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Despre noi ”Învăț, deci exist!”

 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.



Despre noi

 7 programe de studii universitare 
de licență

 6 programe de studii universitare 

de master

 Toate specializările sunt acreditate, 

fiind nominalizate în hotărâri ale 

Consiliului ARACIS.

 O descriere a programelor de studii 
universitare de licență și master 

găsiți în ghidul de studii, pe site-ul 

facultății:

 http://ls.upg-ploiesti.ro/



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Limbă și Literatură 

 Limbă și Literatură Română –

Limbă și Literatură Engleză

 Capacitate de școlarizare: 150 de locuri

 Limbă și Literatură Engleză –

Limbă și Literatură Franceză

 Capacitate de școlarizare: 75 de locuri



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Limbă și Literatură 

 Asistent de cercetare în filologie;

 Comentator publicist; 
 Consilier învățământ; 

 Corector (studii superioare);

 Corespondent presă; 

 Corespondent radio;
 Corespondent special (țară și 

străinătate); 

 Documentarist (studii medii);

 Documentarist (studii superioare);

 Editorialist; 

 Filolog; 

 Interpret; 

 Lector carte; 

 Lector presă/ editură;

 Lector scenarii; 

 Mediator;

 Profesor în învățământul gimnazial;

 Profesor în învățământul liceal, 

postliceal 

 Publicist comentator; 

 Redactor; 

 Referent difuzare carte; 

 Referent literar; 
 Referent relații externe; 

 Scriitor; 
 Secretar de redacție (studii medii);

 Secretar de redacție (studii 

superioare);

 Secretar institut, facultate; 

 Secretar literar; 

 Traducător (studii superioare).

Profilul ocupațional al absolvenților



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Informatică

 Informatică

 Capacitate de școlarizare: 75 de locuri



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Informatică

 Programator - dezvoltator de sisteme şi aplicații software;
 Dezvoltator de sisteme cu baze de date;
 Administrator de sisteme de calcul, de reţele de calculatoare,

de infrastructuri de calcul diverse;
 Administrator de baze de date;
 Dezvoltator de site-uri şi de aplicaţii Web;
 Administrator de site-uri Web;
 Dezvoltator de aplicaţii specifice (data mining, proiectare

asistată de calculator, grafică pe calculator, afaceri
electronice, reţele de calculatoare, Internet etc.);

 Specialist în consultanţă pentru diverse subdomenii ale
Informaticii (baze de date, infrastructuri de calcul, aplicaţii Web,
aplicaţii Internet etc.);

 Manager in domeniul proiectelor informatice;
 Specialist în analiza şi proiectarea de sisteme informatice în

diverse domenii;
 Profesor în informatică.

Profilul ocupațional al absolvenților



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe Administrative

 Administrație Publică

 Capacitate de școlarizare: 60 de locuri

 Asistență Managerială și 
Administrativă

 Capacitate de școlarizare: 50 de locuri



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe Administrative – Administrație Publică

Profilul ocupațional al absolvenților

 Expert administrația publică; 

 Consilier administrația publică; 

 Consilier instituții publice;

 Consilier diplomatic; 

 Consilier guvernamental; 

 Secretar primărie, prefectură; 

 Inspector de specialitate în  
administrația publică; 

 Referent de specialitate în  
administrația publică; 

 Consultant în  administrația publică; 

 Administrator public; 

 Inspector de integritate; 

 Agent consular; 
 Expert legislația muncii; 

 Expert/specialist în parteneriat 

public-privat; 

 Consilier de stare civilă; 

 Inspector de stare civilă; 

 Consilier dezvoltare locală şi

regională;

 Reglementator; 
 Administrator publicații;
 Asistent de cercetare în domeniul 

științelor juridice;

 Funcționar administrativ; 

 Inspector documente secrete; 
 Funcționar economic; 

 Profesor în învățământul liceal, 

postliceal; 

 Profesor universitar; 

 Asistent universitar; 

 Lector universitar; 
 Conferențiar universitar.



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe Administrative – Asistență Managerială și 
Administrativă

Profilul ocupațional al absolvenților

 Asistent analist;

 Asistent de cabinet;

 Asistent de cercetare în 

demografie;

 Asistent manager;

 Coordonator secretariat studiouri 

teritoriale;

 Coordonatori de birou;

 Documentarist (studii superioare);

 Organizator protocol;
 Organizator târguri și expoziții;
 Organizatori de conferințe și 

evenimente;

 Secretar asistent director;

 Secretari executivi în domeniul 

administrativ;

 Secretară prelucrare texte;
 Funcționar economic;

 Operator introducere, validare și 
prelucrare date;

 Secretară;

 Operator procesare text şi imagine;

 Registrator de arhivă electronică de 
garanții reale mobiliare.



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe ale Educației

 Pedagogie

 Capacitate de școlarizare: 50 de locuri

 Pedagogia Învățământului 

Primar și Preșcolar

 Capacitate de școlarizare: 80 de locuri



Studii universitare de licență
Durata: 3 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe ale Educației

Profilul ocupațional al absolvenților

PEDAGOGIE:

 Asistent de cercetare în pedagogie;
 Consilier învățământ;

 Expert în învățământ;

 Inspector școlar;

 Referent de specialitate învățământ; 

 Educator în unitățile de handicapaţi;

 Consilier orientare privind cariera;

 Mentor;

 Consilier şcolar;

 Designer instrucţional;

 Pedagog şcolar; 

 Profesor în învăţământul gimnazial;

 Psihopedagog; 

 Pedagog social. 

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR 

ȘI PREȘCOLAR

 Profesor în învățământul primar;

 Profesor în învățământul preșcolar;

 Conducător tabără școlară;

 Director unitate de învățământ;

 Director palate și cluburi ale elevilor;

 Inspector școlar 



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Filologie

 Concepte și Strategii de 

Comunicare Interculturală

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri

 Studii Culturale Româneşti în 

Context European

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Filologie

Profilul ocupațional al absolvenților  Asistent de cercetare în filologie;

 Comentator publicist;

 Consilier învățământ;

 Corector (studii superioare);

 Corespondent presă;

 Corespondent radio;

 Corespondent special (țară și 
străinătate);

 Documentarist (studii superioare);

 Editorialist;

 Filolog;

 Interpret;

 Lector carte;

 Lector presă, editură;

 Lector scenarii; 

 Profesor în învățământul liceal, 

postliceal;

 Profesor în învățământul gimnazial;

 Publicist comentator;

 Redactor;

 Referent difuzare carte;

 Referent literar;

 Referent relații externe;

 Scriitor;

 Secretar de redacție (studii medii);

 Secretar de redacție (studii superioare);

 Secretar institut, facultate;

 Secretar literar;

 Traducător (studii superioare)



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Informatică

 Tehnologii Avansate pentru 

Prelucrarea Informaţiei

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Informatică

Profilul ocupațional al absolvenților -
Tehnologii Avansate pentru 
Prelucrarea Informaţiei

 Programator/dezvoltator/administrator de 
sisteme şi 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, cloud etc.);

 Dezvoltator/Administrator de site-uri şi de 
aplicații Web;

 Dezvoltator de aplicaţii specifice (data 
mining, inteligență artificială, baze de 

date orientate pe obiecte și multimedia, 

securitate informatică, jocuri electronice, 

afaceri electronice, reţele de 

calculatoare, Internet, grid, cloud, 
sisteme embedded, aplicații mobile, 

optimizare, managementul avansat al 
informației, calcul paralel, concurent și 
distribuit etc.);

 Specialist în consultanță pentru diverse 

subdomenii ale Informaticii (baze de 
date, infrastructuri de calcul, aplicații 
Web, aplicații Internet/Cloud etc.);

 Specialist în analiza şi proiectarea de 

sisteme informatice în diverse domenii;

 Cadru didactic (gimnaziu, liceu, 

facultate);

 Cercetător în domeniul Informatică;

 Inspector de specialitate;

 Șef de echipă de dezvoltatori software;

 Manager/Director departament 

informatică;

 Manager proiecte informatice;

 Manager/Specialist în securitatea 
informației;

 Manager/consultant în domeniul 
tehnologiei informațiilor şi comunicațiilor.



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe Administrative

 Administraţie Publică şi 

Integrare Europeană

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe Administrative

Profilul ocupațional al absolvenților- Administraţie Publică şi Integrare Europeană

 director instituţie publică;director adjunct 
instituţie publică; director de cabinet;

 director general instituţie publică;
 inspector de stat şef;
 inspector-şef în administraţia publică;
 şef serviciu; şef birou; şef birou/serviciu 

administrative;
 şef sucursală (studii superioare);şef

compartiment (studii superioare);
 consilier diplomatic;consilier

guvernamental;
 consilier instituţii publice;
 manager proiect;
 consilier administraţia publică;
 expert administraţia publică;
 inspector de specialitate în administraţia

publică;

 referent de specialitate în administraţia
publică;

 consultant în administraţia publică;
 reglementator;
 agent de dezvoltare;
 administrator public;
 inspector de integritate;
 consilier armonizare legislative;
 examinator de stat de specialitate;
 administrator publicaţii;
 agent consular;
 expert accesare fonduri structurale şi de 

coeziune europene;
 consilier afaceri europene;
 referent relaţii externe.



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe ale Educației

 Consiliere Școlară şi 

Dezvoltarea Carierei

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri

 Management Educaţional şi 

Integrare Europeană

 Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe ale Educației

Profilul ocupațional al absolvenților -
Consiliere Școlară și Dezvoltarea 
Carierei 

 manager resurse umane;

 director resurse umane;

 sef serviciu resurse umane;

 consilier scolar; 

 director centru judetean de 

resurse si asistenţă educaţională;

 consilier forţă de muncă şi şomaj;

 formator;

 formator de formatori;

 consilier orientare privind cariera;

 consultant în domeniul forţei de 

muncă;

 analist recrutare/integrare salariaţi;

 consultant reconversie – mobilitate 

personal;

 specialist resurse umane;

 organizator/conceptor/consultant 

formare;

 inspector de specialitate formare, 

evaluare si selectie profesionala;

 evaluator de competente 

profesionale;

 consilier vocaţional;

 consultant in resurse umane;

 specialist in formare;

 specialist in recrutare;

 consultant intern în resurse umane;

 specialist în muncă şi relaţii de 

muncă;

 consilier pentru tineret;

 inspector/referent resurse umane; 

 analist resurse umane



Studii universitare de master
Durata: 2 ani, ÎF (învățământ cu frecvență)

Domeniul Științe ale Educației

Profilul ocupațional al absolvenților -

Management Educaţional şi 

Integrare Europeană

 Inspector general şcolar;

 Director program;

 Director ştiinţific cercetare-

dezvoltare;

 Director departament cercetare-

dezvoltare;

 Manager general; 

 Director resurse umane; 

 Inspector general adjunct; 

 Director Casa Corpului Didactic; 

 Director unitate de învăţământ; 

 Secretar ştiinţific învăţământ, 

cercetare; 

 Şef lectorat; 

 Şef catedră;

 Director palate şi cluburi ale 

elevilor;

 Inspector şcolar; 

 Inspector scolar pentru 

implementarea descentralizarii

institutionale; 

 Inspector scolar pentru 

managementul resurselor umane; 

 Inspector scolar pentru mentorat; 

 Inspector scolar pentru 

dezvoltarea resursei umane; 

 Inspector scolar pentru educatie

permanenta; 

 Inspector scolar pentru 

invatamant particular si 

alternative educationale;

 Inspector şcolar pentru 

invăţământul special. 



Detalii de contact

https://www.instagram.com/ls.upg/


