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CAPITOLUL I
Documente de referință
Art.1. Admiterea în ciclul de studii universitare de master la UVT se
organizează în conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 156, 158,
160, 163, 174, 176, 199, 200, 277 şi 304 alin. (17) 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,
şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul
universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul
de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare;
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi
studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate
pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate
deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare, al
Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor
universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea
Codului studiilor universitare de doctorat; 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 baza Ordinului Ministerului Educaţiei
Naţionale nr. 3359/11.03.2013 privind modificarea Metodologiei pentru primirea
la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de
stat şi particular acreditat în România, aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6000/2012; Ordinul Ministerului Educației
Naţionale și Cercetării Științifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologieicadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de
master şi de doctorat pentru anul universitar 2017-2018; Alte acte normative cu
incidență în domeniul de activitate reglementat.

CAPITOLUL II
Organizarea procesului de admitere la studiile universitare de master
Art. 1. Masterele propuse de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport pentru anul
universitar 2017/2018 sunt:
 Educaţie Fizică şi Sportivă
 Fitness şi performanţă motrică
 Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive
 Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică
 Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
Admiterea la studiile universitarte de master se organizează pentru următoarele
programe de studiu acreditate:
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t
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Forma de
învăţământ
ZI

Nr. de
locuri
50

ZI

50

ZI

50

ZI

50

ZI

50

Managementul activităţilor şi
organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive

Kinetoterapia în patologia
ortopedico-traumatică
Kinetoprofilaxie şi recuperare
fizică

Art. 2. Perioada de înscriere la studiile universitare de master
Sesiunea I - septembrie 2017
7 – 14 septembrie 2017
15 septembrie 2017
16 septembrie 2017

Înscrieri:
Interviu:
Afişarea rezultatelor:

Centralizarea calendarulului de desfăşurare a probelor de admitere (interval
orar, locaţie), a confirmărilor şi alte informaţii despre admiterea la studii universitare
de master pentru anul univ. 2017-2018 este afişată distinct pe site-ul facultăţii:
www.sport.uvt.ro.
Art. 3. Criterii generale de admitere la studiile universitare de master
Admiterea în ciclul de studii universitare de master se organizează pe domenii
de studii universitare ale căror programe de master sunt acreditate.
Programele de master ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport se
şcolarizează în limba română.
Admiterea la studiile universitare de master se susține în limba română.
La solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi
în limba maternă a acestuia, cu respectarea autonomiei universitare.
Pentru coordonarea activităţii legate de organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018, la Universitatea de Vest
din Timişoara va funcţiona Comisia Centrală de Admitere, numită prin decizia
Rectorului Universităţii de Vest, iar la nivelul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
sub autoritatea decanului, se constituie Comisia de admitere pe facultate. Întreaga
răspundere privind organizarea şi desfăşurarea corectă a procesului de admitere
revine Comisiei de admitere pe facultate şi Directorului de programe de studii
universitare de masterat.
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Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de master la Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport are loc pe bază de interviu atât pentru locurile finanţate
de la bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă.
În vederea informării candidaţilor înscrişi la concursul de admitere pentru
ciclul de studii universitare de master, comisia de admitere desemnată sub
autoritatea decanului va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul www.sport.uvt.ro
specializările existente, cifra de şcolarizare (locurile subvenţionate de la buget şi
locurile cu taxă), planul de învăţământ pentru anul I 2017-2018, iar după încheierea
înscrierilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea interviului, listele nominale
cu candidaţii înscrişi la concurs.
Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat :
 cetăţenii români absolvenţi cu diplomă de licenţă (cf. Legii nr. 288/2004),
precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor
universitare de lungă durată (cf. legii nr. 84/1995) precum şi absolvenţii
studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute ca fiind cel puţin studii
universitare de licenţă ;
 cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic şi ai Confederaţiei Elveţiene care sunt absolvenţi cu
examen de licenţă, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii
români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea
studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către
direcţia de specialitate din cadrul MEN înainte de înscrierea candidaţilor la
concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta la
înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a studiilor;
 cetăţenii străini de origine etnică română din Albania, Bulgaria, Macedonia,
Serbia, Ucraina şi Ungaria şi etnicii români cu domiciliul stabil în străinătate
vor candida separat pe locurile bugetate repartizate de MEN, în limita cifrelor
de şcolarizare aprobate de ARACIS;
 cetăţenii străini de origine etnică română din Republica Moldova, absolvenţi
ai unor universităţi din Republica Moldova pot candida la concursul de
admitere cu respectarea criteriilor de admitere şi în conformitate cu
prevederile metodologiei privind şcolarizarea cetăţenilor din Republica
Moldova valabilă pe anul universitar 2017/2018 ;
 cetăţenii străini din afara statelor membre ale UE se pot înscrie la concursul
de admitere pe cont propriu valutar pe baza scrisorii de acceptare la studii din
România, eliberată de MEN;
 recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va
realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei
Naționale – Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor
CNRED - înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare
candidat având obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de
recunoaştere a studiilor;
 absolvenții cu diplomă de licență proveniți din centrele de plasament, cei cu
situații sociale speciale, precum și sportivii cu performanțe deosebite pot
candida și pe unul dintre locurile bugetate propuse de UVT.
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t
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Cetăţenii străini au obligaţia ca la înscrierea la admiterea la studii universitare de
master să prezine un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română
eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master într-un
domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită
diploma de licenţă.
Actele necesare pentru înscrierea la studiile universitare de master sunt:
 cererea de înscriere (formular tip);
 diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 diploma de absolvire a unei facultăţii sau adeverinţa de absolvire pentru
absolvenţii promoţiei 2016/2017 în original și copie, copiile dupa actele
originale se autentifică la secretariatul comisiei de admitere; (echivalările
actelor de studii sunt efectuate de către MEN înainte de înscrierea la
admitere, în cazul cetăţenilor statelor membre UE şi ai statelor aparţinând
SEECE);
 foaia matricolă/suplimentul la diplomă original și copie, pentru absolvenţii
anterior promoţiei 2016/2017;
 certificat de naştere original și copie ;
 copie după cartea de identitate;
 3 (trei) fotografii tip ¾ ( buletin de identitate);
 fişa medicală tip(Anexa nr.2 – fişă medicală)completată conform cerinţelor;
 Anexa nr. 1 pentru colectarea datelor personale ale candidaţilor;
 adeverinţa din care să rezulte calitatea de student şi diploma de licenţă (în
original și copie pentru autentificarea la secretariatul comisiei de admitere)
pentru studenţii care vor să urmeze concomitent un al doilea master din
aceeaşi formă de învăţământ, respectiv diploma de master sau diploma
echivalentă (în original și copie) pentru cei care se înscriu ca să urmeze al
doilea master; pe adeverinţă se vor specifica numărul de ani subvenţionaţi
de la bugetul de stat şi numărul de semestre în care s-au obţinut burse din
perioada studiilor universitare anterioare urmate;
 acte doveditoare – numai pentru cei care solicită scutirea de plată a
taxelor de înscriere la concursul de admitere – certificatul de deces al
părinţilor original și copie pentru autentificarea la secretariatul comisiei de
admitere, în cazul celor orfani de ambii părinţi ; adeverinţă de la Casa de
copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; certificatul de deces al
părintelui erou-martir al Revoluţiei original și copie pentru autentificare la
secretariatul comisiei de admitere; adeverinţe de la locul de muncă pentru
copiii personalului încadrat în Universitatea de Vest; adeverinţe de la locul
de muncă pentru copiii cadrelor didactice din învăţământul românesc ;
 scutirea de taxa de înscriere se face pe baza unei cereri, însoţită de actele
doveditoare, aprobată de Decanul facultăţii, cu menţiunea că scutirea de
taxă este valabilă doar pentru un unic domeniu de studiu şi o unică
instituţie de învăţământ superior de stat.
 chitanţa de plată a taxei de 100 lei care reprezintă taxa de înscriere la
concursul de admitere la masterat ;
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Toate actele se depun într-un dosar plic.
Admiterea
descrescătoare a
candidaţilor şi în
Numărul de locuri

în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea
mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile
limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul.
finanţate de la bugetul de stat nu poate fi depăşit.

Media de admitere se calculează astfel:
1. Notă Interviu – pondere 1/4
2. Media examenului de licenţă – pondere 1/4
3. Media generală a anilor de studiu ( 3-4 ani) – pondere 1/4
4. Notă provenienţă absolvent (absolvenţi proprii – 10 puncte, absolvenţii unor
facultăţi din Universitatea de Vest Timişoara şi a altor facultăţi cu profil sportiv sau
medical – 9 puncte, absolvenţi ai altor facultăţi – 8 puncte) – pondere 1/4
Media de admitere la studii universitare de master se calculează ca medie
aritmetică a celor 4 probe.
Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate
fi mai mică decât 6 (șase).
În situaţia unor medii egale pe ultimul loc, pentru locurile subvenţionate de la
bugetul de stat, candidaţii sunt declaraţi admişi în urma departajării astfel încât să nu
se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, în ordinea aplicării:
 Media examenului de licenţă
 Media generală a anilor de studiu ( 3 - 4 ani)
Afişarea rezultatelor concursului de admitere la master va avea loc în 24 ore
de la susţinerea interviului, la avizierul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de 24 de ore de la data
afişării rezultatelor concursului de admitere. Rezultatele contestaţiilor se afişează în
termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.
Deciziile comisiilor de contestaţie sunt definitive.
Taxa de înscriere la concursul de admitere la studiile universitare de master
este 100 lei, iar taxa de înmatriculare este de 150 lei. Taxa de înscriere se plăteşte
o singură dată pe facultate, indiferent de numărul programelor de masterat la care sa înscris în cadrul aceleiaşi facultăţi. În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte
să urmeze simultan două sau mai multe programe de masterat în cadrul aceleaşi
facultăţi, va depune câte un dosar pentru fiecare din aceste programe şi va achita
taxa de înscriere şi înmatriculare aferentă pentru fiecare dintre acestea.
Candidaţii declaraţi admişi pe locurile subvenţionate de la buget au obligaţia
de a depune la dosar pentru confirmarea locului, diploma de bacalaureat şi diploma
de licenţă (adeverinţa de absolvire) în original şi achitarea taxei de înmatriculare de
150 lei.
B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.t

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

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

METODOLOGIA DE ORGANIZARE A
CONCURSULUI DE
ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE
DE MASTER DE LA
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICA ŞI
SPORT
Anul universitar 2017-2018

Ediţia I
Nr. Anexe 3
Pagina 7 din
13

Candidaţii care au obţinut un loc cu taxă au posibilitatea să-şi confirme locul
obţinut prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei şi achitarea a 20% din plata
taxei de studiu, in termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor concursului.
În caz de neplată a taxei de înmatriculare, cât şi a tranşei de 20% din taxa de
şcolarizare în termenul stabilit, studentul îşi pierde locul obţinut în urma concursului
de admitere.
În cazul în care studentul declarat admis inițial pe locurile cu taxă va trece pe
locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 de procente din
valoarea taxei de şcolarizare.
Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două
programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.
Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget pentru un
singur program de master.
Dacă un candidat a urmat un ciclu de studii universitare de master pe locuri
finanţate de la bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studiu de master doar în
regim cu taxă.
Studenţii care au fost exmatriculaţi în anul I de la studii universitare de master
de pe locurile bugetate au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai
pe locuri cu taxă.
Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi în anul I la studiile universitare
de masterat prin decizia Rectorului Universităţii şi vor încheia un contract de
şcolarizare cu Universitatea de Vest Timişoara.
Locurile finanţate de la bugetul de stat se ocupă anual în funcţie de
performanţele profesionale ale masteranzilor, în urma reclasificării după anul I,
acestea fiind condiţionate de depunerea la dosarul personal a diplomei de licenţă în
original.
Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa
de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă.
Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu.
Actele candidaţilor care nu-şi confirmă locul obţinut în urma concursului de
admitere se restituie acestora la cerere, fără percepera unor taxe, pe bază de carte
de identitate şi legitimaţie de concurs (sau procură legalizată pentru alte persoane).
Gratuitatea restituirii dosarelor se menţine vreme de 1 an de la data afişării
rezultatelor, după care dosarele se arhivează, percepându-se taxe de arhivare în
acord cu hotărârile Senatului Universităţii de Vest Timişoara.
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CAPITOLUL III
Dispoziții finale
Art.1. Toate informaţiile cu privire la concursul de admitere, organizarea şi
desfăşurarea acestuia se pot obţine la secretariatul Facultăţii de Educaţie Fizică şi
Sport cât şi pe pagina web a Universităţii de Vest din Timişoara, www.uvt.ro, precum
şi pe pagina web a facultăţii, www.sport.uvt.ro.
Universitatea de Vest din Timişoara nu îşi asumă obligaţii faţă de candidaţii la
admitere cu privire la cazare şi masă pe timpul admiterii.
Art. 2. Această metodologie este prima ediţie si a fost aprobată în şedinţa din
27.02.2017 în şedinţa Consiliului Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din data de
27.02.2017.

LISTA ANEXELOR:
1. Anexa nr. 1 - Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către
instituţiile de învăţământ superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)
2. Anexa nr. 2 – FIŞĂ MEDICALĂ
3. CERERE DE ÎNSCRIERE
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ANEXA Nr. 1
Datele care se solicită tuturor candidaţilor la admitere de către instituţiile de învăţământ
superior (pentru toate ciclurile de studii universitare)
Date privind candidatul:
Secţiunea I.1 - Date personale ale candidatului 1 cu cetăţenie română/străină

3
4
5
6

Numele de familie la naştere
(din certificatul de naştere)
Numele de familie actual
(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, dacă
este cazul, conform actului doveditor)
Prenumele
Iniţialele tatălui/mamei2
CNP3
Data naşterii

Anul

Luna

Ziua

7

Locul naşterii

Ţara de origine

Judeţul/
cod ţară4

Localitatea

8
9
10

Sexul
Starea civilă 5
Starea socială 6 specială

M
Divorţat(ă)
Provenit din
case de copii

11

Cetăţenia

F
Văduv(ă)
Provenit din
familie
monoparentală
Cetăţenie
anterioară,

12
13

Etnia7
Domiciliul stabil

14

Actul de
Numărul
Eliberat de
Data eliberării
identitate/
Documentul de
călătorie11
Alte date personale ale candidatului:
telefon, adresă de e-mail
Candidat care se încadrează în categoria persoanelor cu dizabilităţi
(Se bifează numai de persoanele aflate în această situaţie, pe bază de documente)

1
2

15
16

Căsătorit(ă)

Română,
domiciliul în
România

Ţara
Judeţul8 /
cod ţară9
Localitatea
Adresa
completă10
Seria
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Secţiunea I.3.a - Date privind pregătirea anterioară a candidatului 12 (absolvent de liceu)
1

Studiile preuniversitare absolvite
(nivel liceu)

Denumirea instituţiei
unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Durata studiilor
Anul absolvirii
Forma de învăţământ
(zi / seral / FR / ID)

2

Datele de
identificare ale diplomei

3

Alte observaţii (pentru cazurile în
care candidatul a absolvit studii
anterioare în străinătate)

Tipul (diploma de bacalaureat sau
echivalentă pentru candidatul care a
absolvit studii anterioare în
străinătate)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Numărul foii matricole care
însoţeşte actul de studii
Recunoaşterea diplomei prezentate
(Direcţia generală relaţii
internaţionale şi europene acorduri
bilaterale/Direcţia generală
învăţământ superior şi Centrul
Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor din
Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului)
Nr./Seria actului
de recunoaştere/echivalare (eliberat
de Direcţia generală relaţii
internaţionale şi europene/Direcţia
generală învăţământ superior şi
Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor) 13

NOT Ă: Numerotarea secţiunilor I.1 şi I.3 corespunde celei care va fi utilizată în Registrul matricol unic. Secţiunea I.3.b se aplică şi pentru
înscrierea la studiile universitare de master şi/sau doctorat .
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Secţiunea I.3.b - Date privind pregătirea anterioară a candidatului 14 (absolvent de ciclu de
învăţământ universitar)
1

Studiile universitare
absolvite

2

Datele de
identificare ale diplomei

3

Alte observaţii (pentru
cazurile în care
candidatul a absolvit
studii anterioare în
străinătate)

Denumirea instituţiei
unde a absolvit
Ţara
Localitatea
Judeţul
Profilul/Domeniul
Programul de studii/Specializarea
Titlul obţinut
Durata studiilor
(numărul de ani sau numărul de semestre, după caz)
Anul absolvirii
Forma de învăţământ
(zi / seral / FR / ID)
Forma de finanţare a studiilor (buget/taxă)
Tipul (diplomă / diplomă de licenţă /echivalentă)
Seria
Numărul
Emitentul
Anul emiterii
Supliment diplomă/Foaia matricolă care însoţeşte actul de studii
Recunoaşterea diplomei prezentate (Direcţia generală relaţii
internaţionale şi europene acorduri bilaterale/Direcţia generală
învăţământ superior şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi
Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului)
Nr./Seria actului
de recunoaştere/echivalare (eliberat de Direcţia generală relaţii
internaţionale şi europene/Direcţia generală învăţământ superior
şi Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) 15

1

La înscriere sau la modificarea datelor personale (după caz).
Acolo unde este cazul (de exemplu: familie monoparentală).
3
Sau alt cod de identificare personală, pentru candidaţii străini.
4
Numai pentru candidaţii străini.
5
Poate să nu fie declarată.
6
Se aplică doar candidaţilor cu o situaţie socială specială.
7
Numai pentru candidaţii români (poate să nu fie declarată).
8
Numai pentru candidaţii români.
9
Numai pentru candidaţii străini.
10
Se solicită şi pentru studenţii străini.
11
Documentul de călătorie - numai pentru candidaţii străini (act de identitate pentru cetăţenii UE/SEE sau paşaport pentru studenţii străini
cu altă cetăţenie decât UE/SEE).
12
Pentru candidatul străin care vrea sa studieze în România se va considera numai documentul care atestă recunoaşterea/echivalarea
studiilor anterioare (document eliberat de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului), care
permit înscrierea în învăţământul superior.
13
Aplicabil pentru candidaţii români care au finalizat studiile anterioare în străinătate sau pentru candidaţii străini.
14
Se aplică şi pentru candidaţii străini.
15
Idem 13.
2
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ANEXA nr. 2 FIŞĂ MEDICALĂ
pentru înscrierea la admitere
la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara
Candidat: nume…………………………………………………

prenume…………………………………………………………………

CNP

Examen clinic general
Nr.înregistrare………………………………
Da

Nu

Apt pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport………………………………
Clinic sănătos…………………………………………………………………………………
Menţiuni (se va menţiona prezenţa unor afecţiuni: neuro-psihice, convulsivante, cardio-vasculare, respiratorii şi
transmisibile)………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................................................
Medic de familie

Examen oftalmologic
Nr.înregistrare………………………………
Acuitate vizuală…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Menţiuni……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Medic specialist/primar oftalmolog

Examen psihiatric
Nr.înregistrare………………………………
Apt/inapt din punct de vedere psihiatric pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Menţiuni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Notă: Examinările medicale nu trebuie să aibă o vechime mai mare de 6 luni raportate la data înscrierii.
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CERERE DE ÎNSCRIERE
La concursul de admitere din sesiunea SEPTEMB RIE 2017
Numele, Numele din căsătorie (dacă e cazul), iniţiala tatălui, prenumele candidatului

CNP
Data naşterii: anul_______,luna______________,ziua___ Loc. naşterii:__________,judeţul______________
Naţionalitatea ___________________________Religia______________________Cetăţenia______________
Domiciliul stabil al candidatului: Localitatea___________________, str.______________________, nr.____,
bl______, sc.______, ap._____, cod________jud.__ _______, tel. _____________, E-mail_________________
Mediul de provenienţă (Urban U/Rural R): _______
Buletin/ carte de identitate: Seria_______ Nr.____________eliberat de Politiţia___ ____________________
la data de _______________
Completaţi nivelul de educaţie al părinţilor dintre următoarele:
Primar, Gimnazial, Profesional, Liceal, Postliceal, Universitar
Prenumele tatălui____________________________________Nivelul de educaţie _______________________
Prenumele mamei___________________________________ Nivelul de educaţie ________________________
Domiciliul Părinţilor sau al tutorelui legal: Localitatea _______________, strada_______________________
nr. ____, bl. ____, sc.________, ap._______, cod____ ________jud.______________, tel._________________
Facultatea absolvită (inclusiv Universitatea)_____________________________________________________
Specializarea_______________________________________________________________________________
Durata studiilor: 3 / 4 ani __________________________
Anul promovării examenului de licenţă ______________
Media la examenul de licenţă:_______________________
Media generală de promovare a anilor de studiu ____________
Masteratul pentru care candidez: Educaţie fizică şi sportivă/ Fitness şi performanţă motrică/
Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive/ Kinetoterapia în patologia
ortopedico-traumatice/ Kinetoprofil axie şi recuperare fizică
_________________________________________________________________________________________
(se alege din lista de mai sus)
In cazul în care la masteratul pentru care candidez nu se formează o grupă de studiu, doresc să urmez
masteratul __________________________________________________________________ ______________
a. Sunt student(ă) / Am fost student(ă) la studii de master (Da,Nu)____Cu/Fără taxă___________
ani de studii urmaţi în regim fără taxă ______________________________________________________.
Am beneficiat de bursă (DA, NU) ______________ nr. semestre _____________________
În prezent sunt student(ă) la Masterul________________________________din cadrul Facultăţii
_____________________________Instituţia________________________________Loc.__________________
b. Am absolvit un alt master (Da,Nu)_______Cu/Fără taxă_______________
ani de studii urmaţi în regim fără taxă ______________________________________________________.
Am beneficiat de bursă (DA, NU) ______________ nr. semestre _____________________
Am absolvit Masterul_______________________________ din cadrul Facultatăţii_______________________
Instituţia ______________________________________________ Loc. _______________________________.
Notă:După depunerea dosarului împreună cu 1 exemplar din cererea de înscriere, mă oblig să plătesc taxa de înscriere (100 lei) la casieria
Universităţii, iar după afişarea rezultatelor mă oblig să-mi plătesc taxa de înmatriculare (150 lei) dacă doresc să-mi confirm locul.În cazul în
care voi fi declarat reuşit pe locurile finanţate de la bugetul de stat mă oblig să depun la dosar diploma de bacalaureat în original, până
la data precizată. În caz contrar, locul va fi redistribuit.In cazul în care voi fi declarat reuşit pe locurile cu taxă, mă oblig să achit în termen
20 % din taxa de şcolarizare, iar în caz contrar, înţeleg să pierd calitatea de student. În cazul retragerii dosarului după achitarea taxei de
înscriere/taxei de înmatriculare şi/ sau taxei de şcolarizare, sumele nu se restituie.
Declar pe proprie răspundere că dat ele furnizate în această cerere sunt conforme cu realitatea .

Semnătura candidat:_______________________
Verificat:________________________________

Data______________
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