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CAPITOLUL I 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

 

Art.1. Examenele de finalizare a studiilor universitare de licenţă se organizează în 

conformitate cu:  prevederile art. 120, 130, 137, 138, 140, 143, 145, 146, 152 şi 157 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; în baza Legii 

nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor 

universitare de masterat; având în vedere prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul 

absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a 

studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate; în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, 

cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului 

privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior; în temeiul Hotărârii 

Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și 

Cercetării Științifice; în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 55/2015 privind 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificarea unor acte normative; în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3098/2016 privind Merodologia – cadru de organizare şi 

desfăşurare a examenelor de licenţă şi disertaţie; 

 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

 

        Art. 1. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport organizează examen de finalizare a 

studiilor universitare de licenţă la următoarele specializări acreditate: 

   Educaţie Fizică şi Sportivă – IF/FR şi  

Kinetoterapie şi motricitate specială 

 

 Art. 2. Pot susţine examenul de licenţă la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 

 absolvenţii  proprii;  

 absolvenţii studiilor universitare de licenţă din alte instituţii de învăţământ superior 

care îndeplinesc condiţiile legale; 

 absolvenţii studiilor universitare de lungă durată organizate în baza  Legii 

învăţământului  nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 3. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă trebuie să demonstreze 

competenţa comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională. Ei vor prezenta în acest 



 
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

ŞI SPORT 

METODOLOGIA PRIVIND 
ORGANIZAREA ŞI 

DESFĂŞURAREA EXAMENELOR 
DE FINALIZARE A STUDIILOR 
UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

anul univ. 2015/2016 

Ediţia II 

Nr. Anexe 1 

Pagina 3 din 

15 

 

 

 

 

      B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t 

     Tel./Fax: +4 0256-592.129 (207), www.sport.uvt.ro. 

. 

scop, la înscriere, un certificat de competenţă lingvistică, eliberat sau autentificat de către 

departamentul de profil din Universitatea de Vest din Timişoara. 

 

Art. 4. Lucrarea de licenţă trebuie să demonstreze cunoaşterea ştiinţifică avansată a 

temei abordate, să conţină elemente de originalitate în dezvoltarea sau soluţionarea temei, 

precum şi modalităţi de  validare ştiinţifică a acestora. 

 

Art. 5. Lucrarea de licență trebuie să fie însoțită obligatoriu de Raportul de 

similaritate rezultat ca urmare a verificării originalităţii lucrării de licenţă pe platforma 

de e-lerning. Procentul de similaritate acceptat, conform metodologiei privind 

verificarea originalităţii lucrărilor de finalizare a studiilor de licenţă şi master în 

Universitatea de Vest din Timişoara este de  30% 

 

Art. 6. Comisiile de examen, formate din cel puțin trei membri (în afară de secretarul 

comisiei), separat pe specializări,  se stabilesc prin decizie a Rectorului, la propunerea 

Consiliului facultăţii şi sunt aprobate de Senatul UVT în şedinţa din luna iunie a anului 

curent.  

Membrii unei comisii trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de 

lector, conferenţiar sau profesor.  

Secretarul comisiei poate fi asistent universitar şi are atribuţii numai de administrare a 

documentelor. 

Comisiile se fac publice şi se afişează pe site-ul FEFS. 

Conform legii, atât membrii comisiei de licenţă, cât şi secretarul comisiei de examen 

de licenţă nu pot fii în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv, cu cei 

evaluaţi. 

Comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi 

desfăşurarea examenelor de licenţă. 

 

Art. 7.  Examenul de licenţă constă din două probe: 

 

Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate 

 oral pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă 

 scris pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială 

 

Proba 2 de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă  

 Cele două probe se desfăşoară în prezenţa, în același loc şi acelaşi moment, a comisiei 

de examen şi a examinatului. 

 Pentru specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă Proba 1 de evaluare a cunoştinţelor 

fundamentale şi de specialitate se susţine la următoarele discipline: Teoria educaţiei fizice şi 
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sportului, Atletism, Gimnastică, Joc sportiv la alegere dintre Baschet, Handbal, Fotbal,  

Volei.   

Pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială Proba 1 de evaluare a 

cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate se susţine la următoarele discipline 

fundamentale şi de specialitate: Anatomie, Biomecanică, Fiziologie, Kinetologie, Teoria 

educaţiei fizice şi sportului, Metode de evaluare, Bazele generale ale kinetoterapiei, 

Kinetoterapia în traumatologie, Kinetoterapia în medicina internă, Kinetoterapia în afecţiuni 

neurologice şi Kinetoterapia în afecţiuni degenerative şi patologia vârstei a III-a. 

Media de promovare a examenului de licenţă trebuie să fie de cel puţin 6.00, la fiecare 

probă media de promovare trebuie să fie de cel puţin 5.00. 

Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei de examen, 

precum şi media examenului de licenţă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  

Notele membrilor comisiei la probele orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 

10. Media examenului de licenţă se calculează ca  medie aritmetică  a celor două probe. 

Deliberarea comisiilor de examen cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de 

licenţă nu este publică. 

Numărul de credite acordate în urma promovării examenului de licenţă este de 30 

de credite, din care 15 credite pentru proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi 

de specialitate şi 15 credite pentru proba 2 de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă.  

 

Art. 8. La specializare Educaţie Fizică şi Sportivă,  examenul de licenţă se 

organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de 

învăţământ parcursă (învățământ cu frecvență sau frecvenţă redusă). Prezentarea și susținerea 

lucrării de licență sunt publice.  

 

Art. 9. Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în 

prevederile Legii nr. 60/2000, precum  şi pentru absolvenţii care provin de la instituţii de 

învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare se organizează 

examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor.  

 Examenul de selecţie constă din 5 probe scrise.  

 Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţia de învăţământ superior 

acreditată în care se va susţine ulterior şi examenul de licenţă.  

 Pot susţine examen de licenţă doar absolvenţii care au promovat examenul de selecţie. 

Art. 10. Disciplinele pentru proba 1 de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de 

specialitate pentru specializările Educaţie Fizică şi Sport, respectiv Kinetoterapie şi 

motricitate specială, se aprobă în şedinţa  Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,  în 

conformitate cu planurile şi programele de învăţământ după care au studiat absolvenţii.  
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Art. 11. Tematicile şi bibliografiile, descrierea probei 1 de evaluare a cunoştinţelor  

fundamentale şi de specialitate, structura generală a lucrării de licenţă, modalitatea de 

tehnoredactare, modalitatea  prin care se asigură originalitatea conţinutului  lucrării sunt 

stabilite în Metodologia de elaborare a lucrării de licenţă care se află în Anexa nr. 1 din 

prezentul regulament.   

Acestea se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la avizierul facultăţii şi pe 

site-ul www.sport.uvt.ro. 

 

Art. 12. Absolvenţii programelor de studii/specializărilor din cadrul altor instituţii de 

învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu, se pot înscrie şi pot susţine 

examenul de licenţă la UVT cu aprobarea senatelor universitare (a universităţii absolvite şi a 

UVT ca instituţie organizatoare a examenului de licenţă), după avizul consiliilor de 

administraţie şi în baza încheierii unui protocol. În protocolul încheiat între Universitatea de 

Vest şi universitatea solicitantă se stipulează modalitatea de desfăşurare a acestui examen, 

sediul desfăşurării, documentele necesare înscrierii, alte drepturi şi obligaţii ale părţilor. 

Protocolul va avea ca anexe aprobarea celor două senate  universitare (a universităţii 

absolvite şi a UVT ca instituţie  organizatoare a examenului de licenţă). 

 

Art. 13. Absolvenţii studiilor universitare de lungă durată organizate în baza  Legii 

învăţământului  nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot 

înscrie în vederea susţinerii examenului de licenţă. Organizarea şi desfăşurarea examenului 

de finalizare a studiilor pentru aceşti absolvenţi se realizează în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi 

probe specificate în prezenta metodologie. 

  

Art. 14. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport poate organiza examen de licenţă 

pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare acreditate sau 

autorizate provizoriu la specializările Educaţie Fizică şi Sportivă/zi/FR şi Kinetoterapie şi 

motricitate specială. 

 

Art. 15.  Înscrierea candidaţilor pentru examenele de  licenţă se efectuează în 

perioada  20 iunie – 5 iulie 2016, pentru sesiunea iulie 2016, sau în perioada   5 septembrie  

-  9 septembrie 2016, pentru susţinerea examenelor din sesiunea septembrie 2016. 

 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă pentru absolvenţii 

proprii sunt:  

 cerere de înscriere,  avizată de cadrul didactic coordonator al lucrării de licenţă; 

 certificat de naştere (copie legalizată); 

 lucrarea de licenţă în format letric şi electronic (pe CD) 

 raportul de similaritate; 

http://www.sport.uvt.ro/
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 taxa de înscriere : 300 lei,  pentru absolveţii promoţiilor anterioare. 

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de licenţă pentru  absolvenţii  altor  

instituţii de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu sunt: 

 cerere de înscriere; 

 diploma de bacalaureat  (original + copie legalizată); 

 certificat de naştere (copie legalizată);  

 suplimentul la diplomă (foaie matricolă)  (original + copie legalizată); 

 adeverinţa de absolvire (în care sunt  specificate: forma de învăţământ, durata 

studiilor, specializarea, media anilor de studiu, media generală); 

 certificat de competenţă lingvistică; 

 declaraţia de originalitate a lucrării de licenţă; 

 copie carte de identitate; 

 dosar plic; 

 taxa de înscriere: 1000 lei. 

 

Art. 16. Dosarele  cu actele candidaţilor declaraţi admişi la examenul de licenţă se 

păstrează în arhiva facultăţii. 

 

Art. 17. În fiecare an universitar, examenul de licenţă se organizează în două sesiuni: 

 iulie ; 

 septembrie. 

Pentru sesiunea din iulie 2016, perioada examenului de licenţă este 11.07.2015 - 

13.07.2015. 

Înscrierea  candidaţilor la examenul de licenţă pentru sesiunea iulie 2016 are loc în 

perioada 20 iunie –  5 iulie 2016, la secretariatul facultăţii. 

 

  Art. 18. Examenul de licenţă se poate susţine în sesiunea de toamnă la cererea 

candidaţilor şi cu aprobarea Consiliului facultăţii, inclusiv studenţii care au fost în programe 

Erasmus în sem. II al anului universitar 2015/2016 şi au încheiat ca absolvenţi după data 

susţinerii examenului de licenţă al promoţiei lor.  

Perioada în care se organizează examenul de licenţă  pentru luna septembrie 2016 

este 12.09.2016 - 13.09.2016.  

Înscrierea  candidaţilor la examenul de licenţă pentru sesiunea septembrie 2016  are 

loc în perioada   5 septembrie  -  9 septembrie 2016, la secretariatul facultăţii. 

 

Art. 19.  Afişarea rezultatelor examenului de licenţă se face la sediul facultăţii, în 

termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acestuia, cu menţionarea datei şi orei de 

afişare. 
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Art. 20.  Eventualele contestaţii la  examenul de licenţă, pentru proba scrisă,   se 

depun în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se rezolvă în timp de 48 ore de 

către  comisia de  analiză a contestaţiilor, de la nivelul facultăţii. Rezultatul  contestaţiei 

rămâne definitiv.  

Rezultatele obţinute la probele orale nu pot fi contestate. 

 

Art. 21. În cazul nepromovării examenului de licenţă, probele pot fi susţinute într-o 

sesiune ulterioară cu suportarea de către candidaţi a cheltuielilor aferente. 

 

Art. 22. Diplomele de licenţă se eliberează de către UVT, în cel mult 12 luni de la 

data promovării examenului de finalizare şi în  concordanţă cu prevederile  Regulamentului 

privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior. Împreună cu diplomele 

de licenţă, UVT eliberează şi suplimentele de diplomă pentru absolvenţii proprii. Facultatea 

organizatoare păstrează în arhiva facultăţii dosarul absolventului declarat admis la examenul 

de licenţă.  

 

Art. 23 Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor, primesc la cerere, adeverinţe de absolvire a studiilor. Adeverinţa de 

absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi conţine 

următoarele informaţii:  funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile 

din instituţia de învăţământ superior, precum şi informaţii referitoare la  domeniul de studiu, 

programul de studiu, perioada studiilor, media de finalizare a studiilor, statutul de 

acreditare/autorizare provizorie, forma de învăţământ, limba de predare, locaţia geografică, 

numărul de credite şi actul normativ care le stabilieşte 

 

 

CAPITOLUL III 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 1. Aceste criterii se aplică începând cu sesiunea de vară a anului univ. 2015/2016 

şi sunt valabile şi pentru absolvenţii promoţiilor anterioare care nu şi-au finalizat studiile 

până la apariţia acestei metodologii, precum și pentru absolvenţii programelor de studii 

universitare de lungă durată în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995. 

 

Art. 2. Această metodologie este a doua ediţie, din data de 12 aprilie 2016,  prima 

ediţie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de 

23.02.2016. 
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Lista anexelor: 

Anexa nr. 1 – Indicaţii privind elaborarea lucrării de licenţă, tematică şi 

bibliografie 

 

Indicaţii privind elaborarea lucrării de licenţă la specializarea Educaţie Fizică şi 

Sportivă şi Kinetoterapie şi Motricitate Specială 

 Redactarea lucrării  

 se va face în Microsoft Word 

 se vor folosi caractere româneşti (cu diacritice);  

 se vor folosi doar prescurtările recunoscute din literatura de specialitate, se va evita 

sublinierea (pentru accentuarea unei idei sau a unui cuvânt se va folosi Bold sau Italic) 

 setarea paginii: format A4, margini: sus – 2,5 cm, jos – 2,5 cm, stânga – 3 cm, dreapta – 

2 cm; 

 font: Times New Roman, size 12 cm (la un rând şi jumătate, pentru text, aliniat justify), 

size 14 pentru titlu de subcapitol şi size 16 pentru titlu de capitol (aliniate center). 

 Graficele, desenele, fotografiile, tabelele vor fi inserate în documentul word (nu se vor 

face anexe la lucrare). 

 Structura lucrării de licenţă: copertă, titlul lucrării, planul lucrării, lucrarea, bibliografie, 

anexe; 

 Planul lucrării: 

Planul lucrării 

 

 Introducere 

Cap. I Parte introductivă 

 1.1. Importanţa şi actualitatea temei 

 1.2. Motivaţia alegerii temei 

 1.3 Scopul, sarcinile şi ipoteza lucrării 

Cap. II Fundamentarea teoretico-ştiinţifică a lucrării 

 2.1. Denumire subcapitol 

 2.2. Denumire subcapitol 

 2.3. Denumire subcapitol 

Cap. III Organizarea şi desfăşurarea cercetării 

 3.1. Metodele de cercetare utilizate 

 3.2. Locul, subiecţii şi etapele cercetării 

 3.3. Desfăşurarea cercetării 

Cap. IV Rezultatele obţinute şi interpretarea lor 

Cap. V Concluzii şi propuneri 

 Bibliografie 

 Anexe 
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Principii de redactare: 

 La redactarea lucrării se folosesc semnele diacritice (caractere româneşti: ă, î, â, ş, ţ); 

 Înainte de virgulă, punct sau punct şi virgulă nu se lasă spaţiu; după aceste semne, se 

lasă câte un spaţiu; 

 La aliniat nou se foloseşte acelaşi interval (tab) în toată lucrarea; 

 Nu se începe un nou capitol în josul paginii (să existe mai mult de trei rânduri în 

textul acelui capitol, pe aceeaşi pagină cu titlul acestuia); 

 Doar prima literă a titlurilor se scrie cu majusculă; 

 Se evită, pe cât posibil, despărţirea în silabe; 

 Figurile, graficele, tabelele se numerotează şi se titrează; se vor realiza în aceeaşi 

parte a acestora pe tot parcursul lucrării; de obicei, se numerotează şi se titrază jos, 

centrat, cu caractere Times New Roman de 11; 

 Numerotarea paginilor se face centrat, în partea de jos a acestora (prima pagină şi 

coperta nu se numerotează). 

 

 Bibliografia va fi introdusă în text (numărul care indică poziţia sursei citate în 

bibliografie va fi trecut între paranteze drepte la sfârşitul citatului respectiv); cel puţin 50% 

din titlurile citate să fie din ultimii 10-15 ani;  bibliografia va fi alcătuită în sistemul Oxford 

(adaptat ca mai jos), lista bibliografică nu va conţine titluri care nu au fost inserate în text; 

lista bibliografică va fi numerotată şi întocmită în ordinea alfabetică a iniţialei numelor 

autorilor:  

1. exemplu de citare în bibliografie a unui articol dintr-o revistă - autori, nume, prenumele cu 

iniţiale, anul publicării (între paranteze rotunde), titlul articolului (bold, italic), prescurtarea 

acceptată a revistei (italic), volumul, prima şi ultima pagină citată: 

exemplu:  Ryder, JW., Bassel-Duby, R., Olson, EN., and Zierath, JR. (2003). Skeletal muscle 

reprogramming by activation of calcineurin improves insulin action on metabolic 

pathways. J Biol Chem 278, pag. 23-26;  

2. exemplu pentru tratat sau monografie - numele autorilor, anul apariţiei, titlul capitolului 

(bold, italic), editorii, titlul cărţii (bold, italic), localitatea, paginile: Booth F. W., Baldwin 

K.M. (1995) Muscle plasticity: energy demanding and supply processes. In: Rowell L.B., 

Shepherd J.T. (eds). Handbook of physiology. Oxford University Press, New York, pag. 

1076-1121; 

Lucrarea (în format tipărit şi pe CD) va fi predată într-un exemplar la secretariatul 

facultăţii, împreună cu un referat din partea coordonatorului ştiinţific; un alt exemplar, 

împreună cu lucrarea pe suport CD va fi predată coordonatorului ştiinţific.  
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Indicaţii privind elaborarea lucrării de licenţă  

la specializarea Educaţie fizică şi sportivă  

 

 Tematica lucrării trebuie să fie în concordanţă cu disciplinele studiate în cadrul studiilor 

universitare de licenţă; lucrarea poate fi: 

A. cercetare cu prezentare de caz/cazuri; 

B. cercetare referitoare la metode sau tehnici specifice educaţiei fizice şi sportului 

studiată în cadrul cursurilor universitare de licenţă. 

 Coordonatorul ştiinţific poate fi un cadru didactic care a predat în cadrul studiilor 

universitare de licenţă sau orice alt cadru didactic asociat; 

 Structura lucrării se va face conform  indicaţiilor generale în redactarea unei lucrări 

ştiinţifice şi va conţine, în funcţie de tipul lucrării: 

 

A. Cercetare cu prezentarea unui experiment: 

 cuprinsul lucrării cu paginaţia aferentă; 

 introducere (starea actuală a problemei, motivaţia alegerii temei, obiectivele cercetării, 

motivaţia alegerii temei); 

 material (participanţi) şi metode utilizate în studiu; 

 rezultate;  

 discuţii (comentarii referitoare la rezultatele cercetării în comparaţie cu datele existente 

în literatura de specialitate);  

 concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la constatările personale).  

 bibliografie 

 

B. Cercetare referitoare la metode sau tehnici specifice educaţiei fizice şi sportului 

 cuprinsul lucrării cu paginaţia aferentă; 

 introducere (actualitatea temei, motivaţia alegerii temei); 

 fundamentarea teoretico ştiinţifică a lucrării (tratarea temei în literatura de specialitate); 

 metodologia cercetării (prezentarea pe larg a metodei sau tehnicii respective: metoda 

istoriografică, metoda observaţiei, metoda anchetei, metoda sociometrică, metoda 

monografică, etc.); 

 prelucrarea şi interpretarea datelor (comentarii referitoare la rezultatele studiului);  

 concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la constatările personale); 

 bibliografie. 

 

Lucrarea trebuie să aibă următaoarele proporţii, în funcţie de tip: 

 Tip A: 30-40% parte generală (informaţii din literatura de specialitate referitoare la 

tema respectivă) şi 60-70% parte specială (cercetarea personală: material şi metodă, 

rezultate, discuţii, concluzii); 
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 Tip B: 5% partea generală (introducere) şi 95% partea specială (prezentarea metodei, 

discuţii, concluzii). 

 

Indicaţii privind elaborarea lucrării de licenţă la  

specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială 

 

 Tematica lucrării trebuie să fie în concordanţă cu disciplinele studiate în cadrul studiilor 

universitare de licenţă; lucrarea poate fi: 

A. cercetare cu prezentare de caz/cazuri,  

B. cercetare referitoare la metode sau tehnici specifice kinetoterapiei aplicabile în 

profilaxia sau recuperarea în patologia specifică studiată în cadrul studiilor 

universitare de licenţă; 

C. cercetare privind aplicarea kinetoterapiei în prevenirea şi recuperarea într-o afecţiune 

studiată în cadrul studiilor universitare de licenţă. 

 

 Coordonatorul ştiinţific poate fi un cadru didactic  care a predat în cadrul studiilor 

universitare de licenţă sau orice alt cadru didactic asociat; 

 

 Structura lucrării se va face conform  indicaţiilor generale în redactarea unei lucrări 

ştiinţifice şi va conţine, în funcţie de tipul lucrării: 

A. Cercetare cu prezentare de caz/cazuri: 

 cuprinsul lucrării cu paginaţia aferentă; 

 introducere (starea actuală a problemei, motivaţia alegerii temei, obiectivele cercetării, 

motivaţia alegerii temei); 

 prezentarea pe larg a afecţiunii respective (definiţie, etiopatogenie, semiologie, principii 

de diagnostic, tratament şi recuperare) 

 material (participanţi) şi metode utilizate în studiu; 

 rezultate;  

 discuţii (comentarii referitoare la rezultatele cercetării în comparaţie cu datele existente 

în literatura de specialitate);  

 concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la constatările personale).  

 bibliografie 

 

B. Cercetare referitoare la metode sau tehnici specifice kinetoterapiei 

 cuprinsul lucrării cu paginaţia aferentă; 

 introducere (actualitatea temei, ipoteza şi scopul cercetării, motivaţia alegerii temei); 

 prezentarea pe larg a metodei sau tehnicii respective (istoric, evoluţie, starea actuală, 

date din literatura de specialitate referitoare la eficienţa şi oportunitatea aplicării metodei sau 

tehnicii respective, indicaţii, contraindicaţii, rezultate obţinute); 

 discuţii (comentarii referitoare la rezultatele studiului)  
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 concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la constatările personale) 

 bibliografie 

C. Cercetare privind aplicarea kinetoterapiei în prevenirea şi recuperarea într-o 

afecţiune 

 cuprinsul lucrării cu paginaţia aferentă; 

 introducere (actualitatea temei, ipoteza şi scopul cercetării, motivaţia alegerii temei); 

 prezentarea pe larg a afecţiunii respective (definiţie, etiopatogenie, semiologie, principii 

de diagnostic, tratament şi recuperare) 

 programe kinetice utlizate în recuperare în patologia prezentată 

 discuţii (comentarii referitoare la rezultatele studiului)  

 concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la constatările personale) 

 bibliografie 

 

Lucrarea trebuie să aibă următaoarele proporţii, în funcţie de tip: 

 Tip A: 30-40% parte generală (informaţii din literatura de specialitate referitoare la 

tema respectivă) şi 60-70% parte specială (cercetarea personală: material şi metodă, 

rezultate, discuţii, concluzii). 

 Tip B: 5% partea generală (introducere) şi 95% partea specială (prezentarea metodei, 

discuţii, concluzii) 

 Tip C: 30-40% partea generală (introducere, prezentarea afecţiunii) şi  60-70% partea 

specială (programe kinetice, rezultate, discuţii, concluzii) 

 

Discipline pentru examenul de licenţă 

la specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă 

 

Discipline fundamentale și de pregătire în domeniul licenței și direcției de specializare: 

1. Teoria educaţiei fizice şi sportului; 

2. Gimnastică; 

3. Atletism; 

4. Joc sportiv (un joc la alegere: fotbal, handbal, volei sau baschet). 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina TEORIA EDUCAŢIEI FIZICE 

ŞI SPORTULUI 

1. Cârstea, Gh. – Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. An-Da, Bucureşti, 

2000; 

2. Dragnea, A., Bota, A. - Teoria activităţilor motrice, Ed. Didactică  și Pedagogică, 

Bucureşti, 1999; 

3. Faur, M. - Didactica Educaţiei Fizice Şcolare, Ed. U.V.T, Timişoara, 2004. 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina GIMNASTICĂ 
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1. Faur, M , Gonczi-Raicu M. – Gimnastica în şcoală la vârsta de 7-12 ani, Ed. Mirton, 

Timişoara, 1995; 

2. Gonczi-Raicu M., Nicolin M. – Gimnastica, Ed. Mirton, Timişoara, 2002; 

3. Stroescu, A. – Terminologia gimnasticii, Ed. Stadion, Bucureşti, 1974. 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina ATLETISM 

1. Radoslav şi colab. – Tehnica probelor, U.V., Timişoara, 1997; 

2. Radoslav şi colab. - Atletism metodica predării, U.V., Timişoara, 1998; 

3. Alexei M. şi colab – Curs de atletism,tehnica probelor, ed. UBB, Cluj - Napoca, 

1996; 

4. Râţă E. - Tehnica şi metodica atletismului, U.V.E. Murgu, Reşiţa, 2012. 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina HANDBAL 

1. Voicu S. – Handbal - Pregătirea pentru performanţă, Ed. Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2003; 

2. Voicu S. – Handbal - Tehnică şi tactică, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2003. 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina FOTBAL 

1. Ion V. Ionescu – Fotbal-curs de baza,  Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2000; 

2. Ion V. Ionescu şi Sorin Brindescu – Fotbalul scolar, Ed. Universităţii de Vest, 

Timişoara, 1999; 

3. Ion V. Ionescu şi sorin brindescu – Fotbal - exercitii, Ed. Universităţii de Vest, 

Timişoara, 2000. 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina VOLEI 

1. Păcuraru Al. – Volei - teorie şi metodică, Editura Fundaţiei Universitare ”Dunărea de 

Jos”,  Galaţi, 1999; 

2. Bâc, O. – Volleyball, Editura Universităţii, Oradea, 1999; 

3. Grădinaru, S., Mergheş P. – Volei tehnică şi tactică, Editura Eurobit, Timişoara, 

2010.  

 

 

Bibliografie necesara pentru examenul de licenta la disciplina BASCHET 

1. Grădinaru, C. – Probleme de instruire în jocul de baschet. Ed. Politehnica, 

Timișoara, 2009; 

2. Predescu, T., Moanță A.  – Baschetul în școală. Instruire-Învățare. Ed. Semne, 

București, 2001; 

3. Predescu, T., Grădinaru, C., Jianu, E., Grădinaru, S. – Jocurile sportive în școală. 

Baschet, Fotbal, Handbal, Volei. Ed. Politehnica, Timișoara, 2010. 
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Discipline pentru examenul de licenţă 

la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială 

Discipline fundamentale 

1. Anatomie 

2. Biomecanică 

3. Fiziologie 

4. Kinetologie 

5. Teoria educaţiei fizice şi sportului 

6. Metode de evaluare 

Discipline de specialitate 

1. Bazele generale ale kinetoterapiei 

2. Kinetoterapia în traumatologie 

3. Kinetoterapia în medicina internă 

4. Kinetoterapia în afecţiuni neurologice 

5. Kinetoterapia în afecţiuni degenerative şi patologia vârstei a III-a 

 

Bibliografie 

Discipline fundamentale 

1. Victor Papillian – Anatomie,  volumul I, Editura Medicală, Bucureşti, 1982; 

2. Mihaela Oraviţan – Ghid de anatomie - Aparatul locomotor, Editura Mirton, Timişoara, 

2003; 

3. Mihaela Oraviţan – Ghid de anatomie – Organe, aparate şi sisteme, Editura Mirton, 

Timişoara, 2007; 

4. Corina Pantea – Elemente de biomecanică cu aplicaţii în sport şi kinetoterapie, Editura 

Politehnica, Timişoara, 2009; 

5. Guyton C. Arthur – Fiziologie, Editura Medicală Amaltea, Bucureşti, 1996; 

6. Mariana Bârzu – Fiziologia efortului – lucrări practice, Editura Mirton, 2004; 

7. Adrian Dragnea, Aura Bota – Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1999; 

8. Mariana Cordun – Kinetologie medicală, Editura AXA, Bucureşti, 1999. 

 

Discipline de specialitate 

9. Tudor Sbenghe – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Editura Medicală, 

Bucureşti, 1987; 

10. Tudor Sbenghe – Recuperarea medicală a sechelelor posttraumatice ale membrelor, 

Editura Medicală, Bucureşti, 1981; 

11. Claudiu Avram, Dan Gaiţă – Recuperarea cardiovasculară - între concepte şi practică,  

Editura Brumar, Timişoara, 2007; 

12. Voicu Tudorache, Sanziana Loghin, Marlyce Friesen, Claudiu Avram – Tratat de 

reabilitare pulmonară, Editura Mirton, Timişoara, 2009;  
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13. M. Mărgărit, F. Mărgărit, G. Heredea – Aspecte ale recuperării bolnavilor neurologici, 

Editura Universităţii din Oradea 1998; 

14. Elena Sîrbu – Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice, Editura Eurobit, Timişoara 

2007; 

15. Elena Sîrbu – Contribuţii la studiul neurorecuperării  în  accidentul vascular cerebral 

ischemic, Editura Eurobit, Timişoara, 2008; 

16. Liviu Matcău – Introducere în recuperarea bolnavului neurologic, Ed Mirton, Timişoara 

1998. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


