
ADMITERE 2019 

Studii postliceale (1,5 ani – 3 semestre) 
Tehnician prelucrări mecanice 

Admiterea candidaţilor se face prin concurs 

de admitere, organizat pe bază de dosar, 

prin evaluarea rezultatelor obţinute în 

studiile liceale absolvite sau echivalente 

conform legislaţiei în vigoare. Media 

generală de admitere este media generală 

de absolvire. Departajarea candidaţilor cu 

medii generale de absolvire egale se face 

după media generală a clasei a XII-a şi apoi, 

dacă este cazul, după media generală a clasei 

a XI-a. Perioadele de admitere sunt: 08-

31.07.2019 şi, dacă rămân locuri disponibile, 

02-08.09.2019, cu posibilitatea prelungirii. 

 

 

CONTACT 

Universitatea din Piteşti 

Colegiul Terţiar Nonuniversitar 
Str. Târgul din Vale nr.1, Corpul A 

Tel. 0348 / 453 109 

http://www.upit.ro 

DOTAREA SPAŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Programul de studiu are o bază materială 

proprie, modernă şi completă, care asigură 

desfăşurarea procesului de învăţământ la 

standarde de calitate. Dotarea 

laboratoarelor este specifică disciplinelor 

predate: maşini-unelte clasice şi cu comandă 

numerică, dispozitive, scule, verificatoare, 

aparatură de lucru şi control, tehnică de 

calcul (calculatoare, soft-uri specializate), 

standuri şi machete demonstrative. 
 

 
 

Elevii au acces la materiale didactice sau de 

informare specifice, existente în 

laboratoare sau în sălile de lectură şi 

împrumut ale Bibliotecii universităţii 

(http://biblioteca.upit.ro). 

 

PARTENERIATE CU FIRME 
INDUSTRIALE 

Elevii programului de studii beneficiază de 

vizite de documentare şi stagii de practică 

în firme cu renume în producţia modernă, cu 

care colegiul are acorduri de colaborare. 
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 50 de ani de excelenţă în educaţie 

universitară 

 campus universitar modern & bază 

materială de calitate 

 parteneriate cu firmele industriale 

 

Îţi deschidem drumul către 
o meserie căutată! 

http://biblioteca.upit.ro/


DE CE TEHNICIAN TEHNOLOG 

MECANIC? 

Tehnicianul este capabil să îndeplinească 

sarcini generale cu caracter tehnic de 

punere în funcţiune, supraveghere, 

întreţinere, reparare a instalaţiilor şi, în 

mod special, efectuarea unor prelucrări 

mecanice şi urmărirea executării corecte a 

tehnologiilor de prelucrare mecanică. 

Competenţe dobândite 

Calificarea profesională Tehnician tehnolog 

mecanic pregăteşte tehnicieni capabili să: 

- utilizeze aplicaţii software uzuale şi să 

gestioneze bazele de date simple; 

- citească şi interpreteze desene de 

execuţie a pieselor; 

- măsoare parametrii de calitate ai 

suprafeţelor pieselor (dimensiuni, rugozitate, 

abateri) şi să interpreteze valorile obţinute; 

- rezolve probleme de lanţuri de dimensiuni 

pentru diferite tipuri de subansambluri ale 

sistemelor tehnice; 

 

- efectueze activităţi de control statistic şi 

să aplice tehnici de îmbunătăţire continuă a 

calităţii; 

- caracterizeze maşinile-unelte din punct de 

vedere constructiv şi cinematic, să explice 

modul de generare a suprafeţelor şi să 

opereaze cu parametrii specifici maşinilor 

unelte; 

- analizeze mărimile tehnice specifice 

proceselor industriale şi să explice structura 

instalaţiilor / sistemelor de măsurare; 

- caracterizeze procesele tehnologice din 

atelierele de prelucrări mecanice (aşchiere, 

deformări plastice) şi să aleagă utilajele şi 

SDV-urile specifice acestora; 

- să elaboreze documentaţia necesară 

execuţiei reperelor în atelierele de 

prelucrări mecanice şi să urmărească 

respectarea procesului tehnologic de 

prelucrare mecanică. 

- caracterizeze şi explice procese 

tehnologice de asamblare şi montaj; 

- aplice tehnici şi să utilizeze instrumente 

specifice managementului de proiect; 

- analizeze oportunităţile de afaceri în 

domeniu şi să elaboreaze documente 

necesare accesării unor surse de finanţare; 

- aplice legislaţia privind securitatea şi 

sănătatea la locul de muncă,  prevenirea şi 

stingerea incendiilor; 

- obţină informaţii prin receptarea de 

mesaje orale şi scrise, să exprime / 

elaboreze mesaje orale/scrise specializate, 

legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, 

în contexte profesionale semnificative; 

- aplice tehnici de comunicare orală şi să 

realizeze rapoarte formale. 
 

Posturi vizate – tipuri de firme 

Absolvenţii au calificarea profesională de 

tehnician (nivel 5) şi pot accesa posturi de 

tehnician mecanic din orice unitate în care 

se realizează procese de prelucrare 

mecanică (prelucrări prin aşchiere, 

prelucrări prin deformare plastică, 

asamblare-montaj): firme industriale, 

unităţi din învăţământul preuniversitar sau 

universitar, instituţii publice. 

FACILITĂŢI DE STUDIU ŞI CAZARE 

În funcţie de situaţia şcolară sau familială, 

elevii primesc burse finanţate prin 

POCU/320/6/2. Elevii care nu locuiesc în 

Piteşti se pot caza în  căminele Universităţii. 

CONTINUARE STUDII 

Absolvenţii cu diplomă de bacalaureat pot 

continua studiile în învăţământul universitar 

(ciclul de licenţă). 

 
 


