MODALITATEA DE ADMITERE

CALENDAR ADMITERE
Concursul de admitere se
perioada:
5-16 Septembrie 2016.
L-V: 8.00-15.00; S-D: 8-12

desfășoară

în

Calendarul complet al admiterii este afișat pe siteul Universității: www.upet.ro – secțiunea Admitere.

ACTELE NECESARE LA DOSAR
PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE
cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub
semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de
studii dorite și celelalte date solicitate în formularul
respectiv;
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu
aceasta, în original sau în copie legalizată;
foaie matricolă, în original sau copie legalizată;
certificat de naștere, în copie legalizată;
certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să
ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie
legalizată, numai dacă este cazul;
adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
pentru studenții care doresc să urmeze al doilea
program de studiu, adeverință eliberată de Decanul
Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul
de studii, programul de studiu și forma de finanțare a
școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul
de admitere; (70 lei)
două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
copie după B.I. / C.I.;
diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de
absolvire, în original sau în copie legalizată, pentru
absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de
studiu;
dosar plic.

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
Str. Universității Nr.20
332006 PETROȘANI, Județul Hunedoara
Tel. (centrală): 00 40 254 54.25.80, 54.25.81, 54.33.82;
Fax: 00 40 254 54.34.91.

Admiterea la studiile de licență se organizează prin
concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se
efectuează astfel:
- 60% reprezintă media generală a examenului de
bacalaureat;
- 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul
examenului de bacalaureat la disciplina matematică
pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești
și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba
Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor
Economice și Științelor Sociale.
Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție
pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin
Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea
admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și
masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și
disponibilă pe site-ul www.upet.ro

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

UNIVERSITATEA DIN
PETROȘANI
Evaluată instituțional extern în 2015 de ARACIS,
cu calificativul:
GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT

TAXA DE ÎNSCRIERE
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar
taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma
de învățământ pentru care optează candidatul.
Categorii de candidați scutiți de taxa de înscriere (cu
vârsta sub 26 ani): orfanii de ambii părinți cu vârsta sub 26
de ani; cei proveniți de la casele de copii; copii ai eroilor
martiri ai Revoluției din 1989; cei ai căror părinți,
susținători legali, soți sau ei înșiși realizează, pe membru
de familie, un venit lunar cumulat sub valoarea de 350 lei;
copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau
decedat); cei ai căror părinți (părinte) au fost angajați ai
Universității din Petroșani, în prezent fiind pensionari sau
decedați. Scutirea pentru plata taxei se face numai pentru
dosarul care conține actele de studii în original

CONCURS DE ADMITERE
STUDII DE LICENȚĂ
Septembrie 2016
Pentru detalii, accesați site-ul
www.upet.ro, secțiunea ADMITERE

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI
DOMENIILE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DURATA STUDIILOR, OFERTA DE STUDII
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016– 2017
Cifra de şcolarizare

FACULTATEA

Domeniul de studii de licenţă, forma de
învăţământ şi durata studiilor

Programe de studii

Inginerie minieră
Topografie minieră
Inginerie civilă, zi, 4 ani
Construcţii miniere
Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Ingineria mediului, zi, 4 ani
Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Petroşani
Inginerie şi management , zi, 4 ani
Inginerie economică în construcţii
Tel. 0254-549749
Ingineria şi managementul calităţii
Inginerie industrială, zi, 4 ani
Ingineria securităţii în industrie
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia Calculatoare
Automatică şi informatică aplicată
INGINERIE MECANICĂ ŞI informaţiei***, zi, 4 ani
Electromecanică
ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi energetică, zi, 4 ani
Energetică industrială***
Maşini şi echipamente miniere
Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Inginerie mecanică, zi, 4 ani
Echipamente pentru procese industriale
Petroşani
Tel. 0254-549011
Ingineria, transporturilor***, zi, 4 ani
Ingineria transporturilor şi trafic
Inginerie industrială, zi, 4 ani
Tehnologia construcţiilor de maşini
MINE

Mine, Petrol şi Gaze, zi, 4 ani

Administrarea afacerilor, zi, 3 ani
Finanţe***, zi/ID, 3 ani
Contabilitate***, zi/ID, 3 ani
Str. Universităţii Nr. 20, 332006 Management***, zi/ID, 3 ani
Ştiinţe administrative, zi, 3 ani
Petroşani
Tel. 0254-549750
Asistenţă socială, zi, 3 ani
Sociologie, zi, 3 ani
Matematică, zi, 3 ani
ŞTIINŢE

*
**
***

Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Finanţe şi bănci
Contabilitate şi informatică de gestiune
Management
Administraţie publică
Asistenţă socială
Sociologie
Matematică - Informatică

Din care un loc este alocat pentru tinerii de etnie romă
Din care un loc este alocat pentru tinerii din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obţinută în România
La aceste specializări se pot face înscrieri pentru forma de învăţământ la distanţă, şi la Centrul de Suport din Deva
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