
 

 

 

ANEXA 2 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

Art.1. Admiterea se organizează pentru cicluri de studii universitare de licenţă şi de master, pentru 

următoarele programe de studii: 

 

 - ciclul de studii universitare de licenţă: 

Facultatea Domeniul de  licenţă 
Denumire program de studii de 

licenţă 

Cifra de 

şcolarizare 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 60 

Kinetoterapie 
Kinetoterapie şi motricitate 

specială* 
50 

 

 - ciclul de studii universitare de  master:  

Facultatea Domeniul de master 
Denumire program de studii de 

master 

Cifra de 

şcolarizare 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI SPORT 

 

Ştiinţa sportului şi 

educaţiei fizice 

 

Activităţi motrice curriculare şi 

extracurriculare 
50 

Sport şi performanţă motrică* 

 

● Se organizează concurs de admitere dacă programul de studii apare în HG din 2020. 

Art.2 (1) Admiterea la ciclul de studii universitare de licenţă se face pe bază de concurs de dosar. 

(2) Media generală de admitere se calculează astfel: 

- Proba A. Media aritmetică la disciplina educaţie fizică şi sport din cei patru anii de studii - 

având o pondere de 80 % din total; 

- Proba B. Nota examenului de bacalaureat, având o pondere de 20 % din total. 

(3) Media generală de admitere se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, ca medie ponderată a 

notelor celor două probe. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licenţă nu 

poate fi mai mică de 5,00 (cinci). 

 (4) În ciclul de studii universitare de licenţă pot fi admişi, fără concurs de admitere, pe locurile 

bugetate, componenţii loturilor naţionale şi olimpice de juniori şi seniori, precum şi medaliaţii 



 

olimpici, mondiali şi europeni. Aceşti candidaţi vor depune, la dosarul de înscriere, adeverinţă de la 

federaţia de specialitate care gestionează sportul practicat. 

(5) Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere, adeverință de la medicul de familie sau de medicină 

sportivă, cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru educaţie fizică şi sport”. 

(6) Criteriile de departajare (în situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă finală) 

sunt: 

a) media de la proba B; 

b) media de la proba A. 

Art.3. Admiterea la ciclul de studii universitare de master se face prin concurs. 

(1) Media generală de admitere se calculează, cu două zecimale, fără rotunjire, ca media aritmetică 

a: 

  - mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă; 

 - nota acordată CV-ului; 

 - nota acordată la interviu. 

(2) Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 

6,00 (şase). 

 (3) În ciclul de studii universitare de master pot fi admişi, fără concurs de admitere, pe locurile 

bugetate, componenţii loturilor naţionale şi olimpice de juniori şi seniori, precum şi medaliaţii 

olimpici, mondiali şi europeni. Aceşti candidaţi vor depune, la dosarul de înscriere, adeverinţă de la 

federaţia de specialitate care gestionează sportul practicat. 

(4) Candidaţii vor depune la dosarul de înscriere, adeverință de la medicul de familie sau de medicină 

sportivă, cu mențiunea „clinic sănătos”. 

 (5) Criteriile de departajare (în situaţia în care doi sau mai mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă finală) 

sunt: 

a) media generală ponderată a anilor de studii; 

b) media examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă. 

Art.4 (1)  Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute la 

concursul de admitere şi în limita locurilor aprobate, pentru fiecare program de studii, de către 

ARACIS, ocupându-se în primul rând locurile bugetate şi apoi cele cu taxă de şcolarizare. 

(2) Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă de şcolarizare, în cazul în care sunt admişi la un alt 

program de studii universitare, pe loc finanţat de la bugetul de stat, vor depune o copie a diplomei de 

bacalaureat, respectiv a diplomei de licenţă, care să certifice conformitatea cu originalul şi adeverinţă 

de la respectivul program de studii, în care se specifică că diplomele de bacalaureat şi de licenţă, în 

original, se află la dosarul personal. 

(3) Candidaţii declaraţi admişi sunt înmatriculaţi în anul I de studiu, pe baza rezultatelor concursului 

de admitere, prin decizia Rectorului Universităţii. Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de 



 

la bugetul de stat, au obligaţia să depună diploma de bacalaureat şi de licenţă, în original, până la data 

stabilită în cadrul legislativ elaborat la nivel de universitate, la comisia de admitere.  

(4) Confirmarea locului, bugetat sau cu taxă de şcolarizare, precum şi termenele de achitare a taxei 

de şcolarizare se face cu respectarea cadrului legislativ elaborat la nivel de universitate. 

      

 DECAN,                                                                      Secretar şef, 

         

          Prof. univ. dr. Vasile Liviu ANDREI                                 ing. Maria BARBU 

 


