
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

        ADMITERE MASTERAT 2011 
 

Facultatea Domeniul de licenţă Programul de masterat 
Chimie / Biologie / Fizică Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii 

Biologie medicală  
Biologie 

 
Conservarea şi protecţia naturii 

Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultură şi protecţia 
mediului                

Biologie, Horticultură, 
Ecologie şi protecţia 

mediului Protecţia plantelor 

Ştiinţe 
Str.Târgu din Vale, nr.1, 

Piteşti – Argeş 
Tel: 0348453260 

Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare 
Studii literare franceze 
Limbi moderne şi comunicare internaţională 
Structura limbii române actuale 
Literatură română modernă şi contemporană 
Traductologie - limba engleză 

Litere 
Str. Gh. Doja, nr. 41, Piteşti 

– Argeş; 
Tel/Fax:  

0348 45 33 00 

Limbă şi literatură 
 

Traductologie - limba franceză 

Optimizarea constructivă a autoturismelor (OCA) 

Managementul calitătii în industria de automobile (MCIA) 
Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie 
(TREAC) 
Inginerie asistată pentru autoturisme (IAA) 
Concepţia şi managementul proiectării automobilului 
(CMPA) 

Ingineria autovehiculelor 
 

Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de 
automobile (SMAAIA) 

Interdisciplinar Stiinţa şi tehnologia materialelor (STM) 

Inginerie industrială Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor  (IMFP) 

Mecanică şi 
Tehnologie 

Str.Târgu din Vale, nr.1, 
Piteşti – Argeş;  

Tel/Fax:  
0348 45 31 50 

 

Inginerie şi management Managementul logisticii (ML) 
Inginerie electronica si sisteme inteligente (IESI) 
Sisteme electronice pentru conducerea proceselor 
industriale (SECPI) 
Sisteme electronice de procesare paralela si distribuita 
(SEPPD) 
Sisteme electronice pentru telemasurare si teleconducere 
(SETT) 

Inginerie Electronică şi  
Telecomunicaţii 

Electronica specifica surselor autonome de energie 
electrică (ESSAE) 
Modelarea si simularea sistemelor electromecanice 
(MSSE) 

Electronică, 
Comunicaţii şi 
Calculatoare 

Str.Târgu din Vale, nr.1, 
Piteşti – Argeş; 

Tel/Fax: 
0348 45 32 00 

  
Inginerie electrică 

Sisteme de conversie a energiei (SCE) 
Teologie sistematică şi practică – cercetări 
interdisciplinare 

Teologie 
 

Str. Gh. Doja, nr. 41,  

Teologie 

Ecumenism 



Facultatea Domeniul de licenţă Programul de masterat 
Apologetică şi duhovnicie 
Teologie - misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual 
Managementul serviciilor sociale şi de sănătate 

Piteşti – Argeş;  
Tel/Fax:  

0348 45 33 10 

Asistenţă socială 
Consiliere în asistenţă Socială 

Managementul strategic al resurselor umane 
Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul 

globalizării 
Contabilitate managerială şi audit contabil 

Contabilitate 
Managementul contabil şi informatică de gestiune 
Economie şi finanţe europene 

Finanţe 
Sisteme bancare europene 

 
Ştiinţe Economice 

 
B-dul Republicii, nr. 71, 

Piteşti – Argeş;  
Tel/Fax: 

 0348 45 33 70 
Administrarea afacerilor 

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de 
ospitalitate 

Administraţie publică Administraţia publică în contextul integrării europene 
Asistenţa juridică a întreprinderii 

Drept 
Instituţii juridice comunitare şi internaţionale 

Stiinte Juridice şi 
Administrative 

B-dul Republicii, nr. 71, 
Piteşti – Argeş;  

Tel/Fax:  
0348 45 34 00 

Interdisciplinar Drept / Limbă 
şi literatură 

Jurislingvistică-terminologie şi traducere juridică 

Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare 
Performanţă în sport 
Sport,turism şi activităţi de timp liber 

Educaţie Fizică şi 
Sport 

Str. Gh. Doja, nr. 41,  
Piteşti – Argeş;  

Tel/Fax:  
0348 45 33 20 

Educaţie fizică şi sport 

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 

Matematică aplicată 
Matematică 

Matematică didactică 
Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor 
software 

Matematică -
Informatică 

Str.Târgu din Vale, nr.1, 
Piteşti – Argeş;  

Tel/Fax: 0348 45 32 40 
 

Informatică Advanced Techniques for Information Processing 
(Metodologii moderne de prelucrarea informaţiei)- cu 
predare în limba engleză 

Filosofie Etica politicilor publice 
Istorie Românii si România în context european 

Ştiinţe Socio – 
Umane 

Str.Târgu din Vale, nr.1, 
Piteşti – Argeş; 

 Tel/Fax:  
0348 45 32 90 

Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională 

Management educaţional 
Didactica limbilor străine 

Ştiinţe ale Educaţiei 
Str. Gh. Doaga, nr. 11, 

Piteşti – Argeş; 
Piteşti : 

0348 45 33 50; 

Ştiinţe ale educaţiei 
Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

DOSARUL CANDIDATULUI 
 

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 tip buletin; 

d) diplomă de licenţa / absolvire în original sau diplomă echivalenta 

acesteia (se exceptează absolvenţii promoţiei 2011 care pot 

prezenta adeverinţa înlocuitoare dacă are consemnată şi media de 

finalizare a studiilor); candidaţii care anterior s-au înscris, cu acte 

originale, la alte programe de studii de masterat din afara facultăţii, 

vor prezenta : 

- copie legalizată a diplomei de licenţa / absolvire  sau a 

adeverinţei înlocuitoare; 

- adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţa / absolvire  

în original a fost depusă la altă facultate;  

- copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris 

anterior; 

e) foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie 

legalizată); 

f) certificat de naştere (copie legalizată); 

g) chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 

h) acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este 

cazul). 

 

 

www.upit.ro 


