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CRITERII SPECIFICE PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 2020 

 DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
 

(Anexă la Regulamentul R10 – Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere) 
 
 

I.  STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ ȘI MASTERAT – învăţământ cu frecvenţă (IF) 
 

 Pentru sesiunile de Admitere iulie şi septembrie 2020, Departamentul de Educaţie 

Fizică şi Sport organizează concurs de admitere pentru 2 programe de studii de licenţă şi 

2 programe de studii de masterat, după cum urmează : 
 

Nr. 

Crt 

Domeniul de licență Programul de studii Durata, forma de 

învățământ 

Nr. 

locuri 

1 Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă 3 ani, IF 90 

2 Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

3 ani, IF 60 

 

Nr. 

Crt 

Domeniul de masterat  Programul de studii Durata, forma de 

învățământ 

Nr. 

locuri 

1 Educaţie fizică şcolară și 

activități extracurriculare 
3 ani, IF 

2 

 

Ştiinţa sportului și 

educației fizice Kinetoprofilaxie, recuperare 

şi modelare corporală 

3 ani, IF 

 

125 

 

 

II. PROBE DE CONCURS 
 

II.1 STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 
  

     1. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ, învățământ cu frecvență, 3 ani  

Proba I: Media examenului de bacalaureat (40%) 

Proba II: Media notelor la „Educație Fizică și Sport”/ „Pregătire sportivă practică” 

(pentru absolvenții liceelor cu program sportiv) din anii de liceu (60%)  
 

Criterii de departajare:  

Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, la studii de licenţă, se va ţine 

seama de următoarele criterii de departajare: 
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1. Media generală la bacalaureat 

2. Nota la disciplina limba și literatura română (proba scrisă) de la examenul de 

bacalaureat 

3. Nota la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (proba E.c la examenul de 

bacalaureat) 
 

IMPORTANT:  

 * Candidații care au obținut în ultimii doi ani titlul de campion național la una din 

competițiile organizate de federațiile de specialitate, într-una din ramurile sportive 

prevăzute în ofertă pentru studiile de licență (atletism, box, baschet, fotbal, gimnastică, 

handbal, lupte, înot, rugby, volei, canotaj), vor primi din oficiu nota 10 (zece) la proba II.  

* Candidaţii din această categorie se vor adresa cu cereri scrise și acte doveditoare 

însoţite de actele necesare înscrierii la admitere.  
  

* Pentru acești candidați, media de admitere se va calcula astfel:  

Proba I:  Media examenului de bacalaureat (20%)  

Proba II: Nota 10 pentru titlu de Campion Național obținut într-o ramură 

prevăzută în oferta pentru studiile de licență (80%)  

 
     2. KINETOTERAPIE  ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ, învățământ cu frecvență, 3 ani 

Proba I: Media examenului bacalaureat (60%) 

Proba II: Media notelor la disciplina „Biologie”/ „Limba și literatura română” 

(pentru candidații care nu au avut în programă Biologia) în anii din liceu (20%) 

Proba II: Media notelor la disciplina „Educație Fizică și Sport” din liceu (20%)  
 

Criterii de departajare:  

Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, la studii de licenţă, se va ţine 

seama de următoarele criterii de departajare: 

1. Media generală la bacalaureat 

2. Nota la disciplina Limba și literatura română (proba scrisă) de la examenul de 

bacalaureat 

3. Nota la bacalaureat la proba obligatorie a profilului (proba E.c la examenul de 

bacalaureat) 
 

 

II.2 STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT 
 

        1. Educaţie Fizică Şcolară şi Activităţi Extracurriculare, (IF), 2 ani 

Proba 1: Media ponderată a anilor de studiu licență (20%) 

Proba 2: Media examenului de licență (80% din media de admitere) 
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      2. Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală, (IF), 2 ani 

Proba 1: Media ponderată a anilor de studiu licență (20%) 

Proba 2: Media examenului de licență (80% din media de admitere) 
 

Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, la studii de masterat, se va ţine 

seama de următoarele criterii de departajare: 

1. Media aritmetică a anilor de studiu de licenţă 

2. Media ponderată a anilor de studiu licență 

3. Media generală a examenului de bacalaureat 
 

 

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  
 

Înscrierea se poate face on-line sau personal în campusul universitar.  

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LICENȚĂ 
1. cerere de înscriere tip; 
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau 

adeverinţă (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) în care se 
menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele 
examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată 
diploma de bacalaureat; 
b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua 
specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de 
bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru 
conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau 
un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a 
depus documentul original); 
 b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior 
și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a 
diplomei de bacalaureat. 

3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original; 
4. diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire 

pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii 
sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original; 

5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, 
absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii; 

6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere 
(certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de 
admitere desemnat de către decan); 

7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de 
căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  
membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan); 
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8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează 
un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la 
buget); 

9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al 
universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale 
tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere 
fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu 
la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

10. cartea de identitate/pașaport – copie; 
11. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte 

doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul); 
12.  2 fotografii de 3 x 4 cm; 
13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza 

naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de 
agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; 
Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion 
naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport); 

14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în 
numele candidatului. 

! Pentru candidaţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pe lângă documentele 
menționate anterior, candidatul mai prezintă la înscriere și următoarele:  

a. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic 
sănătos., Apt pentru înscrierea la facultate”; 

b. electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog 
care să specifice „ECG (sau EKG) normală”. 

c. adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 
(situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale 
menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de 
admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport” 

d. candidații sportivi legitimați, în locul adeverinței medicale, pot prezenta carnetul de 
legitimare cu viza medicală valabilă la data înscrierii. 

 
ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE MATERAT 

1. cerere de înscriere tip; 
2. diploma de bacalaureat în original; 
3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă    (ciclul I) sau a studiilor 

de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia 
 absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată 
pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan 
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sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);c1. pentru 
candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare 
la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor 
universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de 
absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul 
(certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de 
admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);  
c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior 
și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a 
diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență. 

4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/ 
suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată 
(certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de 
admitere desemnat de către decan); 

5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere 
(certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de 
admitere desemnat de către decan);; 

6. cartea de identitate/pașaport – copie; 
7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de 

căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  
membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan); 

8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale 
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al 
universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale 
tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere 
fără viza Cabinetului Medical Studenţesc; 

9. 2 fotografii de 3 x 4 cm; 
10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii); 
11. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în 

numele candidatului. 

 

ADMITERE ÎN REGIM ON-LINE LA FEFS 
1. Pentru înscriere, candidații vor utiliza platforma de înscriere Online, care va fi 

disponibilă la adresa admitere.usv.ro, utilizând orice dispozitiv: calculator/ laptop/ 
tabletă/ telefon mobil care are acces la rețeaua internet și la un browser de 
navigare (Google Chrome) 

2. (1) Documentele necesare înscrierii – pentru licență, masterat, doctorat, conversie 
profesională – se vor încărca pe platformă în format pdf/jpg (scanate sau 
fotografiate); 

3. (2) Adeverința medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele 
medicale ale unităților de învățământ preuniversitar poate fi transmisă scanat și 
fără a fi vizată de cabinetul medical al universității. 
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4. (3) Electrocardiograma poate fi transmisă scanat (se încarcă pe platformă 
alături de adeverința medicală, în aceeași secțiune); 

5. (4) Candidații sportivi legitimați, în locul adeverinței medicale, pot prezenta 
carnetul de legitimare cu viza medicală valabilă la data înscrierii (se încarcă în 
secțiunea destinată adeverinței și electrocardiogramei).  

6. Prin încărcarea pe platforma de înscriere on-line, candidații își asumă răspunderea 
cu privire la autenticitatea documentelor și la corespondența dintre documentele 
digitale/scanate și cele originale. 

7. Comisia de admitere a fiecărei facultăți verifică zilnic documentele transmise. 
Pentru dosarele incomplete, Comisia va solicita candidatului să completeze 
dosarul, de regulă, în 24 de ore, dar nu mai târziu de încheierea înscrierilor. 
Validarea dosarului se face de către secretariatul admiterii pe facultate, inclusiv 
prin consultarea bazei de date „Sistemul Informatic Integrat al învățământului din 
România – SIIIR”, iar rezultatul se comunică pe adresa de e-mail a candidatului. 

8. Comunicarea între candidați și comisia de admitere se realizează prin intermediul 
adreselor de e-mail și al numerelor de telefon postate pe site-ul de admitere al 
fiecărei facultăți. 

9. În vederea înmatriculării, candidații trebuie să transmită actele în original în 
perioada stabilită prin calendarul de admitere. 

10. Documentele originale pot fi trimise prin poștă, curier sau depuse personal sau 
prin delegat la secretariatul FEFS până la datele stabilite de fiecare facultate, dar nu 
mai târziu de data de 18.08.2020 pentru candidații înscriși și înmatriculați în 
sesiunea iulie 2020, respectiv până la data de 18.09.2020 pentru candidații înscriși 
și înmatriculați în sesiunea septembrie 2020. În cazul documentelor care 
reprezintă copii nelegalizate ale documentelor originale, certificarea „Conform cu 
originalul” se va face numai după prezentarea originalului la sediul USV (personal 
sau prin poștă), cu excepția actului de identitate care se acceptă în copie 
nelegalizată. Nerespectarea termenelor și condițiilor de înscriere și înmatriculare 
atrage după sine pierderea locului pe care a fost admis. 

 

 

  

                    Decan,               Director Departament, 

Prof. univ. dr. Petru GHERVAN     Conf. univ. dr. Bogdan GROSU 

 

 


