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INTRODUCERE 

 
Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică (denumită în continuare FSEFI) 

face parte din Universitatea din Piteşti. Actul de recunoaştere privind denumirea legală actuală 

a FSEFI este Hotărârea Guvernului 654/14.19.2016 pentru modificarea şi completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 739/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ 

superior pentru anul universitar 2020-2021.  

La nivelul FSEFI îşi desfăşoară activitatea 5 departamente: Departamentul Ştiinţe ale 

Naturii (DSN), Departamentul Ingineria Mediului şi Ştiinţe Inginereşti Aplicate (DIMSIA), 

Departamentul Asistenţă Medicală şi Kinetoterapie (DAMK), Departamentul Educaţie Fizică 

şi Sport (DEFS),  Departamentul Matematică Informatică (DMI). 

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII 

 
 Facultatea este condusă de un decan ajutat de 2 prodecani și are în componență 

departamentele prin care se gestionează programele de studii. Departamentele sunt conduse de 

directori de departament conform organigramei.  

 

 

DECAN 

 
Conf. univ. dr. Leonard Julien Fleancu 

 
PRODECAN CU CALITATEA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 

 
Lector univ. dr. Alina Mihaela Truță 

PRODECAN CU CERCETAREA, 

RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 

ȘI RELAȚIILE CU STUDENȚII 

 
Lector univ. dr. Gabriel Bratu 
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Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică gestionează programe pentru ciclurile 

de studii universitare de licenţă, masterat doctorat şi programe de studii postuniversitare de 

conversie profesională, după cum urmează: 

 
1.   Domenii și programe de studii de licență 

Domeniile de studii Programele de studii Statut 

 

Chimie 

Chimie Acreditare (cf. Rap. ARACIS 477/05.02.2020) 

Chimie medicală 
Autorizare de funcționare provizorie  
(cf. Rap. ARACIS 4148/31.07.2017) 

Biologie Biologie Acreditare (cf. Rap. ARACIS 5036/29.07.2019) 

Știința mediului Ecologie și protecția mediului Acreditare (cf. Rap. ARACIS 4899/16.11.2016) 

Horticultură Horticultură Acreditare (cf. Rap. ARACIS 5982/07.10.2019) 

Ingineria mediului Ingineria mediului Acreditare (cf.  Rap. ARACIS 1749/18.03.2015)  

Inginerie energetică Energetică şi tehnologii nucleare 
Autorizare de funcționare provizorie (cf. Rap. ARACIS 

5587/07.10.2014) 

Sănătate Asistență medicală generală Acreditare (cf.  Rap. ARACIS 4129/31.07.2017) 

Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială Acreditare (cf.  Rap. ARACIS 2390/26.04.2018) 

Psihologie Terapie ocupaţională Acreditare (cf.  Rap. ARACIS 3040/08.06.2017) 

Educație fizică și sport   
Educație fizică și sportivă Acreditare (cf. Rap. ARACIS 2390/26.04.2018) 

Sport și performanta motrică Acreditare (cf. Rap. ARACIS 2390/26.04.2018) 

Informatică  Informatică  Acreditare (cf. Rap. ARACIS 2390/26.04.2018) 

Matematică Matematică Acreditare (cf. Rap. ARACIS 1771/18.03.2015) 

2. Domenii și programe de studii de masterat 

Științe inginerești aplicate Materiale și tehnologii nucleare Acreditare (cf. Rap. ARACIS 8879/06.10.2009) 

Chimie Chimie criminalistică 

ÎNCADRAREA programului de studii universitare de master în domeniul 

de studii universitare de master acreditat Chimie (cf. Rap. ARACIS 

282/17.01.2019) 

Biologie Biologie medicală 
MENȚINEREA ACREDITĂRII domeniului de studii universitare de 

masterat BIOLOGIE (cf. Rap. ARACIS 3235/27.07.2020) 

Știința mediului 

Monitorizarea şi protecţia mediului 

(interdisciplinar cu domeniile: Horticultură 

şi Biologie) 

ÎNCADRAREA programului de studii universitare de master în domeniul 

de studii universitare de master acreditat ȘTIINȚA MEDIULUI 
(interdisciplinar cu  Horticultură și Biologie) (cf. Rap. ARACIS 

4611/23.06.2015) 

Știința sportului și 

educației fizice 

Activități motrice curriculare și 
extracurriculare 

 

MENȚINEREA ACREDITĂRII domeniului de studii universitare de 
masterat ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE (cf. Rap. 

ARACIS 553/01.02.2021) 

 

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi 

Organizare și conducere în sport 

Performanta în sport 

Matematică 
Matematică aplicată Acreditare (cf. Rap. ARACIS 5474/20.06.2013) 

Matematică didactică Acreditare (cf. Rap. ARACIS 6721/09.07.2009) 

Informatică 

Modelarea, proiectarea și managementul 

sistemelor software 
Acreditare (cf. Rap. ARACIS 6721/09.07.2009) 

Tehnici avansate pentru prelucrarea 

informaţiei (Advanced Techniques for 
Information Processing) 

ÎNCADRAREA programului de studii universitare de master în domeniul 

de studii universitare de master acreditat INFORMATICĂ (cf. Rap. 
ARACIS 4123/10.07.2014) 

3. Domenii de doctorat 

Matematică - I.O.D. cf. OMEN 4212/20.07.2000 

Matematică - I.O.D. cf. OMEC 4544/23.09.2002 

Biologie - I.O.D. cf. OMEC 5644/12.12.2005 

Știința Sportului și 

Educației Fizice 
- I.O.D. cf. OMECT 5291/22.10.2003 
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INFORMAȚII DESPRE ADMITERE 
 

Prevederi generale privind organizarea și desfășurarea admiterii 2021 

(Extras Regulament Admitere 2021) 
https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-pitesti/admitere-2021 

 

Art. 1. Admiterea la Universitatea din Pitești se organizează în conformitate cu regulamentul unitar 

de admitere și anexele aferente facultăților, aprobate de Senatul universității. Cu asumarea 

răspunderii, facultatea elaborează toate aspectele specifice criteriilor de selecție: 

(a) Tipul de probă/probă scrisă/scrise sau/și orală/orale pentru testarea cunoștințelor și a 

capacităților cognitive, precum și probele de aptitudini, acolo unde este cazul; 

(b) Algoritmul de calcul al mediei finale; 

(c) Criteriile de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc; 

(d) Condițiile în care se depun contestații și modul de rezolvare a contestațiilor; 

(e) Criterii de selecție pentru licențiați; 

(f) Criterii de selecție pentru premianții la diferite concursuri (olimpiade), alte concursuri. 

 

Art.2. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI organizează concurs de admitere on-line pentru 

următoarele cicluri de studii universitare: 

a) pentru ciclul de studii universitare de licenţă: pe domenii de licență, la 

specializările/programele 

de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare, pe locuri bugetate, la forma de învățământ cu frecvență (IF) și pe locuri cu taxă la 

formele de învățământ: cu frecvență (IF) și frecvență redusă (FR); 

b) pentru ciclul de studii universitare de masterat: pe domenii de masterat, la programele de 

studii universitare de masterat acreditate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe locuri 

bugetate și pe locuri cu taxă, la forma de învățământ cu frecvență (IF); 

c) pentru ciclul de studii universitare de doctorat: pe domeniile de studii universitare de 

doctorat aprobate de Ministerul Educaţiei și Cercetării, conform Metodologiei privind organizarea 

și desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat – 2021-2022. 

 

Art. 3. a) Un candidat se va înregistra pe platforma electronică de admitere pentru un număr 

nelimitat de opțiuni (https://www.upit.ro/ro/despre-universitate/admitere-universitatea-din-

pitesti/admitere-2021 ). 

b) La înscriere, candidatul completează, cu asumarea răspunderii, toate rubricile din formularul tip, 

acordând atenție deosebită opțiunilor referitoare la programul de studii/specializarea, forma de 

învățământ (IF, IFR) și regimul de finanțare: buget sau taxă. Pentru situația în care la un program 

de studii nu vor fi suficienți candidați pentru alcătuirea unei formații de studii aceștia vor putea opta 

pentru un alt program din același domeniu/facultate/universitate, cu condiția ca acesta să se 

regăsească între opțiunile candidatului în fișa de înscriere completată inițial.  

c) După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din 

fișa de înscriere nu se modifică. Candidații vor fi informați asupra tuturor detaliilor admiterii, 
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respectiv asupra programelor de studii. În acest scop, facultățile vor asigura personal bine informat 

din rândul cadrelor didactice, decanii fiind responsabili de asigurarea acestor condiții. 

Art. 4. În condițiile art. 2 literele a) și b), candidatul la concursul de admitere va completa 

obligatoriu în ordine consecutivă opțiunile pentru programele de studii dintr-un domeniu de 

licență/masterat, prezente în oferta educațională a facultăților și în fișa de înscriere on-line. 

Art. 5. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de licenţă în cadrul Universității din 

Pitești se face prin probe de concurs, astfel: 

(1) pe baza documentelor înregistrate on-line, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile 

precedente absolvite și cu probă de concurs în vederea testării cunoștințelor și a 

capacităților cognitive; 

(2) pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obţinute în studiile precedente absolvite, și cu 

probă de concurs în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv cu 

probe de aptitudini. 

b) Pentru toate domeniile/programele de studii, concursul de admitere va conține o probă de 

concurs care va testa cunoștințele și capacitățile cognitive, desfășurată sub forma unui eseu pentru 

testarea cunoștințelor și capacităților cognitive (eseu motivațional) ce va fi transmis on-line.  

c) Stabilirea tematicii şi anunţarea acesteia pentru proba de concurs în vederea testării 

cunoştinţelor și a capacităților cognitive sunt de competenţa fiecărei facultăți din structura 

Universității din Pitești.  

d) Candidaţii vor transmite on-line eseul motivațional, datat şi semnat, în momentul înscrierii la 

concursul de admitere.  

e) Probele de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive sunt eliminatorii și 

se vor evalua cu calificativul ADMIS/RESPINS.  

f) În cazul în care un candidat obţine calificativul „respins” în urma evaluării probei de concurs 

pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv în urma testării capacităților 

artistice sau sportive, acesta pierde posibilitatea participării în cadrul concursului de admitere.  

g) La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licenţă vor fi luate în 

considerare notele specificate în Anexa 1 a prezentului regulament.  

h) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate 

public și nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul 

Universității din Pitești şi până la încheierea concursului de admitere din luna septembrie. 

i) La fiecare dintre probele de concurs evaluate cu note, nota minimă de promovare nu poate fi 

mai mică de 5,00 (cinci).  

j) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute 

la probele concursului de admitere, conform Anexei 1. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

k) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu poate fi mai mică 

de 5,00 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent. 

l) Criteriile de departajare a candidaților în cazul mediilor generale egale obținute la concursul de 

admitere pe domenii / programe de studii sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul regulament.  
 

Art. 6. a) Admiterea candidaților pentru ciclul universitar de masterat în cadrul Universității din 

Pitești se face prin concurs luând în considerare documentele înregistrate on-line. La calculul 

mediei generale de admitere la studii universitare de masterat pot fi luate în considerare şi mediile 
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obţinute la examenul de licenţă/diplomă. Probele de concurs aferente domeniilor/programelor de 

studii universitare de masterat sunt prezentate în Anexa 3. 

b) Probele de concurs și criteriile de departajare şi de clasificare a candidaţilor sunt anunţate 

public și nu pot fi modificate pe toată perioada cuprinsă între aprobarea lor în Senatul Universității 

şi până la încheierea concursului de admitere din luna septembrie. 

c) Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute 

la probele concursului de admitere, conform Anexei 3. Media se calculează cu două zecimale, fără 

rotunjire. 

d) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 

6,00 (şase). 

e) Criteriile de departajare a candidaților pe domenii / programe de studii, în cazul mediilor 

generale egale obținute la concursul de admitere, sunt prezentate în Anexa 4. 

 

Art. 7. a) În cazul probelor orale desfășurate on-line la anumite discipline, acestea sunt susţinute 

în limba română, în limba minorităţilor naţionale în care au fost studiate la liceu aceste discipline 

sau în limbă străină (engleză, franceză, spaniolă, germană), dacă această limbă reprezintă 

specializarea. 

b) Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulaţie internaţională, admiterea 

conţine în mod obligatoriu o probă eliminatorie de competenţă lingvistică desfășurată on-line, 

pentru limba de predare, atunci când admiterea se susține în limba română. 

............................................................................................................................................................. 

Art. 11. Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă sau master organizat în cadrul 

Universității din Pitești, presupune parcurgerea următoarelor activități: 

(a) Înscriere on-line la concurs; 

(b) Evaluarea probelor de aptitudini; 

(c) Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;  

(d) Evaluarea probei de concurs pentru testarea cunoștințelor și a capacităților 

cognitive/cunoștințelor specifice domeniului de studiu; 

(e) Afişarea rezultatelor, respectiv a listelor cu candidaţii repartizaţi pe locurile finanţate de la 

buget și pe locurile cu taxă şi a celor aflați în așteptare/respinşi; 

(f) Depunerea și soluționarea contestațiilor; 

(g) Înmatricularea; 

(h) Afişarea rezultatelor finale, respectiv a listelor cu candidaţii admişi pe locuri finanţate de la 

buget şi pe locuri cu taxă şi a celor respinşi.  

 

Art. 12. Graficul desfăşurării concursului de admitere pentru studii universitare de licenţă este 

prezentat în Tabelul 1 iar a celui pentru studii universitare de masterat în Tabelul 2. Astfel, în 

cadrul Universității din Pitești, admiterea se desfăşoară: 

(a) pentru ciclul universitar de licenţă, în două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii identice, 

înainte de începerea anului universitar, conform Tabelului 1: 
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Tabelul 1. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2021 în cadrul Universității din 

Pitești pentru ciclul universitar de licenţă 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 

concurs 

Proba de 

aptitudini 

Evaluare probă de 

concurs (testare a 

cunoștințelor și a 

capacităților cognitive) 

Afişare 

rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 
Afișare rezultate 

finale concurs de 

admitere 
Depunere Soluționare 

SESIUNEA I – IULIE 2021 

01.07-

31.07 
01.07-20.07 21.07 21.07 22.07 

24 de ore de la 

24.07 - 30.07 31.07 afișarea 
rezultatelor 

expirarea 

termenului de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2021 

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

 

01.08-          

15.09 
01.08-10.09 11.09 11.09 12.09 

24 de ore de la 

14.09 - 15.09 15.09 afișarea 

rezultatelor 

expirarea 

termenului de 
contestare 

 
(b) pentru ciclul universitar de master, în una sau două sesiuni de admitere, desfășurate în condiţii identice, înainte de începerea anului 

universitar, conform tabelului 2: 

 

Tabelul 2. Calendarul desfășurării procesului de admitere 2021 în cadrul Universității din 

Pitești pentru ciclul universitar de masterat 

Perioada 

Activități desfășurate 

Înscriere la 

concurs 
Proba de 

aptitudini 

Evaluare probă de 

concurs (testare a 

cunoștințelor și a 

capacităților cognitive) 

Afişare 

rezultate 

Contestații 

Înmatriculări 
Afișare rezultate 

finale concurs de 

admitere 
Depunere Soluționare 

SESIUNEA I – IULIE 2021 

01.07-

31.07 
01.07-20.07 21.07 21.07 22.07 

24 de ore de la 

24.07 - 30.07 31.07 afișarea 

rezultatelor 

expirarea 

termenului de 
contestare 

SESIUNEA a II-a – SEPTEMBRIE 2021 

(în limita locurilor rămase neocupate după prima sesiune la expirarea perio adei de înmatriculare după prima sesiune) 

01.08-

15.09 
01.08-10.09 11.09 11.09 12.09 

24 de ore de la 

14.09 - 15.09 15.09 afișarea 
rezultatelor 

expirarea 

termenului de 

contestare 

 
 (c) pentru ciclul de studii universitare de doctorat, calendarul concursului de admitere va fi conform Metodologiei privind organizarea și 
desfășurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de doctorat – 2021-2022. 
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI INFORMATICĂ  

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-

informatica/admitere-fsefi 

organizează concurs de admitere on-line pentru următoarele programe de studii de licență și 

master: 

 
 

 

mailto:fsefi@upit.ro
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INFORMAȚII DESPRE FINALIZARE STUDII 
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/informatii-

pentru-studentii-fsefi/examen-de-finalizare-a-studiilor-universitare-fsefi 

 

Art.2. Finalizarea studiilor se face prin: 

 Examen de licenţă - pentru absolvenţii ciclului de studii universitare de licenţă (cu studii 

efectuate conform Legii nr. 288/2004); 

Examen de diplomă – pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă din 

domeniul Ştiinţelor inginereşti (cu studii efectuate conform Legii nr. 288/2004); 

Examen de disertaţie – pentru absolvenţii ciclulului al II-lea de studii universitare (masterat).  

 

 Art.3. (1) Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează, după caz, examen 

de licenţă, examen de diplomă şi examen de absolvire pentru absolvenţii proprii şi pentru 

absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat şi particular la: 

a) programele de studii universitare de licenţă / specializări pentru care există acreditare 

în condiţiile legii, denumite în continuare programe/specializări acreditate; 

b) programele de studii universitare de licenţă / specializări autorizate să funcţioneze 

provizoriu, pentru care instuţia are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii 

universitare de  studii/specializări acreditate în condiţiile legii; 

  (2) În Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, programele de studii 

universitare de licenţă pentru care există acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare 

programe acreditate sunt: Informatică - cu durata studiilor de 3 ani; Matematică - cu durata 

studiilor de 3 ani; Biologie – cu durata studiilor de 3 ani; Ecologie şi protecţia mediului – cu 

durata studiilor de 3 ani; Horticultură – cu durata studiilor de 4 ani; Ingineria mediului – cu durata 

studiilor de 4 ani; Kinetoterapie şi motricitate specială - cu durata studiilor de 3 ani; Asistenţă 

medicală generală – cu durata studiilor de 4 ani; Terapie ocupaţională – cu durata studiilor de 3 

ani; Educaţie fizică şi sportivă - cu durata studiilor de 3 ani; Sport şi performanţă motrică - cu 

durata studiilor de 3 ani); 

(3) În Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, programele de studii universitare 

de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sunt: Energetică și tehnologii nucleare – cu 

durata studiilor de 4 ani; Chimie medicală - cu durata studiilor de 3 ani); 

(4) Pe perioada stării de urgență și alertă, cu respectarea actului didactic și cu asumarea 

răspunderii publice, examenul de licență / diplomă se poate desfășura și on-line. Serviciul 

informatizare va pune la dispoziție și va asigura funcționarea platformei electronice, securizată și 

adecvată acestui scop. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru 

fiecare absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. Dovezile (înregistrările) ședințelor de 

susținere a examenului de finalizare a studiilor vor fi arhivate în formă electronică pe platforma 

informatică a universității, gestionată de CTICI, care va asigura și securiza aceste informații. 

Perioada de arhivare a acestor informații va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art.4. (1) Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică organizează examen de 

disertaţie numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia curentă şi din promoţiile anterioare, atât 
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de la studiile universitare de master, cât şi de la studiile postuniversitare de master organizate în 

baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, programele de studii universitare 

de masterat acreditate sunt: Biologie medicală; Monitorizare şi protecţia mediului; 

Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi; Performanţă în sport; Organizare şi conducere în 

sport; Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare; Materiale şi tehnologii nucleare; 

Matematică didactică; Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei, Chimie criminalistică 

(3) Pe perioada stării de urgență și alertă, cu respectarea actului didactic și cu asumarea 

răspunderii publice, examenul de disertație se poate desfășura și on-line. Serviciul informatizare 

va pune la dispoziție și va asigura funcționarea platformei electronice, securizată și adecvată 

acestui scop. Susținerea în varianta on-line trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare 

absolvent în parte, și arhivată la nivelul facultății. facultății. Dovezile (înregistrările) ședințelor de 

susținere a examenului de finalizare a studiilor vor fi arhivate în formă electronică pe platforma 

informatică a universității, gestionată de CTICI, care va asigura și securiza aceste informații. 

Perioada de arhivare a acestor informații va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art.5. (1) În anul universitar 2020 - 2021, în Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi 

Informatică, examenele de finalizare a studiilor se organizează în trei sesiuni, în perioadele 

stabilite de Senatul Universităţii din Piteşti, din care două sesiuni în anul universitar curent şi o 

sesiune în luna februarie a anului universitar următor. 

(2) Programarea datelor de desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor este stabilită 

de fiecare departament organizator al programelor de studii de licenţă şi masterat, aprobată de 

Consiliul Facultăţii de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică, cu respectarea structurii anului 

universitar (Anexa 1). 

(3) Examenul de licenţă/ diplomă se organizează atât pentru absolvenţii proprii, cât şi 

pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare în condiţiile art.3, 

lit. b., caz în care se va aplica aceeași metodologie ca în cazul absolvenților Universității din 

Pitești, de la aceeași specializare, conform protocolului încheiat între cele două instituţii. 

 
 

 

INFORMAȚII DESPRE BURSE 
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/informatii-

pentru-studentii-fsefi/burse-fsefi 

 
 Pe perioada de studii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, studenții pot 

beneficia de următoarele categorii de burse, conform "Regulamentului privind acordarea de burse 

la ciclurile de studii de licenţă şi masterat", aprobat în şedinţa Senatului din data 15.09.2017, 

astfel: 

a) burse speciale  – din alocații bugetare 

 1) burse speciale pentru activitatea sportivă – din alocații bugetare 

2) burse speciale pentru activitatea cultural-artistică – din alocații bugetare 

3) burse “Merit olimpic internațional” conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.235/2010 
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b) burse de performanță – din alocații bugetare 

c) burse de merit – din alocații bugetare 

d) burse de ajutor social  – din alocații bugetare 

e) burse pentru ajutor social ocazional  – din alocații bugetare 

f) burse din venituri proprii - acordate de UPIT  pentru susținerea studiilor. 

Bursele (conform Art. 2. din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - 

ciclurile de studii de licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență în Universitatea din 

Piteşti) se acordă la cererea studenţilor, sub semnătură proprie (Anexele 1, 4, 5). Cererile se depun 

la secretariatele facultăților în termen de 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului cu excepția 

celor speciale, care se depun anual. 

Condiţia de obţinere a unei burse acordate de către UPIT sau de către personalităţi şi 

fundaţii naţionale ori internaţionale, indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist, cu 

excepția bursei de ajutor social permanent.  

Bursele speciale se atribuie pe durata a 12 luni consecutive, începând cu anul II de studiu 

la nivel de licență și cu anul I de studiu la nivel de master, în cuantumul stabilit de UPIT; 

Bursele de performanță se acordă începând cu semestrul I al anului II de studiu; 

Bursele de merit se acordă pe ani de studii şi pe semestre (la anii II de la programele de 

master cu doar 3 semestre, se acordă doar pentru semestrul I) în ordinea descrescătoare a mediilor 

ponderate;  

Bursele de ajutor social permanent se acordă pe întreaga durată a unui semestru 

universitar, în funcţie de punctajul obţinut conform prezentei metodologii; 

Bursele de ajutor social ocazional se pot acorda o dată sau de două ori pe an universitar 

în funcție de situații. 

Bursele de performanță, de merit şi de ajutor social se acordă pe toată durata anului 

universitar (12 luni), iar studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de licență sau 

de master care beneficiază de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu, li se va/vor 

acorda același tip de bursă/burse până la susținerea examenului de finalizare a studiilor. Bursele 

obținute pe fiecare semestru sunt în plată pe perioadă de 6 luni.  

Bursa de performanţă/ de merit poate fi acordată concomitent cu bursa de ajutor social/ 

bursa de ajutor social cu caracter ocazional/ suport financiar   ERASMUS/ SOCRATES; 

În situația în care, din rațiuni medicale susținute prin documente justificative (spitalizare, 

boli contagioase, calendar competiţional etc.) studentul nu poate participa la sesiunea de examene 

aferentă semestrului I, la atribuirea burselor se va ține cont de media de la examenul de admitere 

(pentru anul I), respectiv de media anului anterior (pentru ceilalți ani de studii). 

La FSEFI distribuirea fondului de burse alocat de la bugetul de stat se bazează pe următoarele 

criterii:  

- 15% pentru burse de performanță. În cazul în care fondul de burse de performanţă nu este 

utilizat integral, resursele neutilizate se alocă fondului de burse de merit, din cadrul FSEFI; 

- 50% pentru burse de merit; 

- 35% pentru burse sociale, din care minim 98% din fondul pentru bursele de ajutor social 

trebuie să fie utilizat pentru burse de ajutor social permanente şi maxim 2% sub formă de 

burse de ajutor social ocazional. 

- În cazul în care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat în întregime, 

acesta se redistribuie pentru acordarea burselor de performanţă, în proporție de 25%, 
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respectiv burselor de merit, în proporție de 75%. 

Studenţii care urmează concomitent două programe de studii în instituţii de învăţământ 

superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la programul de studiu pentru 

care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original. Cererea de bursă va fi însoţită de o 

adeverinţă care să ateste că nu este bursier la cea de-a doua facultate. 

Bursele se suspendă în momentul în care studentul bursier este exmatriculat. 

Bursele de performanță, cele de merit și cele de ajutor social se suspendă pe perioada în care 

beneficiarii lor sunt plecaţi din ţară, indiferent cine finanţează respectivele plecări, cu excepţia 

bursierilor   ERASMUS/ SOCRATES, a studenților plecați în baza acordurilor bilaterale de 

schimburi și a studenților plecați în stagii de practică sau pentru alte activități prevăzute în 

planurile de învățământ. În cazul în care un student bursier se retrage de la studii în timpul 

semestrului/anului universitar, FSEFI are obligaţia să anunţe Rectoratul în scris, în scopul sistării 

bursei. 

Mobilități de studiu și plasament   ERASMUS 
https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-stiinte-educatie-fizica-si-informatica/informatii-pentru-studentii-fsefi/selectia-burselor-

erasmus-pentru-studenti 

 

a) Universitatea din Pitești participă la Programul   ERASMUS încă de la implementarea sa 

în România (1997).   

b)   În prezent, obținerea Cartei   ERASMUS pentru Învățământul Superior 2014-2020 

permite participarea universității la noul Program   ERASMUS+. În cadrul acestuia, Acțiunea 

cheie 1 (KA1) - mobilități individuale pentru învățământul superior cuprinde ca și componentă de 

bază mobilitatea studenților. Aceasta poate fi destinată: 

- unei perioade de studiu în străinătate la o instituție de invățământ superior parteneră (mobilități 

studiu - SMS); 

- unui stagiu (program de practică) în străinătate la o instituție parteneră cum ar fi universitate, 

întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant (mobilități plasament - SMP). 

c) Durata activității pentru perioadele de studiu este cuprinsă între 3 și 12 luni, iar pentru 

perioadele de formare practică între 2 și 12 luni. Același student poate participa la perioade de 

mobilitate de până la 12 luni în total pentru fiecare ciclu de studii, indiferent de numărul și tipul 

activităților de mobilitate (licență, masterat sau doctorat).  

d) Locurile de desfășurare a activității  - studenții trebuie să își desfășoare activitatea de 

mobilitate într-o țară participantă la program (exemplu Franța, Spania, Grecia, Portugalia, 

Germania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Cehia, Polonia, Anglia, Turcia, Italia, Ungaria), la o 

instituție parteneră  cu care Universitatea din Pitești are încheiat un acord inter-instituțional 

(exemplu Universite de Lorraine,  Conservatoire National des Arts et Metiers Paris, Universidade 

do Porto, Izmir University, Universidad Carlos III de Madrid, Institut National des Sciences 

Appliquees de Lyon).  

e) Condiţii de eligibilitate 

- să fie înmatriculat ca student la cursurile de licenţă, master, sau doctorat la Universitatea 

din Pitești, indiferent de cetăţenie, pe toată durata mobilităţii; 

- să fie înscris cel puțin în al doilea an de studii universitare în cazul mobilităților de studiu, 

condiție care nu se aplică pentru mobilitățile de plasament ; 
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- proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la un stagiu fiind selectați în 

ultimul an de studiu, pe care trebuie să-l finalizeze în termen de un an de la absolvire. 

f)  Înscrierea la concursul de selecţie se face prin depunerea unui dosar de candidatură care 

trebuie să conţină documentele prevăzute în regulamentul de acordare a burselor   ERASMUS 

g) Selecția studenților pentru mobilități   ERASMUS+ 

Universitatea din Piteşti  promovează accesul către mobilităţi, asigurând tuturor studenţilor 

și absolvenților candidaţi egalitatea şanselor indiferent  de sex, rasă, etnie, arii de studiu, ţară de 

destinaţie,  nevoi speciale, condiţii socio-economice. Selecţia se desfașoară  la nivelul facultăților. 

Pentru a se înscrie la concurs, fiecare candidat va depune la coordonatorul   ERASMUS la nivel de 

facultate dosarul de candidatură cu documentele aferente, exprimându-și maximum 3 opţiuni 

pentru acelaşi spaţiu lingvistic. 

h) Criterii de selecţie: 

• să aibă rezultate academice bune în anul (anii) universitar(i) anterior(i); 

• să nu aibă restanţe; 

• să susțină în cadrul unui interviu rezultatele obținute la testul de limbă străină; 

• să prezinte o scrisoare de intenţie (motivare a solicitării mobilităţii). 

          Pe lângă aceste criterii minimale impuse, decanatele au libertatea de a introduce alte criterii 

de selecţie cu caracter specific acestora, care vor fi motivate în procesul verbal încheiat cu privire 

la organizarea şi selecţia candidaţilor. 

i) Întocmirea dosarului de mobilitate                                  

Sub îndrumarea coordonatorului   ERASMUS la nivel de facultate, studenţii selectaţi vor 

completa dosarul de mobilitate. 

 
 

INFORMAȚII DESPRE TAXE VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR  

2020 - 2021 
(conform Hotărârii Senatului 83 din data de 25.05.2020) 
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INFORMAȚII DIVERSE 

 

La nivelul fiecărui departament, se numesc Îndrumători de ani, Responsabili de practică, 

Coordonatori programe de studii, din rândul cadrelor didactice titulare. 

 Îndrumătorii de an asigură consilierea şi menţinerea unei legături permanente cu 

studenții anului de studiu /grupei, țin permanent legătura cu departamentul și Decanatul facultății, 

coordonează activitatea de îndrumare în anul respectiv. 

Îndrumătorul oferă studentului informații şi lămuriri suplimentare privind desfășurarea 
tuturor etapelor procesului de instruire și formare profesională, îi aduce la cunoștință prevederi ale 
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regulamentelor interne elaborate la nivel de facultate și universitate. Îndrumătorul sprijină 

studentul în orice aspect legat de pregătirea sa profesională. Studentul se poate adresa 

îndrumătorului în orice alt gen de problemă, fie ea socială, familială, personală, bazându-se pe 

încrederea reciprocă. 

 Îndrumătorul stabileşte împreună cu studenţii întâlniri de lucru periodice organizate pe 

grupe sau individual la cererea studentului. Temele abordate în cadrul întâlnirilor periodice dintre 

îndrumătorul de an şi studenţi se referă la: 

i. structura anului universitar şi programarea activităţilor didactice; 

ii. structura planului de învățământ, prezentarea disciplinelor obligatorii, opționale, 

facultative; 

iii. consilierea studenților cu privire la planificarea, pregătirea și desfășurarea evaluărilor din 

fiecare semestru; 

iv. rezultatele obţinute de studenți în urma evaluărilor semestriale; 

v. drepturi ale studenților; 

vi. relaţii inter-umane (comportament, ținută, limbaj) 

 

Responsabilii de practică 
 Practica studenților este coordonată de un responsabil (cadru didactic titular) la fiecare 

program de studiu și se desfășoară în conformitate cu planul de învățământ al fiecărui an de 

studiu. 

 

Sistemul de credite ECTS 
 Începând cu anul universitar 2005- 2006, structura învățământului superior cuprinde 

ciclurile de studii conform procesului Bologna.  

La baza promovării mobilității şi recunoaşterii diplomelor la nivel european, un rol 

important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta înseamnă 

că fiecare disciplină studiată este cotată cu un număr de puncte de credit, prin care se exprimă 

efortul cantitativ și calitativ pe care trebuie să îl depună un student pentru asimilarea cunoștințelor 

la o disciplină. Un punct de credit presupune aproximativ 30 de ore de muncă a studentului. 

Munca poate fi asistată (curs, seminar, laborator) și individuală (timp alocat studiului în bibliotecă, 

activitate practică, etc.). Obținerea creditelor este condiționată de promovarea disciplinei 

respective, evaluarea apreciindu-se cu note de la 1 la 10. Participarea studentului la evaluarea 

finală pentru obținerea notei  la o disciplină, este condiționată de obținerea la activitățile periodice 

obligatorii (lucrări de laborator, practica de specialitate, proiecte, etc.) a unui punctaj minim 

echivalent notei 5. 

Tipurile de activități din cadrul unei discipline studiate și ponderea acestora în nota finală 

sunt stabilite de titularul disciplinei prin Fișa disciplinei și este adusă la cunoștința studenților la 

începutul activității. Nota finală la o disciplină se compune din suma ponderată a notelor parțiale 

obținute pentru fiecare activitate cuprinsă în Fișa disciplinei. 

Disciplinele nepromovate la sfârșitul unui an de studiu sunt discipline creditate pentru anii 

următori. În cazul repetării unei discipline creditate, punctajele parțiale obținute anterior, rămân 

valabile. La solicitarea studentului, punctajul obținut anterior la activitățile de laborator și proiect 

se poate modifica, în vederea măririi, prin refacerea activităților cu alte grupe de studenți. 
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Detalii se găsesc pe site-ul Universității din Piteşti.  

 

BIBLIOTECA ȘI PLATFORMA DE E- LEARNING 
  

 Universitatea din Pitești deține o Bibliotecă modernă. Se bucură de un spațiu generos 

constând în spații de depozitare, spații de lectură, echipamente specifice. Biblioteca pune la 

dispoziția utilizatorilor săi  (studenți și cadre didactice) săli de lectură cu acces direct la publicaţii, 

secţii de împrumut pe termen lung, sală pentru consultarea catalogului electronic (OPAC), o reţea 

de calculatoare, spaţii moderne de depozitare a fondului de publicații. 

Biblioteca Universității din Pitești adună în rafturile sale cele mai importante lucrări științifice 

apărute pe plan național și internațional. 

 Biblioteca oferă toate aceste servicii, pe pagina web ce poate fi acesată prin link-ul: 

http://cat-biblioteca.upit.ro/bibl/Pagina%20WEB/Site_nou/Pag_inceput_files/pag_intrare.htm 

 

 Platforma de e-learning reprezintă un sistem informatic prin care Universitatea din Pitești 
gestionează, pe facultăți și departamente, documente oficiale, cursuri, laboratoare, etc. (ale 

cadrelor didactice titulare). Platforma are la baza IBM Workplace Collaborative Learning – un 

sistem de learning puternic, bazat pe standarde, care oferă utilizatorilor resurse personalizate de 

învățământ on line, suport de servicii de învățământ integrate, o varietate de posibilități de 

administrare care permit organizarea și gestionarea eficientă a activităților și resurselor de 

învățământ, atât cele efectuate în săli de clasă cât și online. 

Platforma de e-learning permite accesul a 30000 de utilizatori (studenți și cadre didactice) 

din Universitatea din Pitești. 

 Accesul la platformă se face cu ajutorul unui ID si o parolă. 

 Portalul este disponibil la adresa: https://learn.upit.ro/login/index.php 
 

 

 RELAȚIILE CU STUDENȚII, ORGANIZAȚIILE STUDENȚEȘTI, 

EDUCAȚIA CULTURAL- ARTISTICĂ A STUDENȚILOR, CABINETE 

MEDICALE 
 

Organizații studențești: 
ASUP- Asociația Studenților din Universitatea din Pitești 

AIESEC- Asociația Internațională a Studenților de Științe Economice (în toate facultățile din 

Universitate) cu un portofoliu important de activități pentru studenți.  
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Educația cultural-artistică: 

 
 

Cabinete medicale: 

 
 

Cămine studențești 
 

Cămin studențesc nr. 2+3 la adresa: Pitești, Aleea Școlii Normale nr.7 

 Regimul de funcționare a căminului studențesc (condițiile de acces și conviețuire) este 

stabilit de Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești, elaborate în 

condițiile legii, însușit de Consiliul de Administrație al Universității din Pitești și aprobat de 

Senatul Universitar. 

 

Cantina studențească 
 

 Necesitatea asigurării de condiții cât mai bune în folosul studenților a stat la baza deciziei 

serviciilor de cantină, context în care la Universitatea din Pitești, respectivul serviciu se desfășoară 

într-o locație astfel organizată încât să răspundă cerințelor, cu următoarele activități: 

 
Nr. 

crt. 

Serviciul Locația Disponibilități operaționale 

Nr. locuri Nr. 

săli 

Suprafață 

utilă 

1 Cantina cu autoservire  

Pitești, Aleea Școlii 

Normale nr.7 

100 1 170 

2 Bufet 90 1 150 

3 Terasă cu funcționalitate 

periodică 

60 1 70 

4 Protocol 12 1 35 

TOTAL 262 4 425 
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DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI 

DIDACTIC 
 

 Prin DPPD (Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic), studenții pot opta 

pentru programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia 

didactică. 

DPPD este o structură universitară autonomă, subordonată Senatului universitar, înfiinţată 

prin O.M. 3969/30.05.1997, abilitată să asigure formarea iniţială, psihopedagogică şi didactică, 

teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar în vederea obţinerii 

dreptului de a profesa în învăţământ.       

DPPD este abilitat să organizeze şi activităţi din sfera formării continue a personalului 

didactic, a promovării profesionale prin sistemul de acordare a gradelor didactice, precum şi 

activităţi specifice de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, potrivit legii şi reglementărilor 

interne ale fiecărei universităţi. DPPD poate participa, sub egida proprie, la competiţia pentru 

finanţarea cercetării prin granturi şi contracte organizată de CNCSIS. 

DPPD dispune de un Centru de analiză şi dezvoltare pedagogică cu scopul dezvoltării şi 

implementării tehnologiilor specifice învăţământului universitar şi a managementului pedagogic al 

calităţii în Universitatea din Piteşti. 

DPPD dispune de un Cabinet de consiliere psihopedagogică şi metodică cu scopul de a 

consilia tinerii studenţi pentru orientarea lor în cariera de viitori profesori.  

DPPD dispune de două Laboratoare metodice - unul funcţionează ca centru de resurse (în 

regim sală de lectură), iar celălalt funcţionează ca laborator multimedia. 

Detaliile se găsesc pe pagina web: http://www.dppdpitesti.ro/ 

Adresa: DPPD, Universitatea din Pitești, sediul - Str. Republicii nr. 71, etaj 3, camera 306, 

tel./fax. 0348.453.431 

 

CENTRUL DE LIMBI STRĂINE LOGOS 

 
Centrul de limbi Străine LOGOS organizează cursuri de limbi straine (engleză, franceză, 

germană) si limba română ca limbă străină: 

Plan de studiu pe trei nivele (A, B, C) conceput conform Cadrului european comun de 

referinţă pentru limbile străine al Consiliului Europei; 

Cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) pentru relaţii profesionale; 

Cursuri limbaje de specialitate (engleză, franceză, germană) ; 

Cursuri de limba română pentru străini; 

Cursuri de limbi străine (engleză, franceză, germană) şi de limba română 

pentru admitere în invatamantul superior; 

Cursuri de simulare pentru examene: Cambridge, TOEFL, DALF, DELF, Sprachdiplom 

Cursuri de pregătire pentru testul de competenţă lingvistică LOGOS 
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