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PROGRAMĂRI ÎNMATRICULARE 
 

 

În perioada 24-30 iulie trebuie să te prezinți la comisia de admitere a Facultății de 

Științe ale educației, Științe sociale și Psihologie, str. Doaga, nr. 11, parter, pentru a 

confirma locul pe care ai fost admis. 
 

NR. 

CRT. 

PROGRAMUL DE STUDII ZILE 

PROGRAMATE 

1 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 24 iulie – 09.00-17.00 

25 iulie – 09.00-12.00  

26 iulie – 09.00-12.00 
2 Asistență socială 

3 Jurnalism 

4 Psihologie 27 iulie – 09.00-17.00 

28 iulie – 09.00-17.00 5 Resurse umane 

6 Consiliere în asistența socială 29 iulie – 09.00-17.00 

 

 
7 Comunicare organizațională 

8 Psihologie clinică: evaluare și intervenție 

9 Management educațional 30 iulie – 09.00-17.00 

 10 Consiliere în educație 

11 Managementul serviciilor sociale și de sănătate 

12 Pedagogia învățământului primar și preșcolar - 

Slatina 

Management educațional - Slatina 

24-30 iulie, 09.00-

17.00 (L-V), 09.00-

12.00 (S-D) 

Filiala Slatina, str. 

Basarabilor, nr. 33 

13 Pedagogia învățământului primar și preșcolar – 

Alexandria 

Educație timpurie - Alexandria 

24-30 iulie, 09.00-

17.00 (L-V), 09.00-

12.00 (S-D) 

Filiala Alexandria, 

str. Viitorului, nr. 78 

14 Pedagogia învățământului primar și preșcolar – 

Câmpulung 

24-30 iulie, 09.00-

17.00 (L-V), 09.00-

12.00 (S-D) 

Filiala Câmpulung, 

str. Mărășești, nr. 15 

15 Pedagogia învățământului primar și preșcolar – 

Râmnicu Vâlcea 

 Educație timpurie - Râmnicu Vâlcea 

24-30 iulie, 09.00-

17.00 (L-V), 09.00-

12.00 (S-D) 

Filiala Râmnicu 

Vâlcea, str. Știrbei 

Vodă, nr. 149 

16 Candidații declarați În așteptare 30 iulie 09.00-13.00 

(toate filialele) 

 

 

Este obligatoriu să prezentați comisiei următoarele documente: 

http://www.upit.ro/
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CANDIDAȚII ADMIȘI LA UN PROGRAM DE LICENȚĂ 
1. diplomă de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă (sau echivalentă cu 

aceasta din care să rezulte mediile anilor de studii). Absolvenții care au promovat 

examenul de bacalaureat în sesiunea din iulie/septembrie 2020 vor depune adeverința 

care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, dacă nu li s-a eliberat 

diploma încă; 

2. certificat de naștere (originalul, pentru a se confirma Conform cu originalul);  

3. cartea de identitate (originalul, pentru a se confirma Conform cu originalul); 

4.  certificatul de căsătorie – dacă este cazul (originalul, pentru a se confirma 

Conform cu originalul); 

5. aviz medical eliberat de medicul de familie; 

6.  o fotografie tip buletin 

7. dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 de lei (ordin de plată/mandat 

poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la 

Trezoreria din Pitești:  

- Beneficiar: Universitatea din Pitești 

- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 

- Cod fiscal: 4122183 

cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2020. 

8. dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare (1.700 de lei) aferentă 

domeniului de studii la care ai fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești 

pentru anul universitar  2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată 

mai sus, cu mențiunea Taxă de studii anul universitar 2020-2021); 

9. adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la 

bugetul de stat (doar pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 

10. candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de 

recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării; 

11. persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor 

transmite o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată 

de către o organizație a rromilor recunoscută oficial. 

 

CANDIDAȚII ADMIȘI LA UN PROGRAM DE MASTER 

 
1. diploma de bacalaureat (sau echivalentă acesteia) și foaia matricolă (sau echivalentă 

acesteia), în  original sau copie legalizată a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă 

acesteia) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia) însoțite de adeverință din care să 

rezulte că actele în original au fost depuse la altă facultate;  

2. diploma de licență (sau echivalentă)/adeverință de absolvire a examenului de licență 

(pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor în 2020) și 

foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la programul de licență (cu excepția 

http://www.upit.ro/


                       

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                   Pag.  1/ 4 
  

MINI STERUL ED UC AŢIEI  ȘI  CER CETĂ RII   

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAȚIEI, ȘTIINȚE SOCIALE ȘI 

PSIHOLOGIE 

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș 
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542 

  http://www.upit.ro 

absolvenților promoției 2020), în original sau copie legalizată; 

3. certificat de naștere (originalul, pentru a se confirma Conform cu originalul);  

4. cartea de identitate (originalul, pentru a se confirma Conform cu originalul); 

5.  certificatul de căsătorie – dacă este cazul (originalul, pentru a se confirma 

Conform cu originalul); 

6. aviz medical eliberat de medicul de familie; 

7.  o fotografie tip buletin 

8. dovada de achitare a taxei de înmatriculare de 100 de lei (ordin de plată/mandat 

poștal, achitat prin orice Bancă Comercială sau oficiu poștal în contul deschis la 

Trezoreria din Pitești:  

- Beneficiar: Universitatea din Pitești 

- Cod IBAN: RO78TREZ04620F330500XXXX; 

- Cod fiscal: 4122183 

cu precizarea: Taxă de înmatriculare licență – Admitere 2020. 

9. dovada de achitare a 50% din valoarea taxei de şcolarizare (1.700 de lei) aferentă 

domeniului de studii la care ai fost admis, stabilită de Senatul Universităţii din Pitești 

pentru anul universitar  2020-2021 (plata se va efectua similar cu situația precizată 

mai sus, cu mențiunea Taxă de studii anul universitar 2020-2021); 

10. adeverinţă din care să rezulte că a ocupat/nu a ocupat un loc subvenționat de la 

bugetul de stat (doar pentru studenţii care urmează o a doua specializare); 

11. candidaţii care au efectuat studiile în afara României vor transmite atestatul de 

recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul 

Ministerului Educaţiei și Cercetării; 

12. persoanele care candidează pentru granturile de studii repartizate pentru rromi vor 

transmite o adeverință din care să rezulte apartenența la comunitatea romă, eliberată 

de către o organizație a rromilor recunoscută oficial. 

 

Atenție! Candidatul admis pe locuri cu finanţare din fonduri publice trebuie să 

prezinte la dosar actele de studii în original (diplomă de bacalaureat și foaie 

matricolă). Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă / disertaţie sau a 

adeverinţei în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul 

stabilit, duce la pierderea locului finanţat prin grantul de studii. 

 

Pentru a evita aglomerarea și încălcarea normelor de distanțare socială, te rugăm să 

respecți cu strictețe programarea anunțată pe site. Pentru cazuri excepționale și bine 

justificate de întârziere se va accepta preluarea dosarului după terminarea 

programărilor, în timpul programului de lucru al comisiei. 
 

 

 

 

 

 

http://www.upit.ro/
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În data de 30 iulie se va realiza înmatricularea candidaților aflați "ÎN AȘTEPTARE". 

Candidații aflați "ÎN AȘTEPTARE" vor fi anunțați de Comisia de Admitere a facultății de 

situația locurilor rămase libere după înmatriculări, în data de 30 iulie 2020 și se pot prezenta 

în 30 iulie 2020 pentru înmatriculare pe locurile disponibile, între orele 09.00-13.00. 

http://www.upit.ro/

