
 

FACULTATEA DE 
ŞTIINŢE ALE 
EDUCAŢIEI 

- Sesiunile iulie şi septembrie 2016- 

 

LICENŢĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PITEŞTI 

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (60 de locuri) 
- Asistenţă managerială şi secretariat (100 de locuri) 
Adresa: Piteşti, str. Doaga, nr. 11, cod 110440, judeţul Argeş 
Tel./Fax – 0348/453.350 
 

CÂMPULUNG 

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (50 de locuri) 
Adresa: Câmpulung-Muscel, str. Mărăşeşti, nr. 15, cod 115100, judeţul Argeş    
Tel./Fax – 0248/510.523 
 

ALEXANDRIA 

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (60 de locuri) 
Adresa: Alexandria, str. Viitorului, Colegiul National „Al.Dimitrie Ghica”, nr. 78, cod 
140018, judeţul Teleorman  
Tel./Fax – 0347/805.559 
 

RÂMNICU VÂLCEA 

- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (60 de locuri) 
- Asistenţă managerială şi secretariat (30 de locuri) 
Adresa: Râmnicu Vâlcea, str. Ştirbei Vodă, nr. 149, judeţul Vâlcea 
Tel./Fax— 0250/736.093 
 

SLATINA 
- Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (60 de locuri) 
Adresa: Slatina, str. Basarabilor, nr. 33, cod 230113, judeţul Olt 
Tel./Fax – 0249/413.553  
 

MASTERATE   
 

- Management educaţional (Pitești, Slatina) - zi, 2 ani - acreditat 
- Didactica limbilor străine (Pitești) - zi, 2 ani - acreditat 
- Educaţie timpurie (Pitești, Rm. Vîlcea, Alexandria) - zi, 2 ani - acreditat 

- Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice (MENTPROF) 
(Pitești) - zi, 2 ani - acreditat 

- Consiliere educaţională (Pitești)  - zi, 2 ani - acreditat 
 
 

Contact: 
Telefon/fax: 0348/453.350 
Email: fsed@upit.ro, Web: www.upit.ro/FSEd 

 
a) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru 

ciclul universitar de licenţă, specializarea Pedagogia învăţământului 
primar şi preşcolar, după următorul program: 

 
b) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru 

ciclul universitar de licenţă, specializarea Asistenţă managerială şi 
secretariat, după următorul program: 

 
 

c) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru 
ciclul de studii universitare de masterat Management educaţional,  
Didactica limbilor străine, Educaţie Timpurie şi Mentorat pentru 
profesionalizarea carierei didactice (MENTPROF), Consiliere 
educaţională, după următorul program: 

*Notă: La Masterul MENTPROF se pot înscrie absolvenţii cu diplomă de 
licenţă care îşi desfăşoară activitatea în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi 
liceal, cu condiţia să aibă gradul definitiv. 

*Notă: La toate Masteratele admiterea se face  printr-un interviu pe baza 
unei scrisori de intenţie/motivaţie privind  opţiunea pentru masteratul respectiv. 

d) Concursul de admitere pentru continuare studii se desfăşoară într
-o singură sesiune, după următorul program: 

Www.facebook.com/FSEd.Pitesti  

  Sesiunea iulie 
2016 

Sesiunea septembrie 
2016 

Înscriere la concurs 11 - 24 iulie 01 - 10 septembrie 

Susţinerea interviului 25 iulie 11 septembrie 

Afiş. rezult. după interviu 26 iulie 12 septembrie 

Depunerea contestaţiilor 26 iulie 12 septembrie 

Rezolvarea contestaţiilor 26 iulie 12 septembrie 

Înmatriculări 27 - 30 iulie 13- 15 septembrie 

Afiş. rezult. finale 31 iulie 16 septembrie 

  Sesiunea iulie 
2016 

Sesiunea septembrie 
2016 

Înscriere la concurs 11 – 25 iulie 01 – 11 septembrie 

Afişarea rezultatelor  26 iulie 12 septembrie 

Înmatriculări 27 – 30 iulie 13 - 15 septembrie 

Afiş. rezult. finale 31 iulie 16 septembrie 

  Sesiunea septembrie 2016 

Înscriere la concurs 01-10 septembrie 

Întocmirea fişelor de echivalare Până la data de 11 septembrie 

Afişarea rezultatelor  11 septembrie 

Înmatriculări 12-16 septembrie 

Str. Doaga, nr. 11, Piteşti, 110440, jud. Argeş, România 

Tel/fax:  (004)0348.453.350 

Web: www.upit.ro/FSEd  

Social Media: www.facebook.com/FSEd.Pitesti  

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

  Sesiunea iulie 
2016 

Sesiunea septembrie 
2016 

Înscriere la concurs 11 - 24 iulie 01 - 10 septembrie 

Susţinerea interviului 25 iulie 11 septembrie 

Afiş. rezult. după interviu 26 iulie 12 septembrie 

Depunerea contestaţiilor 26 iulie 12 septembrie 

Rezolvarea contestaţiilor 26 iulie 12 septembrie 

Înmatriculări 27 - 30 iulie 13- 15 septembrie 

Afiş. rezult. finale 31 iulie 16 septembrie 



cadrul firmei/instituţiei; 

 asigurarea transmiterii/recepţionării documentelor prin poştă, fax, 
email; 

 actualizarea bazei de date a documentelor; 

 elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor cerute de 
management;  

 asigurarea suportului administrativ pentru toate departamentele 

firmei/instituţiei; 

 eficientizarea comunicării la nivelul firmei/instituţiei; 

 alte sarcini trasate de director/manager.  

 

Cine se poate înscrie la AMS? 

 absolvenţii de liceu, din orice promoţie, cu diploma de bacalaureat  

Cum poţi fi admis la această specializare? 

 pe bază de dosar 

 media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, din care 
media de la bac (Mbac)  reprezintă 75% , iar nota de la proba scrisă, la 
Limba şi literatura română de la  examenul de bacalaureat  (Mrom)  
reprezintă 25%,  se calculează astfel: 

 

Ce va scrie pe diploma ta? 

LICENŢIAT ÎN ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE 

Facilităţi pentru studenţi: 

 strategiile de practică se desfăşoară organizat în parteneriat cu unităţi 
de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli de nivel primar / pentru 
PIPP) şi cu Instituţii publice şi private ( pentru AMS) 

 studenţii au acces la resursele de învăţare (bibliotecă, baze de date on-
line) şi sunt implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică (sesiuni 
ştiinţifice studenţeşti, implementare de proiecte de cercetare); 

 servicii de informare şi consiliere profesională pentru studenţi 

 cursurile sunt asigurate de cadre didactice titulare, specializate, cu 

experienţă didactică şi de cercetare ştiinţifică; 

 acordarea de burse de merit şi de studiu 

 acordarea de burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în mediul 

rural (pentru PIPP) 

 acordarea de burse de ajutor şi speciale 

 stagii de studiu în universităţi partenere din ţară şi străinătate  

 gamă variată de activităţi de loisir 

 acces la spaţii de cazare şi cantină studenţească 

 absolvenţii Colegiului Pedagogic de Institutori (2 sau 3 ani) care au titlul de 
institutor cu specializarea “institutor învăţământ primar”, “institutor 
învăţământ preşcolar”, ”institutor învăţământ primar şi preşcolar”, 
“institutor - limbă străină”, ”institutor - muzică”, “institutor - educaţie 
fizică”, “institutor - desen” - pentru finalizarea studiilor 

 

Cum poţi fi admis la această specializare? 

 pe bază de dosar 

 interviu  

  media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, din care 
media de la bac (Mbac)  reprezintă 75% , iar nota de la proba scrisă, la 
Limba şi literatura română de la  examenul de bacalaureat  (Mrom)  
reprezintă 25%,  se calculează astfel: 

 

Specializarea:   

ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT (AMS)  

* dublă specializare * 
 

Ce poţi să devii absolvind programul de licenţă AMS ?  

 asistent manager 

 inspector de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane 

 consilier în probleme de informare şi documentare 

 secretar cu studii superioare 

 secretar şi şef de birou 

 arhivist al unei instituţii 

 secretar în cadrul birourilor de relaţii cu publicul pentru instituţiile de 
stat şi pentru firmele private 

 

Ce atribuţii poţi avea ca asistent manager? 

 îndeplinirea activităţilor zilnice de secretariat, pur administrative; 

 stabilirea de contacte şi corespondenţă cu partenerii de afaceri ai 
organizaţiei şi cu persoanele implicate în realizarea contractelor 

 asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor la nivelul conducerii firmei/
instituţiei; 

 preluarea, gestionarea şi distribuirea informaţiilor la compartimentele 
implicate;  

 administrarea şi arhivarea documentaţiei primite din partea 
partenerilor, a clienţilor şi a celorlalţi angajaţi;  

 redactarea corespondenţei de afaceri necesară desfăşurării activităţii în 

Specializarea:   

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR  

(PIPP) 

* dublă specializare * 
 

Ce poţi să devii absolvind programul de licenţă PEDAGOGIA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR? 

 profesor în învăţământul preşcolar de stat şi privat 

 profesor în învăţământul primar de stat şi privat 

 

Ce va scrie pe diploma ta? 

Licenţiat în PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 

 

Ce poţi face ca profesor în învăţământul preșcolar și primar? 

 realizarea activităţilor didactice şi educative în ciclul preşcolar şi primar 
(grădiniţă şi ciclul primar) 

 îndeplinirea funcţiilor educative în: after-school, ONG, fundaţii etc. 

 consilierea educaţională a copiilor şi părinţilor acestora  

 realizarea parteneriatelor educaţionale la nivel naţional şi 
internaţional 

 conducerea activităţilor educative în instituţii specializate – cluburi ale 

elevilor, case de cultură, biblioteci etc. 

 organizarea activităţilor recreative adresate diferitelor categorii de 
vârstă (antepreşcolar, preşcolar, primar etc.) 

 dezvoltarea de programe educaţionale la nivelul comunităţii 

 realizarea activităţilor cu specific educaţional în diverse instituţii 
(emisiuni TV, emisiuni radio, organizare de tabere şi excursii şcolare) 

 

Ce oportunităţi oferă acest program de studiu?  

 la finalul studiilor se obţine TITLUL de PROFESOR 

 specialist cu dublă specializare (PROFESOR în învăţământul 
PREŞCOLAR și PRIMAR)  

 oportunitatea de a fi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar 
atât în ţară, cât şi în străinătate 

 programul de studiu asigură pregătire psiho-pedagogică şi metodică 

 durata studiilor este de 3 ani (licenţă, sistem Bologna) - 180 de credite 
de studiu transferabile 

 continuarea studiilor prin programe de MASTERAT 

 

Cine se poate înscrie la programul de licenţă PEDAGOGIA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR? 

 absolvenţii de liceu, din orice specializare/ profil, cu diploma de 
bacalaureat  


