zi / 4 ani Asistenţă medicală generală - AP

Zi / 3 ani Română – engleză Piteşti - A
Zi / 3 ani Română – engleză - Vâlcea- AP
Limbă şi literatură Zi / 3 ani Română – franceză - A
Zi / 3 ani Franceză – spaniolă- AP
Zi / 3 ani Franceză – engleză - A
Limbi moderne
aplicate
Ingineria
autovehiculelor

Zi / 3 ani Limbi moderne aplicate - A
Zi / 3 ani Traducere şi interpretare - AP

Test grilă
1.Anatomie şi fiziologie umană:alcătuirea
corpului uman, funcţiile fundamentale ale
organismului uman.
2.Chimie organică: aminoacizi şi proteine,
zaharide sau Fizică: elemente de
termodinamică, optică geometrică.
Pe bază de dosar
- 30% media anilor din liceu la prima
disciplina;
- 30% media anilor din liceu la a doua
disciplina;
- 20% media generala a anilor de studiu
din liceu;
- 20% media examenului de bacalaureat.

Zi / 4 ani Autovehicule rutiere - A

Pe bază de dosar
-50% media examenului de bacalaureat
Tehnologia construcţiilor de
Str.Târgu din Vale, Inginerie industrială Zi / 4 ani maşini- A
(MBacalaureat);
nr.1, Piteşti – Argeş;
-50% media aritmetică a mediilor
Inginerie şi
Zi / 4 ani Inginerie economică industrială-A
Tel/Fax:
multianuale, din anii de liceu, la
management
0348 45 31 50
disciplinele “Matematică” şi “Fizică”
Ingineria
Zi / 4 ani Ingineria transporturilor si trafic-AP
transporturilor
Electronică aplicată - A
Electronică, Inginerie electronică Zi / 4 ani Reţele şi software pentru
Pe bază de dosar
şi telecomunicaţii
-25% media obţinută din mediile
Comunicaţii şi
telecomunicaţii- AP
multianuale din liceu la Matematică;
Calculatoare Calculatoare şi
-25% media obţinută din mediile
Zi
/
4
ani
CalculatoareA
tehnologia
Str.Târgu din Vale,
multianuale din liceu la o disciplina/grup
informaţiei
nr.1, Piteşti – Argeş;
de discipline tehnice de specialitate;
Tel/Fax:
-50% media generală de la bacalaureat
Inginerie electrică Zi / 4 ani Electromecanică- A
0348 45 32 00

Teologie
Teologie
Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel: 0348 45 33 11

Zi / 4 ani Teologie ortodoxă pastorală A
Zi / 3 ani Teologie ortodoxă didactică

A

Teologie ortodoxă asistenţă socială A

Muzică (eliminatoriu) *
Interviu (eliminatoriu)**
Media multianuală a anilor de liceu – 50%
Media la examenul de Bacalaureat – 50%

Facultatea

Domeniul de
licenţă

Programul de studii
Forma/
A-acreditat
durată
AP- autorizat provizoriu

Desen (probă de aptitudini) ***
Interviu (eliminatoriu) **
Media multianuală a anilor de liceu – 50%
Media la examenul de Bacalaureat – 50%

Artă sacră AP

Asistenţă Socială

Asistenţă socială

Muzică

Condiţii de admitere

A

Pedagogie muzicală A

Zi / 3
Administrarea afacerilor-A
ani
Zi – FR / Economia comerţului, turismului şi
3 ani serviciilor-A/AP
Ştiinţe
Zi – FR /
Finanţe
Finanţe şi bănci-A/AP
3 ani
Economice
Zi – FR / Contabilitate şi informatică de
Contabilitate
3 ani Gestiune-A/AP
B-dul Republicii, nr.
Zi
– FR /
71, Piteşti – Argeş;
Management
Management –A/AP
3
ani
Tel/Fax:
Marketing
Zi / 3 ani Marketing-AP
0348 45 33 76
Zi / 3 Economie agroalimentară şi a
Economie
ani mediului- AP
Economie şi afaceri Zi / 3 Economie şi afaceri internaţionaleinternaţionale
ani AP

Interviu (obligatoriu), privind motivaţia
alegerii specializării****
Media multianuala a anilor de liceu – 50%
Media la examenul de Bacalaureat – 50%
- Proba orală (solfegiu la prima vedere) –
25%
- Proba scrisă (Dicteu muzical şi Teoria
Muzicii) –50%
- Media la examenul de Bacalaureat – 25%

Administrarea
afacerilor

Stiinte
Zi – FR /
Juridice şi Ştiinţe administrative 3 ani Administraţie publică-A/AP
Administrative
B-dul Republicii, nr.
71, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 34 00

Drept

Zi – FR /
Drept-A/AP
4 ani

Educaţie
Fizică şi Sport

Educaţie fizică şi sportivă-A

Str. Gh. Doja, nr. 41,
Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 33 20

Educaţie fizică şi
sport

Matematică Informatică

Matematică

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

Kinetoterapie si motricitate
Zi / 3 ani speciala -A
Sport şi performaţă motrică-AP

Zi / 3 ani Matematică-A

Informatică Piteşti -A

Informatică

Zi / 3 ani
Informatică Rm. Vâlcea-AP

Istorie

Zi / 3 ani Istorie -Pitesti – A,
-Rm. Valcea- AP

Pe bază de dosar
50%-media generală a anilor de liceu;
25%-media examenului de bacalaureat ;
25%-media la disciplina de specialitate
studiată în liceu (economie*)
*în situaţia candidaţilor care nu au studiat
disciplina Economie, se va lua în calcul
media la disciplina Geografie

Pe baza de dosar
50%-media generală a anilor de liceu,
25%-media examenului de bacalaureat,
25%-media la disciplina Limba şi literatura
română de la examenul de bacalaureat 2
-20 % din media generală obţinută la
bacalaureat,
-80 % din media obţinută la concursul de
admitere la parcurgerea unui traseu
aplicativ sau susţinerea unei probe
sportive, la alegere, conform
metodologiei proprii de admitere.
- 50% din media generală de la
bacalaureat;
- 50% din valoarea cea mai mare dintre
următoarele:
• nota de la bacalaureat de la proba de
matematică
• nota de la bacalaureat de la proba de
informatică
• media multianuală de la o disciplină
obligatorie de matematică
• media multianuală de la o discipli¬nă
obligatorie de informatică

Pe baza de dosar
20%-media examenului de bacalaureat;

Facultatea

Domeniul de
licenţă

Programul de studii
Forma/
A-acreditat
durată
AP- autorizat provizoriu

Condiţii de admitere
40%-media generală a anilor de liceu;
40%-media notelor obţinute la Istorie pe
cei 4 ani de studiu.

Filosofie

Zi / 3 ani Filosofie –A

Zi / 3 ani Psihologie- A
Psihologie

Ştiinţe Socio –
Umane
Str.Târgu din Vale,
nr.1, Piteşti – Argeş;
Tel/Fax:
0348 45 32 90

Relaţii internaţionale
Relaţii internaţionale şi studii
Zi / 3 ani
şi studii europene
europene-AP

Ştiinţe ale
comunicării

Zi / 3 ani Jurnalism -A

Ştiinţe administrative Zi / 3 ani Politie comunitara- AP

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

Ştiinţe ale
Educaţiei
Str. Gh. Doaga, nr.
11,
Piteşti – Argeş;
Piteşti :
0348 45 33 50;

25%- media anilor de liceu
25% -media la bacalaureat
50% -media filosofie/logică (a doua
disciplina se alege numai daca prima nu a
fost studiata in liceu)
Pe bază de dosar:
20%- media examenului de bacalaureat;
40%- media generală a anilor de liceu;
40%- media la disciplina Psihologie sau
Filosofie – clasa X, XII (Filosofia se alege
numai în cazul în care disciplina
Psihologie nu a fost studiată în liceu).
25% -media anilor de liceu
25%- media la bacalaureat
50% media la filosofie/ economie / istorie
(la alegere) + lb.straina (media pe 4 ani de
liceu; testele cambridge, toefl etc. se
echivaleaza cu media 10 la lb straina)
25% -media anilor de liceu
25% -media la bacalaureat
50% -media la lb. Romana in anii de liceu
Pe bază de dosar
20%-media examenului de bacalaureat –
pondere;
40%-media generală a anilor de liceu;
40%-media notelor obţinute la
disciplinele: Limba şi literatura română şi
Logică / Psihologie / Filosofie / Sociologie,
pe cei 4 ani de studiu.
-Probă de aptitudini: evaluare medicosportivă, notată cu Admis / Respins.

Candidaţii la concursul pentru
specializarea „Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar” vor susţine un
interviu eliminatoriu, care constă în:
- citirea unui text la prima vedere;
Ştiinţe ale educaţiei
Pedagogia învăţământului primar şi
Zi / 3 ani
- completarea unui chestionar pentru
preşcolar-A
identificarea interesului manifestat faţă de
profesia aleasă;
- evaluarea dezvoltării fizice, a
motricităţii, a auzului muzical şi a
abilităţilor plastice (desen).

Ştiinţe administrative Zi / 3 ani

Asistenţă managerială şi
secretariat- AP

Concursul pentru ambele specializări se
face pe bază de dosar, cu următoarele
medii:
25% - media de la examenul de
bacalaureat (Mbac);
50% - media multianuală a celor 4/5 ani de
liceu (Mma);
25% - media generală din cei 4/5 ani de
liceu la limba şi literatura română (Mrom).

DOSARUL CANDIDATULUI
Pentru înscrierea la concursul de admitere în anul 2011-2012:
a)
b)
c)
d)

k)
l)
m)
n)

dosar tip mapă ;
fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate);
2 fotografii 3/4;
diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalenta acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2011 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);
adeverinţă din care să rezulte că actul în original a fost depus 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)
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
g) certificat de naştere (copie legalizată);
h) aviz medical eliberat de medicul de familie;
i)
chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei;
j)
acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul);
diploma de absolvire a învăţământului universitar,original sau copie legalizată ( pentru admiterea la un al doilea domeniu de studii sau pentru
continuarea studiilor);
anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite, original sau copie legalizată ( pentru admiterea la un al doilea domeniu de
studii sau pentru continuarea studiilor).
certificat de botez (doar pentru specializările teologice);
binecuvântarea Arhiepiscopului Argeşului şi Muscelului şi binecuvântarea Episcopului eparhiei de care aparţine candidatul (dacă este cazul) –
doar pentru specializările teologice.

Pentru înmatriculare în anul 2011-2012:
-

cerere de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de către secretariatul facultăţii);
diploma de bacalaureat (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 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă domeniului de studii in care a fost admis, stabilită de Senatul
Universităţii pentru anul universitar 2011 / 2012;
semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I.

Candidatul admis la mai multe domenii de studii pe locuri finanţate de la bugetul de stat trebuie să opteze pentru domeniul la care
doreşte să fie subvenţionat prin prezentarea dosarului cu actele în original.
Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2011 – pe locurile „fără taxă” sau pe locuri „cu taxă” – care nu s-au înmatriculat în
perioada prevăzută în tab. 1, îşi pierd această calitate.
TAXA DE ADMITERE 100 LEI
TAXA DE ÎNMATRICULARE 100 LEI

