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Despre noi
Facultatea de Litere și Științe, înființată în
anul 1992, este parte integrantă a
Universității Petrol-Gaze din Ploiești și
are în componența sa trei departamente:
Filologie, Științe ale Educației și
Informatică, Tehnologia Informației,
Matematică și Fizică.
A fi student la Facultatea de Litere și
Științe înseamnă mai mult decât a te
pregăti pentru a deveni un bun specialist
în epoca informațională și a comunicării,
înseamnă a-ți asuma un rol important
pentru societate, acela de a conștientiza
și de a duce mai departe moștenirea
umanității din punct de vedere
informațional și cultural.

Date de contact
B-dul București, nr.39,
Ploiești, România, 100680
Tel.: +40 762 244662
Fax: +40 244 575847

ls@upg-ploiesti.ro
https://ls.upg-ploiesti.ro/
https://www.facebook.com/LS.UPG/
https://www.instagram.com/ls.upg/

ADMITERE
Facultatea de Litere și
Științe

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Durata: 3 ani, IF (învățământ cu frecvență)

Durata: 2 ani, IF (învățământ cu frecvență)

Domeniul LIMBĂ ȘI LITERATURĂ
Limbă și Literatură Română – Limbă
și Literatură Engleză (150 de locuri)
Limbă și Literatură Engleză – Limbă
și Literatură Franceză (75 de locuri)
Domeniul INFORMATICĂ
Informatică (75 de locuri)
Domeniul ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Administrație Publică (60 de locuri)
Asistență Managerială și
Administrativă (50 de locuri)
Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Pedagogie (50 de locuri)
Pedagogia Învățământului Primar
și Preșcolar (80 de locuri)

Toate specializările sunt acreditate,
fiind nominalizate în hotărâri ale
Consiliului ARACIS.

Admitere
Înscrierea la concursul de admitere va avea
loc în luna iulie (sesiunea de vară), respectiv
în luna septembrie (sesiunea de toamnă).
Metodologia de concurs, probele, numărul
de locuri scoase la concurs, perioadele de
înscriere, actele necesare, și taxele de
concurs vor fi publicate pe site-ul
Universității Petrol-Gaze din Ploiești:
https://www.upg-ploiesti.ro/

Domeniul FILOLOGIE
Concepte și Strategii de Comunicare
Interculturală (50 de locuri)
Studii Culturale Românești în
Context European (50 de locuri)
Domeniul INFORMATICĂ
Tehnologii Avansate Pentru
Prelucrarea Informației (50 de locuri)
Domeniul ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE
Administrație Publică și Integrare
Europeană (50 de locuri)
Domeniul ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Consiliere Școlară și Dezvoltarea
Carierei (50 de locuri)
Management Educațional și
Integrare Europeană (50 de locuri)

O descriere a programelor de studii
universitare de licență și master găsiți
în ghidul de studii, secțiunea Educație,
pe site-ul facultății:
https://ls.upg-ploiesti.ro/

Azi STUDENT, mâine ABSOLVENT!
La sfârșitul celor 3 ani de studii (sau 5 ani, dacă alegi
și un program de master), te poți regăsi într-una din
următoarele variante de carieră profesională (extrase
din ghidul de studii):
-

-

-

Dezvoltă-ți pasiunea de a învăța!
Dacă vei face acest lucru, nu vei
înceta niciodată să crești!

-

Asistent de cercetare în filologie, Corespondent presă;
Documentarist; Filolog; Referent literar, Referent relații
externe; Secretar literar; Traducător (studii superioare) etc.
Programator/dezvoltator de sisteme și aplicații software;
Dezvoltator/Administrator de aplicații și sisteme cu baze de
date; Administrator de infrastructuri de calcul diverse
(sisteme de calcul, rețele de calculatoare, Internet, grid
etc.); Dezvoltator/Administrator de site-uri şi de aplicații
Web; Manager/consultant în TIC; Profesor în informatică
etc.;
Expert administrația publică; Consilier instituții publice;
Consilier
diplomatic/guvernamental;
Secretar
primărie/prefectură; Agent consular; Consilier/Inspector de
stare civilă; Inspector documente secrete; Asistent
manager; Organizator protocol/conferințe și evenimente
etc.
Profesor
în
învățământul
primar
și
preșcolar,
inspector/consilier școlar, psihopedagog, logoped, expert în
învățământ, manager școlar, consultant educațional etc.

