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2016-2017 

 

Partea I  

Aspecte generale 

 

Art.1 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei organizează şi desfăşoară Concursul 

de admitere 2016-2017 în învăţământul superior (studii universitare de licenţă, studii 

universitare de masterat, continuare de studii, program de conversie profesională a 

cadrelor didactice din învăţămantul preuniversitar, modul de formare 

psihopedagogică), având la bază următoarele acte normative: 

- Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 288/2004 privind privind organizarea studiilor universitare, cu 

completările şi modificările ulterioare; 

- HG 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii 

la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul 

preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în 

activitatea de cercetare; 

- HG 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 

masterat; ;  

- HG 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

- OG 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu 

taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat;       

- OMENCS nr. 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de  

- studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 

2016-2017 

- Carta Universităţiii din Piteşti; 

- Planul managerial al Rectorului pentru perioada 2012-2016 

- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere  

pentru anul universitar 2016/2017 la Universitatea din Piteşti 

- Regulament privind organizarea şi desfăşurarea programelor de conversie 

profesională a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar la 

Universitatea din Piteşti 

 

Art.2 Pentru coordonarea activităţilor privind concursul de admitere la 

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei se constituie, prin decizia Rectorului Universităţii 

din Piteşti, COMISIA DE ADMITERE A FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI. 
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Art.3 După constituire, COMISIA DE ADMITERE preia sarcinile privind 

pregătirea, organizarea, îndrumarea şi desfăşurarea concursului de admitere. 

 

Art.4 În perioada premergătoare începerii concursului de admitere, COMISIA 

DE ADMITERE desfăşoară următoarele activităţi: 

a) stabileşte activităţile şi ordinea desfăşurării lor; 

b) prelucrează Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de 

admitere la Universitatea din Piteşti şi Metodologia proprie de admitere 

întregului personalul din facultate implicat în activităţi legate de admitere; 

c) face cunoscute Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 

de admitere la Universitatea din Piteşti şi Metodologia proprie de admitere; 

d) stabileşte spaţiile de primire a candidaţilor şi pe cele în care îşi desfăşoară 

activitatea comisiile de lucru; 

e) întreprinde demersuri pentru asigurarea necesarului de: 

- registre-imprimate pentru înscrierea candidaţilor; 

- rechizite şi consumabile de birou; 

- echipamente de calcul şi de tipărire necesare constituirii bazei de date cu 

candidaţii şi prelucrării rezultatelor concursului. 

 

Art.5 În perioada concursului de admitere şi până la finalizarea acestuia, 

COMISIA DE ADMITERE are următoarele atribuţii: 

a) veghează pe toată durata concursului de admitere la menţinerea unui climat 

normal de lucru şi pentru asigurarea deplinei securităţi a documentelor 

comisiei şi ale candidaţilor; 

b) întocmeşte listele ce vor fi afişate la finalizarea examenului; 

c) organizează activitatea de soluţionare a contestaţiilor; 

d) pune la dispoziţia Comisiei Centrale de Admitere “banca de date”, precum şi 

orice alte documente privind concursul de admitere; 

e) ia masuri de conservare a documentelor admiterii. 

Comisia de echivalări de la nivelul facultăţii stabilită în Consiliul Facultăţii face 

echivalările pentru candidaţii care au absolvit o altă facultate sau continuare de studii 

din toate filialele facultăţii. 

 

Partea a II-a 

Organizarea concursului de admitere şi condiţiile de participare 

 

Art.6 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei organizează concurs de admitere 

după cum urmează: 

 pentru anul I - licență în domeniul Ştiinţe ale educaţiei – specializarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cu taxă şi fără taxă) şi anul I - 

licență în domeniul Ştiinţe administrative – specializarea Asistenţă 

managerială şi secretariat (cu taxă şi fără taxă);  

 pentru studii universitare de masterat în domeniul Ştiinţe ale educaţiei la 

specializările: Management educaţional, Didactica limbilor străine, Educaţie 
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timpurie, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice și Consiliere 

educațională; 

 pentru continuare de studii a absolvenţilor Colegiilor universitare de 

institutori, cursuri de zi (cu taxă) locuri cu taxă, în limita locurilor disponibile 

în fiecare filială;  

 pentru programul de conversie profesională în specializarea Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar (cu taxă);  

  

Art.7 Concursul de admitere pentru studii universitare de licenţă se 

organizează atât pentru locuri subvenţionate de la bugetul de stat, adică locuri în 

regim de şcolarizare fără taxă, cât şi pentru locuri nesubvenţionate, adică locuri în 

regim de şcolarizare cu taxă.  

 

Pentru anul universitar 2016/2017, Facultatea are pentru specializarea 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar un număr de 290 de locuri (fără taxă şi 

cu taxă) şi pentru specializarea Asistenţă managerială şi secretariat un număr de 

130 de locuri (fără taxă şi cu taxă), repartizate după cum urmează: 

 

Locaţia 

Domeniul de licenţă 

Ştiinţe ale educaţiei 
 

Ştiinţe administrative 
 

Locuri cu taxă şi 
fără taxă 

Locuri cu taxă şi fără 
taxă 

PITEŞTI 60 100 

SLATINA 60 - 

RÂMNICU VÂLCEA 60 30 

ALEXANDRIA 60 - 

CÂMPULUNG 50 - 

TOTAL 290 130 

 

De asemenea, Facultatea noastră are 200 locuri (fără taxă şi cu taxă) la 

programele de studii de masterat, distribuite după cum urmează: 

Programul de studii de masterat 

Domeniul de licenţă 

Ştiinţe ale educaţiei 

Locuri cu taxă şi fără 
taxă 

Management educaţional (Pitești și 
Slatina) 

200 Educaţie timpurie (Pitești, Rm. 
Vâlcea și Alexandria) 

Didactica limbilor străine (Pitești) 
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Mentorat pentru profesionalizarea 
carierei didactice (Pitești) 

Consiliere educațională (Pitești) 

TOTAL 200 

  

           Art.8 La concursul pentru ciclul universitar de licenţă pot participa absolvenţii 

de liceu, din orice promoţie, cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta), 

cetăţeni români şi absolvenţi ai instituţiilor din Spaţiul European al Învăţământului 

Superior şi din Federaţia Statelor Elveţiene în aceleaşi condiţii în ceea ce priveşte 

taxele de şcolarizare. Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa 

la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, conform prevederilor legale în 

vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor 

special elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru aceştia. 

 

Art.9 a. Candidaţii la concursul pentru specializarea „Pedagogia 

învăţământului primar şi preşcolar” vor susţine un interviu de admitere prin 

care se evaluează aptitudinile pedagogice, dicţia, aptitudinile artistice şi 

psihomotorii. Comisia de evaluare a interviului este formată din 2 membri. 

Evaluarea, făcută prin interviu, va cuprinde: 

- citirea unui text la prima vedere; 

- răspunsurile candidaţilor la întrebările privind identificarea interesului 

manifestat faţă de profesia aleasă; 

- evaluarea dezvoltării fizice, a motricităţii, a auzului muzical şi a abilităţilor 

plastice (desen). 

b. Candidaţii la concursul pentru masteratele din oferta facultății vor 

susţine un interviu de admitere pe baza unei scrisori de intenție. 

  

Art.10 Studenţii din învăţământul superior de stat, şcolarizaţi cu taxă, pot 

participa la concursul de admitere pe locurile subvenţionate în aceleaşi condiţii ca şi 

ceilalţi candidaţi. 

 

Art.11 Absolvenţii învăţământului superior de stat sau particular cu diplomă 

de licenţă pot urma o a doua specializare numai în regim cu taxă, dacă prima 

specializare a fost subvenţionată. 

 

Art.12 Absolvenţii Colegiilor Universitare de Institutori se pot înscrie pentru 

continuarea studiilor la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, cursuri de zi (formă de 

şcolarizare cu taxă) pe bază de dosar în anul de studii corespunzător punctelor de 

credit acumulate prin echivalarea disciplinelor studiate în Colegiu, de către comisia 

de echivalare de la nivelul facultăţii, în limita locurilor disponibile, în fiecare filială. 

 

Art.13 Un candidat poate participa la admiterea pe mai multe domenii de 

studiu de licenţă din Universitatea din Piteşti, sau din alte instituţii de învăţământ 
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superior din ţară, dar poate fi admis la un singur domeniu pe locuri finanţate de la 

bugetul de stat. 

 

Art.14 a) Candidaţii declaraţi admişi pot urma două domenii de studiu în 

cadrul Universităţii din Piteşti, dar pot beneficia de finanţare de la buget pentru un 

singur domeniu de studiu, pe durata normală de studii. 

b) Un candidat admis poate beneficia de finanţare de la buget o 

singură dată pentru ciclul de studii de licenţă.   

 

Art.15 Candidaţii care au întrerupt studiile universitare, având subvenţie 

bugetară, pot fi admişi pe locuri subvenţionate, dar vor beneficia de subvenţie de la 

bugetul de stat un număr de ani egal cu diferenţa dintre durata normală de studiu şi 

numărul de ani cât a beneficiat de subvenţie în anii de studiu parcurşi anterior 

(subvenţia nu se acordă de două ori pentru acelaşi an de studiu). 

 

Art.16 Studenţii din învăţământul superior particular (acreditat sau autorizat) 

şi de stat pot concura pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat şi, dacă reuşesc 

la concurs, la aceeaşi specializare, vor fi înmatriculaţi în anul I.  

Studenţii de la învăţământul particular şi de stat, care nu obţin media pentru 

locuri subvenţionate, dar se încadrează în condiţiile de admitere cu taxă, vor fi 

admişi cu taxă, iar decanatul va stabili anul în care vor fi înmatriculaţi şi diferenţele 

care trebuie să fie susţinute în termen, cu aprobarea rectorului, în limita locurilor 

disponibile. 

 

Art.17 a) Candidaţii la studiile universitare de licenţa, care au obţinut în 

perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la 

olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de M.E.C.S., beneficiază de dreptul 

de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la 

buget, la un program de studii. 

b) Candidaţii la studiile universitare de licenţa, care au obţinut în ultimul an al 

studiilor liceale premiul I  la olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de M.E.C.S., 

beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe 

locuri finanţate de la buget, la un program de studii. 

 

Art.18 Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este de 100 de 

lei şi se achită odată cu înscrierea la concursul de admitere. 

 

Art.19 a) În urma înscrierii la concursul de admitere, prin exprimarea 

opţiunilor în ordinea exprimată în fișa de înscriere, 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.  

 b) Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere următorii candidaţi: 
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- potrivit legii, copiii personalului didactic aflat în activitate sunt scutiţi de 

plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul 

superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine 

- bursieri ai statului român; 

- orfani de ambii părinţi; 

- copiii  eroilor și martirilor Revoluţiei din decembrie 1989; 

- copiii salariaţilor şi salariaţii Universităţii din Piteşti; 

- cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial; 

- copiii cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. 

d) Scutirea de la plata taxelor de  înscriere la concursul de admitere  se face 

numai pe baza actelor originale de înscriere la concursul de admitere şi a actelor 

prezentate de candidaţi, din care să rezulte că aparţin categoriilor enumerate 

anterior.  

e) Scutirea de plata taxei de înscriere în concurs se face o singură dată în 

cadrul Universităţii din Piteşti. 

 

Partea a III-a 

Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere 

 

 Art.20 a) Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii 

universitare de licenţă) pentru absolvenţii de liceu sunt: 

dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în  valoarea taxei 

de înscriere la concurs); 

fişa de înscriere (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, conform 

Anexei 1 la O.M. 3.544/2013); 

2 fotografii tip buletin; 

diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă acesteia (se 

exceptează absolvenţii promoţiei 2015 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 instituțiile de învățământ, se 

menționează media generală, mediile obținute în anii de studii, 

termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma; 

o adeverinţă din care să rezulte că actul  în original a fost depusă la altă 

facultate;  

o copie a legitimaţiei de concurs de la instituţia unde s-a înscris anterior; 

foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie legalizată); 

adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care 

urmează o a doua specializare); 

certificat de naştere (copie legalizată); 

aviz medical eliberat de medicul de familie; 

chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 lei; 
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acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul); 

candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a 

prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii 

eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifice. 

 

b) Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii universitare de 

licenţă) pentru al doilea domeniu de studii sau pentru continuarea studiilor, sunt: 

dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în  valoarea taxei 

de înscriere la concurs); 

cerere de înscriere, pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate şi va 

respecta datele menţionate in Anexa 1 din O.M. 3.544 /2013; 

2 fotografii tip buletin; 

diplomă de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă sau adeverinţă 

eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar, in care se menţionează 

media generala, notele de la probele din examenul de bacalaureat, 

termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma (adeverinţa 

este valabilă pentru absolvenţii din anul şcolar 2015-2016); 

diploma de absolvire/licenţă a învăţământului universitar (original sau 

copie legalizată); 

anexa cu note/suplimentul de diplomă pentru studiile absolvite (original 

sau copie legalizată); 

certificat de naştere (copie legalizată); 

chitanţa pentru achitarea taxei de înscriere în valoarea de 100 de lei. 

candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a 

prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor 

studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului 

Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. 

 

c) Actele necesare înscrierii la concursul de admitere (studii universitare de 

masterat), pentru masterele: Management educaţional (ME), Didactica limbilor 

străine (DLS), Educaţie timpurie (ET),  Mentorat pentru profesionalizarea carierei 

didactice (MENTPROF) și Consiliere educațională (CE) sunt următoarele: 

dosar tip mapă (pus la dispoziţia candidaţilor de facultate în  valoarea taxei 

de înscriere la concurs); 

fişa de înscriere ( pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, respectând 

datele solicitate în Anexa 1 la O.M. 3.544/2013 ); 

2 fotografii tip buletin; 

diplomă de licenţă în original sau diplomă echivalenta acesteia (se 

exceptează absolvenţii promoţiei 2016 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 : 
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copie legalizată a diplomei de licenţa sau a adeverinţei 

înlocuitoare; 

adeverinţă din care să rezulte că diploma de licenţa în 

original a fost depusă la altă facultate;  

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

înscris anterior; 

foaia matricolă / suplimentul la diplomă (original sau copie legalizată); 

certificat de naştere (copie legalizată); 

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

acte doveditoare pentru scutirea de taxa de înscriere (dacă este cazul). 

candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a 

prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii 

eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naționale şi Cercetării Ştiinţifice. 

NOTĂ: Pentru masteratul Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice 

(MENTPROF) se va anexa la dosarul de înscriere, în plus, faţă de actele sus-

menţionate, certificatul de absolvire a gradului didactic definitiv (copie legalizată). 

Înscrierea candidaţilor se face de către Comisia de admitere pe facultate. 

 

Art.21 (a) În cererea-tip de înscriere, candidaţii îşi vor exprima opţiunea 

pentru specializarea de concurs, având în vedere că o formaţie de studiu pentru o 

specializare este constituită din minimum 30 de studenţi (subvenţie + taxă) la 

programele de licenţă, şi de 20 studenţi la programele de masterat.  

(b) În cazul în care în luna iulie, la sfârșitul perioadei de înscriere, nu sunt 

constituite formațiile de studiu minimale la programele de master, Consiliul Facultății 

va decide, în funcție de analiza financiară, ce programe de master vor funcționa în 

anul universitar 2016-2017 și pentru care se va organiza o a doua sesiune de 

admitere în luna septembrie. 

Înscrierea la continuare de studii se face pe bază de dosar. Candidaţii se pot 

înscrie în anul de studii corespunzător punctelor de credit acumulate prin echivalarea 

disciplinelor studiate în Colegiu, de către comisia de echivalare de la nivelul 

facultăţii, în limita locurilor disponibile, în fiecare filială. 

Candidaţii care se înscriu pentru continuarea studiilor pot opta în fişa de 

înscriere pentru maxim două filiale ale facultăţii. 

 

Art.22 Situaţia înscrierilor se va afişa periodic la avizierul Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei.  

După încheierea perioadei de înscriere, Comisia de admitere afişează listele 

cu toţi candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, menţionându-se mediile cu care intră 

în concurs. 
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Partea a IV-a 

Desfăşurarea concursului de admitere 

 

Art.23 a) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru ciclul 

universitar de licenţă, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 

după următorul program: 

 

Tabelul 1. 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs 

Susţinerea 
interviului 

Afişarea 
rezultatelor 

după 
interviu 

Contestaţii 

Înmatriculări 
Afişare 

rezultate 
finale 

depunere rezolvare 

SESIUNEA I  - luna iulie 2016 

08 ...31 iulie 11…24 iulie 25 iulie 26 iulie 

24 ore de la 
27.....30 

iulie 
31 iulie 

afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – septembrie 2016 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la  expirarea perioadei de 

înmatriculare după prima sesiune) 

01….16 
sept. 

01...10 sept. 11 sept 12 sept 

24 ore de la 

13 .. 15 sept 16 sept 
afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

 

b) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru ciclul 

universitar de licenţă, specializarea Asistenţă managerială şi secretariat, după 

următorul program: 

 

Tabelul 2. 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la concurs 
 

Afişarea 
rezultatelor  

Contestaţii 
Înmatriculări 

Afişare 
rezultate 

finale 
depunere rezolvare 

SESIUNEA I  - luna iulie 2016 

08 ...31 iulie 11…25 iulie 26 iulie 

24 ore de la 

27.....30 
iulie 

31 iulie 
afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – septembrie 2016 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la  expirarea perioadei de 

înmatriculare după prima sesiune) 

01….16 
sept. 

01...11 sept 12 sept 

24 ore de la 

13 .. 15 sept 16 sept 
afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

 

c) Concursul de admitere pentru continuare de studii se desfăşoară 

conform următorului program, respectând cifra de şcolarizare: 
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Tabelul 3. 

Înscrierea 
candidaţilor 

Activităţi desfăşurate 

Întocmirea fişelor de 
echivalare 

Afişarea 
rezultatelor 

Înmatricularea în facultate 

01…10 sept. Până la data de 11 septembrie 11 sept. 12…16 sept. 

 

d) Concursul de admitere se desfăşoară în două sesiuni pentru ciclul de studii 

universitare de masterat (Management educaţional, Didactica limbilor străine, 

Educaţie timpurie, Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice și 

Consiliere educațională), după următorul program: 

 

Tabelul 4. 

Perioada 

Activităţi desfăşurate 

Înscriere la 
concurs 

Susţinerea 
interviului 

Afişarea 
rezultatelor 

după 
interviu 

Contestaţii 

Înmatriculări 
Afişare 

rezultate 
finale 

depunere rezolvare 

SESIUNEA I  - luna iulie 2016 

08 ...31 iulie 11…24 iulie 25 iulie 26 iulie 

24 ore de la 

27....30 iulie 31 iulie 
afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – septembrie 2016 
(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la  expirarea perioadei de 

înmatriculare după prima sesiune) 

01….16 
sept. 

01..10 sept. 11 sept 12 sept 

24 ore de la 

13 .. 15 sept 16 sept 
afişarea 
rezultatel

or 

expirarea 
termen de 
contestare 

 

Notă: La masteratul Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice,  se 

pot înscrie absolvenţii cu diplomă de licenţă si cu gradul didactic definitiv care îşi 

desfăşoară activitatea în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal. 

 

Art.24 Metodologia de desfăşurare a concursului de admitere este 

următoarea: 

a) La concursul de admitere pentru ciclul universitar de licenţă se iau în 

calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, următoarele medii: 

- media de la examenul de bacalaureat (Mbac) – 75%; 

- nota de la proba scrisă, la Limba şi literatura română de la examenul de 

bacalaureat  (Mrom) – 25%. 

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel: 

bac rom
gen

3 M + M
M =

4


 

Media minimă de admitere la studii universitare de licenţă, pentru locurile 

subvenţionate, cât şi pentru cele cu taxă, nu poate fi mai mică decât 5. 
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b) Pentru cetățenii români, absolvenţi ai studiilor liceale din Spaţiul European 

şi din Federaţia Statelor Elveţiene, cu diploma de bacalaureat și atestat de 

echivalare,   eliberat de către Centrul Național de Echivalare și 

Recunoaștere a Diplomelor (CNERD) -  admiterea se face numai pe baza 

mediei de la bacalaureat. 

 

c) La concursul de admitere pentru continuare de studii se ia în calcul, 

pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diploma 

(absolvire sau licenţă) - Mdiploma - pondere 100%. 

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel: 

gen diplomaM M  

 

d) La concursul de admitere pentru ciclul universitar de masterat se ia în 

calcul, pentru stabilirea mediei de admitere, media examenului de diplomă 

(licenţa) - Mdiploma - pondere 100%. 

Media generală, care stă la baza clasificării candidaţilor, se calculează astfel: 

gen diplomaM M  

 

Obs. Toate mediile se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire. 

  

Art.25 Candidaţii vor fi ordonaţi descrescător după media generală (Mgen).  

  

Art.26 a) Departajarea candidaţilor pentru programele de studii de licenţă, 

cu medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, 

în limita locurilor aprobate, se va face în funcţie de proba scrisă de la bacalaureat la 

limba română, cu pondere de 100%. 

Dacă şi după această departajare există medii egale pe ultimul loc 

subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă, atunci se va lua în calcul şi proba obligatorie 

de la bacalaureat a profilului (Matematică sau Istorie).  

 

                b) Departajarea candidaţilor pentru continuare de studii cu medii 

egale, admişi pe ultimul loc, în limita locurilor existente în fiecare filială, se va face în 

funcţie de media de la examenul de bacalaureat, cu pondere de 100%. 

Distribuţia  candidaţilor de la continuare studii pe locurile disponibile în filialele 

pentru care au optat se va face în funcţie de criteriile menţionate şi opţiunile 

exprimate. 

 

          c) Departajarea candidaţilor pentru cursuri universitare de master cu 

medii egale, admişi pe ultimul loc subvenţionat, sau pe ultimul loc admis cu taxă, în 

limita locurilor aprobate, se va face, după cum urmează: 
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- la programele de masterat Management educaţional, Didactica limbilor 

străine, Educaţie timpurie și Consiliere educațională, se va lua în calcul media 

multianuală de la programul de studii de licenţă absolvit; 

 - la programul de masterat Mentorat pentru profesionalizarea carierei 

didactice, se va lua în calcul media de la examenul de definitivat. 

Dacă, şi după această departajare, există medii egale pe ultimul loc 

subvenţionat sau pe ultimul loc cu taxă, atunci se va lua în calcul media de la 

bacalaureat.  

 

Art.27 Rezultatele concursului de admitere (pentru studii universitare de 

licenţă) se comunică prin afişare, după cum urmează: 

- Lista nr. 1: Lista candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, 

pe specializări, în limita locurilor aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale și 

Cercetării Știintifice; 

- Lista nr. 2: Lista candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, pe specializări, în limita 

locurilor aprobate de ARACIS; 

- Lista nr. 3: Lista candidaţilor respinşi. 

 

Art.28 Locurile subvenţionate pentru admiterea la studii universitare de 

licenţă și de master se vor ocupa în sesiunea din vară, după ce s-a făcut 

înmatricularea. 

 

Art.29 a) În situaţia în care, după înmatriculările din sesiunea iulie 2016, 

rămân neocupate locuri subvenţionate din fonduri publice, locurile subvenţionate 

rămase libere se redistribuie în ziua de 31 iulie 2016 (după încheierea 

înmatriculărilor în anul I), următorilor candidaţii, înmatriculaţi pe locurile cu taxă, în 

ordinea mediilor pentru fiecare program, fără redistribuire între programe. 

După redistribuire, lista tuturor candidaţilor admişi în urma concursului de 

admitere, sesiunea iulie 2016, înmatriculaţi la fiecare program, în ordinea 

descrescătoare a mediilor, se face publică, prin afişare, la avizierul facultăţii. 

 

Art.30 Candidaţii declaraţi admişi în urma sesiunii din iulie 2016 – pe locurile 

„fără taxă” sau pe locuri „cu taxă” – care nu s-au înmatriculat în perioada prevăzută 

în tab. 1, tab. 2,  tab. 3 şi tab. 4, îşi pierd această calitate. Locul rămas vacant se va 

ocupa cu primul candidat înmatriculat pe lista locurilor cu taxă. 

Locurile subvenţionate se ocupă numai în sesiunea din vară. 

La sfârşitul perioadei de înmatriculare se va afişa lista locurilor rămase libere. 

  

Art.31 Pentru locurile rămase neocupate, la ciclul universitar de licenţă și de 

master, în sesiunea din vară, se va organiza o nouă sesiune de concurs, în perioada 

01-16 septembrie, urmând aceeaşi procedură ca şi în vară, doar în regim cu taxă.  
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Partea a IV-a 

Înmatricularea candidaţilor admişi 

 

  Art.32 a) Candidaţii pot fi înmatriculaţi, după cum urmează: 

Pentru cele două specializări (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi 

Asistenţă managerială şi secretariat) în perioada 27-30 iulie (pentru sesiunea din 

vară) şi în perioada 13-15 septembrie (pentru sesiunea din toamnă); 

Înmatricularea se face pe baza următoarelor acte depuse la secretariat: 

- cerere tip de înmatriculare (pusă la dispoziţia candidaţilor de facultate, în 

care vor fi cuprinse datele solicitate in Anexa 1 la O.M.  3.313 / 2012); 

- 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 2016/2017, pentru candidaţii admişi pe locuri cu 

taxă; (până la data de 18 septembrie 2016) 

- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei la contract pentru anul I. 

Notă: Studenţii admişi pe locuri cu taxă, care mai sunt înscrişi şi la alt 

program de studii, pe locuri subvenţionate, vor prezenta la înmatriculare copie 

legalizată după diploma de bacalaureat, plus adeverinţă de la facultatea respectivă, 

în care să se specifice că diploma de bacalaureat se află la aceasta în original. 

       b) Candidaţii admişi la continuare de studii sau la masterat (Management 

educaţional, Didactica limbilor străine, Mentorat pentru profesionalizarea carierei 

didactice (MENTPROF) şi Educaţie timpurie) sunt înmatriculaţi şi devin studenţi pe 

baza următoarelor acte: 

- cerere de înmatriculare depusă de candidat la secretariatul facultăţii în 

perioada de timp specificată în art. 24; 

- diploma de absolvire/licenţă a studiilor universitare cu care a participat 

la concurs (în original pentru candidaţii admişi pe locurile finanţate de 

la buget); 

- chitanţa de achitare a taxei de înmatriculare în valoare de 100 lei; 

- dovada de achitare a 30% din valoarea taxei de şcolarizare aferentă 

programului de studii în care a fost admis, stabilită de Senatul 

Universităţii pentru anul universitar 2016/2017, pentru candidaţii admişi 

pe locuri cu taxă; (până la data de 18 septembrie 2016) 

- semnarea “Contractului de studii” şi a anexei pentru anul de studii în 

care a fost înscris. 

- înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de 

admitere se face prin decizia rectorului. După aprobarea înmatriculării, 

studenţii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic valabil 

pentru întreaga perioadă de şcolarizare la programele de studii la care 

au fost admişi. 
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Art.33 Candidaţii admişi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei pe locuri 

subvenţionate îşi păstrează locurile cu condiţia depunerii actelor de studii, în original, 

în perioada stabilită pentru înmatriculare. În caz contrar, îşi pierd locul subvenţionat. 

 

Art.34 Dacă, după înmatriculare, în anul universitar 2016-2017, la programele 

de studii de licență Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar și Asistență 

managerială și secretariat nu se realizează formaţia de lucru, minim 30 de studenţi,    

se poate opta pentru un alt program de studii de licență, în limita locurilor scoase la 

concurs, păstrându-se locul subvenţionat sau cu taxă obținut în urma concursului de 

admitere. 

 

Art.35 Dacă la unul dintre programele de masterat menţionate, numărul 

masteranzilor înmatriculaţi este mai mic de 20, în anul universitar 2016-2017, nu se 

va organiza masteratul respectiv. În schimb, aceştia pot opta pentru un alt program 

de masterat, în limita locurilor scoase la concurs, păstrându-se locul subvenţionat 

sau cu taxă obținut în urma concursului de admitere. 

 

Art.36 Candidaţii declaraţi admişi pe loc subvenţionat care, prin înmatriculare, 

în anul I, au căpătat calitatea de student, pot renunţa la această calitate prin cerere 

adresată rectorului. Locul studentului retras devine liber şi va fi ocupat de primul 

candidat aflat imediat sub linie, în sesiunea iulie. 

  

Art.37 Cadrele didactice precum şi alte persoane angrenate în concursul de 

admitere, care se abat de la respectarea normelor de desfăşurare a concursului, sau 

care, prin activitatea lor, prejudiciază buna desfăşurare a concursului vor fi 

sancţionate disciplinar, conform legislaţiei în vigoare, iar Rectorul va dispune 

încetarea imediată a atribuţiilor acestor persoane în legătură cu concursul de 

admitere. 

  

Art.38 În cazul reclamării ori constatării unor nereguli la admitere, produse de 

cadre didactice sau în alte condiţii, Comisia de admitere pe facultate semnalează 

cazul Comisiei centrale de admitere pentru analiza şi luarea deciziei 

corespunzătoare. 

 

Art. 39 După afişarea rezultatelor finale şi constituirea formaţiilor de studii, 

conform structurilor rezultate in urma concursului de admitere, în limita locurilor‚ „cu 

taxă” rămase neocupate, se pot efectua înscrieri şi înmatriculări, până la data de 30 

septembrie 2016, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii în legătură cu 

provenienţa candidaţilor şi actele necesare înscrierii şi înmatriculării, fără să se 

constituie noi formaţii de studiu. 

 

Art.40 a) Contestaţiile privind concursul de admitere se depun la COMISIA 
DE ADMITERE PE FACULTATE. La cerere, analiza contestaţiei se poate face  cu 
participarea contestatarului.  
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b) Decizia comisiei de contestaţii este definitivă. 
 

Partea a V-a 

Organizarea şi desfăşurarea admiterii la programul de conversie profesională 

 

  Art. 40 La programele de conversie profesională se pot înscrie cadrele 

didactice încadrate în sistemul de învăţământ preuniversitar care au finalizat cu 

diplomă cel puţin studiile universitare de licenţă sau echivalente. 

 

Art. 41 Înscrierile la programul de conversie profesională în domeniul Ştiinţele 

educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se fac la sediul Facultății 

de Științe ale Educației din cadrul Universităţii din Piteşti. Perioada de înscriere este 

în luna spetembrie 2016 

 

     Art. 42 La înscriere, candidaţii vor prezenta un dosar conţinând următoarele 

documente: 

– fişa de înscriere; 

– diploma de licenţă sau echivalentă, în copie legalizată; 

– foaie matricolă (copie legalizată); 

– copie după diploma de bacalaureat 

– certificatul de naştere (copie legalizată); 

– copie după cartea de identitate; 

– certificatul de căsătorie în cazul candidaţilor care, după căsătorie, şi-au 

schimbat numele (copie legalizată); 

– 2 fotografii format 3/4. 

– Adeverinţă prin care să se facă dovada calităţii de cadru didactic activ emisă 

de unitatea şcolară în care este încadrat. 

– adeverinţa medicală tip 

 

Art.43 Criteriile de admitere  la unul dintre programele de conversie  

profesională sunt: 

- Candidatul să fie absolvent cu diplomă de licență sau echivalentă a unui program 

de studii universitare acreditat; 

- Să fie încadrat în sistemul de învățământ preuniversitar; 

 

Art. 44 Ierarhizarea candidaţilor se va face pe baza mediei aritmetice între 

media anilor de studiu și nota/media obținută la examenul de licență; în cazuri de 

egalitate se va face departajarea prin media obținută la Bacalaureat. 

 

Art. 45 Listele candidaţilor admişi vor fi avizate de către comisia de admitere 

şi afişate.  
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Art. 46 Candidaţii declaraţi admişi la programul de conversie profesională în 

domeniul Ştiinţele educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar vor fi 

înmatriculaţi la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. 

 

Art. 47 Candidaţii admişi  au obligaţia să achite taxa de inmatriculare şi cel 

puţin 30% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016 – 2017. 

 

Art. 48 Metodologia a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe 

ale Educaţiei din data de 10.02.2016 și revizuită în ședința CF din data 01.06.2016, 

în conformitate cu modificările Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de admitere pentru anul universitar 2016–2017 la Universitatea din 

Piteşti aprobate în ședința Senatului din data de 23.05.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Decan, 

Conf. univ. dr. Claudiu LANGA 


