
 

 
 

Facultatea de Științe ale Educației a fost 

înființată în anul 2005, după reorganizarea 

Colegiului Universitar de Institutori. 

Misiunea Facultății de Științe ale Educaței este 

de a forma cadre didactice pentru unități de 

învățământ preșcolar și preșcolar, precum și 

directori și asistenți manageri. 

  

Facultatea de Științe ale Educației din cadrul 

Universității din Pitești pregătește cetățeni 

străini (din țările UE si non UE) în ANUL 

PREGĂTITOR – limba română ca limbă 

străină. 

 

 

Până în prezent studenți din Albania, Algeria, 

Irak, Iran, Insulele Comore, Djibouti, Siria, 

Iordania, Egipt, Tunisia, Nigeria, Sri Lanka, 

Mongolia, Brazilia, Columbia, Turkmenistan, 

Peru, Republica Dominicană, Maroc, Mexic, 

Coasta de Fildeș, China, Franța, Turcia, 

Palestina, Angola au studiat limba română 

pentru anul pregătitor, în Pitești. 

 

 

 

Facultatea de Științe ale Educației:  
Address: Str. Doaga, Nr. 11, Piteşti, 110040, Jud. 

Argeş, România 

Tel/ fax: 40-348 453350 
 

http://www.upit.ro/FSEd 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

             
 

 
 

 
 

 

 

 Universitatea din Piteşti  este o instituție tânără, 

dinamică, modernă, flexibilă de învățământ superior. 

Aceasta oferă posibilități educaționale ample 

tinerilor din România , precum și celor din alte 

regiuni ale lumii. Prioritățile Universității din Pitești 

sunt direcționate către dezvoltarea unei activități de 

cercetare științifică de înaltă calitate, formarea 

tinerilor ca viitori înalți specialist, capabili să –și 

găsească un job corespunzător pe piața muncii 

românești și europene, care devine din ce în ce mai 

exigentă.  

Printre priorități, menționăm de asemenea, vasta 

colaborare internațională pe care universitatea 

noastră a dezvoltat-o printr-o serie de parteneriate, 

proiecte și programme finanțate de către Comisia 

Europeană. Obiectivul nostru este de a dezvolta în 

Pitești o universitate orientată spre afaceri, o unitate 

adânc înrădăcinată în realitatea zilnică, o universitate 

care interferează puternic cu sectorul social-

economic, prin oferirea asistenței sale în găsirea 

soluțiilor corecte la numeroasele probleme cu care 

acest sector se confruntă în prezent. 

Așadar, Universitatea din Pitești este hotărâtă să-și 

joace rolul în mod strălucit și să-și îndeplinească 

misiunea în societate, precum și să ofere o șansă 

oricărui tânăr în ceea ce privește viitorul său. 

Universitatea din Pitești reprezintă cea mai bună 

șansă pentru dumneavoastră în vederea pregătirii 

viitorului dvs. profesional de succes! 

 

 

 

Universitatea din Piteşti: www.upit.ro  

Adresa: Str. Târgu din Vale, Nr. 1, Piteşti, 

110040, Jud. Argeş, România E-mail: 

info@upit.ro, Telefon: +40 348-453100, Fax: +40 

348-453123. 

 

 

http://www.upit.ro/FSEd


 

 

 Sistemul național de învățământ este deschis - în 

conformitate cu legislația- de asemenea pentru cetățenii 

străini. Înscrierea acestora în cadrul sistemului de 

învățământ românesc este realizată - privitor la activitățile 

didactice - în baza acelorași norme și reglementări care 

sunt valabile pentru cetățenii români - elevi, studenți, 

respectiv persoane înscrise pentru studii postuniversitare. 

În acest context sunt luate în considerare atât chestiunile 

privitoare la conținut (planuri și programe educaționale), 

cât și caracterul administrativ ( transferuri, examene etc). 

 
CONDIȚII DE ADMITERE 

Cetățenii non - UE care doresc să studieze în România, 

trebuie să aplice la Universitatea din Pitești, pentru a li se 

accepta pre-înscrierea. Ulterior acestei preînscrieri, va fi 

emisă Scrisoarea de Acceptare de către Ministerul 

Educației. Documentele de aplicare (vezi mai jos), 

scanate, trebuie să fie expediate pe email 

(anpregatitor@yahoo.com )  către Universitatea din 

Pitești, pentru etapa de preînscriere.  

Universitatea va evalua dosarul cu documentele de 

aplicare trimise pe email, și va trimite către Ministerul 

Educației Nașionale, în atenția Departamentului General 

de Relații Internaționale, o scurtă listă cu persoanele care 

sunt nominalizate să primească Scrisoarea de Acceptare. 

Odată cu această listă, Universitatea trebuie să trimită o 

copie a documentelor de aplicare, pentru a putea fi emisă 

Scrisoarea de Acceptare pentru studiile la care au optat 

candidații. Departamentului General de Relații 

Internaționale va emite o Scrisoare de Acceptare pe care o 

va trimite la Universitatea din Pitești.  

Cetățenii din țările non- UE pot fi înmatriculați pentru 

studii la Universitatea din Pitești, fără a susține 

examen de admitere. Admiterea la Universitatea din 

Pitești se realizează pe baza selectării dosarelor de 

înscriere. 

 

Documente de aplicare necesare a fi trimise pe email 

 ( anpregatitor@yahoo.com) în etapa de pre-înscriere: 

 

1. Formular de cerere - depus în 2 exemplare; 

2. a) Copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau 

un echivalent al acesteia - pentru studiile universitare; 

   b) Copie legalizată a Certificatului de Absolvire - 

pentru aplicantii postuniversitari sau doctoranzi; 

3. Foaie matricolă tradusă în română, engleză sau 

franceză; 

4. Copie legalizată a Cetificatului de Naștere; 

5. Copie legalizată după pașaport; 

6. Adeverință medicală; 

7. Dovada spațiului locativ ; 

8. Patru poze tip pașaport. 

 

Ulterior, după ce ați fost acceptați la studii, documentele 

de aplicare (menționate mai sus),  trebuie depuse 

personal,  în original, atunci când aplicați la Universitatea 

din Pitești. Înainte de sosirea în România, studenții 

cetățeni străini trebuie să aibă deja trimise către 

ambasadele / consulatele românești  din propriile țări, 

documentele de aplicare menționate mai sus. De la 

ambasadele sau consulatele respective, aceștia trebuie să 

obțină o viză validă pentru studii pentru Români 

 

TAXA DE ȘCOLARIZARE  

 

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din statele non 

UE se plătește integral, în avans:  

- 1,980 Euro/ an universitar. 

 

Taxa de școlarizare pentru cetățenii străini din statele 

membre UE, se achită în avans și este similară cu taxa de 

școlarizare pentru studenții români:  

- 2,700 lei / an universitar. 

 
 

BURSE 

Cetățenii din străinătate ( atât cei din statele non -UE sau 

din statele membre UE)  pot, de asemenea, să fie acceptați 

să studieze în baza burselor acordate de România, 

unilateral, sau în cadrul acordurilor bilaterale, prin 

intermediul autorităților competente din țările acestora, 

sau în baza burselor și granturilor oferite de alte state sau 

de către organizațiile internaționale. 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE  

La finalul anului pregătitor, în urma absolvirii tuturor 

examenelor, studenților li se eliberează CERTIFICATUL 

DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ, necesar înscrierii 

la studii preuniversitare, universitare sau postuniversitare 

în România. 

ALTE INFORMAȚII 

Personalul didactic din cadrul Facultății de Științe ale 

Educației, responsabil cu activitățile didactice pentru Anul 

pregătitor- limba română ca limbă străină, implică 

studenții cetățeni străini în activități si evenimente socio - 

culturale: conferințe, călătorii, vizite în locuri de interes, 

pentru a facilita integrarea lingvistică, socială și culturală 

a acestora. 

Contact: Telefon mobil +40 722 765 119  

http://www.facebook.com/ForeignStudentsDepartment 

Email:  anpregatitor@yahoo.com 
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