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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A 

CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

DOMENIUL FUNDAMENTAL: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 
 

ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE MASTER 
 

Se organizează pentru următoarele specializări:  
 

PROGRAME DE STUDII/SPECIALIZĂRI ACREDITATE:  

1. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - 50 locuri  
2. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT - 50 locuri  
 

 

ÎNSCRIERILE pentru anul universitar 2020-2021, pentru învățământ de master se desfășoară în 

perioada 01 iunie – 29 iulie 2020 (pe 29 iulie până la ora 11.00), 31 iulie - 23 septembrie 2020 (pe 23 

septembrie până la ora 11.00) pentru ambele specializări, , la următoarele sedii ale universiăţii: 
 - Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6, Casa Ecologiei, etaj 1, telefon: 021.316.79.31/32; 
 - Strada Franceză, nr. 22, sector 3, telefon: 021.312.12.50. 

 

 

Data susținerii examenului de admitere la ambele specializări de masterat este 30 iulie 2020 - ora 12.00 

şi 24 septembrie 2020 - ora 12.00,  la sediul din Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6. 
 

Examenul de admitere la specializările: Educație fizică și sportivă și Managementul activităților de 

educație fizică și sport, constă în 2 probe: 

- media examenului de licenţă;  
- probă orală (interviu).  

 

 

Media generală de admitere se calculează ca mediă aritmetică între rezultatul obținut la proba 

orală (interviu) și media examenului de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.  

 

 

Conținutul și metodologia desfășurării concursului și ierarhizarea finală a candidaților vor fi afișate 

la sediul facultății și pe Internet.  

*Informațiile se pot obține la secretariat: tel. 021 316 79 31 int. 213/241 şi pe site-ul www.ueb.ro  

 

 



Documentele necesare înscrierii la studii universitare de MASTERAT: 

- diploma de bacalaureat și foaia matricolă;  
- adeverința pentru promoția curentă sau diploma de licență și suplimentul la diplomă;  
- certificatul de naștere;  

- certificatul de căsătorie/actul administrativ (în cazul schimbării numelui);  

- carte de identitate;  

- adeverința medicală în original, în care va aparea mențiunea "apt pentru efort fizic";  

- trei fotografii 3/4, color pe hârtie foto;  

- chitanța reprezentând taxa de înscriere la admitere (licenţă, master), în valoare de 100 de lei și 200 

 de lei pentru cetăţenii străini (non UE, UE);  

- formular înscriere tip;  

- 2 dosare plic albe format A4;  

Documentele se vor depune în original și copie, pentru certificarea conformității acestora, care va fi 

făcută la primirea dosarului de concurs, conform prevederilor art. 2 alin. 3 din OUG nr. 41/2016. 

 


