
    

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU“ DIN ARAD 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
                str. Elena Drăgoi nr.2-4 ARAD 

tel 0257 211044 
email: fefs@uav.ro 

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la 
 programele de studii de licență în FEFS 2022 

Domeniul de licență Denumirea programului de studii Cifra de școlarizare 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 60 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 50 

1. Cerere tip (se primește la înscriere) 

2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia sau adeverință eliberată de 

instituția de învățământ, pentru promoția 2021, în care se menționează media generală, mediile 

obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. 

În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în 

locul diplomei, respectiv adeverinței, se va anexa copia actului de studii, conform cu originalul,  

însoţită de  o copie, conform cu originalul, a legitimației de înscriere la concurs de la prima 

universitate (facultate). 

 În cazul în care un candidat urmează un program de studii de licență sau master la o altă 

universitate (facultate), în locul diplomei se va anexa copia conform cu originalul, împreună cu 

o adeverință care să ateste calitatea de student, în cadrul instituției respective, la programul de 

studii respectiv. 

3. Foaie matricolă/Situație școlară în original și copie (la Diploma de Bacalaureat se atașează 

Foaia matricolă iar la adeverință Situația școlară). Copia va fi „CONFORM CU ORIGINALUL, 

Numele şi prenumele cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura acestuia”). 

4. Certificat de naștere (original şi copie, „CONFORM CU ORIGINALUL, Numele şi prenumele 

cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura acestuia”). 

5. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original şi copie, „CONFORM CU ORIGINALUL, 

Numele şi prenumele cadrului didactic care a făcut înscrierea, precum şi semnătura 

acestuia”).Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul). 

6. Copie simplă Carte de Identitate/Buletin de Identitate. 

7. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea: clinic sănătos, apt pentru educaţie fizică şi 
sport /sport/activitate fizică. 

8. Două fotografii color de tip buletin. 

9. Dosar plic + folie plastic. 

10. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă sau Adeverință + Situație școlară 

care să ateste studiile superioare absolvite anterior -dacă este cazul. 

Un candidat, absolvent al unei forme de învățământ superior de scurtă sau de lungă durată sau care a 

absolvit cel puțin un an de studii universitare de licență, pot să-și continue studiile la UAV, prin 

concurs de admitere, la același program de studiu sau un program de studiu din același domeniu sau un 

domeniu conex, în anii II, III de studiu, în baza unei cereri de trecere în an superior, pe baza creditelor 

obținute anterior. Aceștia se vor înscrie  în sesiunea de admitere septembrie 2021. 
 
TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI) : 100 LEI  
 


