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I. Admiterea la studiile universitare de LICENŢĂ se organizează pentru următoarele specializări 

ACREDITATE: 

 

Facultatea Domeniul de 

licență 

Specializarea Forma de 

învățământ 

Cifra de 

școlarizare 

Educație 

Fizică și 

Sport 

Educație Fizică și 

Sport 

Educație Fizică și 

Sportivă 

IF 100 

Kinetoterapie Kinetoterapie și 

motricitate special  

IF 100 

 

II. ÎNSCRIERILE pentru anul universitar 2020-2021, pentru învățământ de licență, forma de învățământ 

cu frecvență, 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 specializările Educație fizică și sportivă și 

Kinetoterapie și motricitate special, 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. 

 

III. CALIFICĂRILE ȘI COMPETENȚELE ABSOLVENTULUI FACULTĂȚII NOASTRE:  

Calificări.  

În cadrul specializării Educație fizică și sportivă sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: profesor 

de educație fizică pentru învățământ; metodist - programator pentru domeniul educației fizice și sportului 

cu cunoștințe de operare pe calculator; organizator al activităților și manager al structurilor și activităților 

sportive, publice sau private, oficial sportiv pentru organizarea și administrarea activității sportive; 

organizator, monitor- manager al activității sportive de agrement, recreative și turistico-sportive, pentru 

activitățile „Sportul pentru toți-Sport loisir“; Sportul adaptat pentru persoane cu dezabilități.  

După cei trei ani de licență, absolvenții se pot încadra în muncă și au posibilitatea continuării studiilor 

de masterat.  

În cadrul specializării Kinetoterapie și motricitate specială sunt pregătiți specialiști cu înaltă calificare: 

Kinetoterapeuţi cu o pregătire fundamentală și de specialitate; Kinetoterapeuţi pentru unitățile școlare de 

învățământ special, pentru instituțiile medicale, baze sportive, baze de tratament și reeducare din policlinici 

și spitale, în stațiuni balneoclimaterice, ca și în instituții de ocrotire și asistenţă socială, Cabinete și servicii 

private de kinetoterapie, Cabinete de recuperare din cluburile sportive de performanță; Kinetoterapeut al 

loturilor de sportivi de performanță.  

Competențele absolvenților. Competențe profesionale (conform grilelor RNCIS): Proiectarea 

modulară (Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială) și planificarea conținuturilor de 

bază ale domeniului cu orientare interdisciplinara. Organizarea curriculumului integrat și a mediului de 



intruire și invatare cu accent interdisciplinar (Educatie fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate 

specială). Evaluarea creșterii și dezvoltării fizice și a calității motricității potrivit cerințelor/obiectivelor 

specifice educației fizice și sportive, a atitudinii față de practicarea independentă a exercițiului fizic. 

Descrierea și demonstrarea sistemelor operaționale specifice Educației fizice și sportive, pe grupe de 

vârstă. Evaluarea nivelului de pregătire a practicanților activităților de educație fizică și sport. Utilizarea 

elementelor de management și marketing specifice domeniului.  

Competențe transversale (conform grilelor RNCIS): Organizarea de activități de educație fizică și 

sportive pentru persoane de diferite vârste și niveluri de pregătire în condiții de asistență calificată, cu 

respectarea normelor de etică și deontologie profesională. Îndeplinirea în condiții de eficiență și eficacitate 

a sarcinilor de lucru pentru organizarea și desfășurarea activităților sportive.  

IV. ACTELE NECESARE LA ÎNSCRIERE:  

Dosarul de înscriere va conține documentele specificate pe http://www.ueb.ro/ueb_admitere.php  

Documentele necesare înscrierii la studii universitare de LICENȚĂ  

- adeverința pentru promoția curentă/diploma de bacalaureat și foaia matricolă;  

- certificatul de naștere;  

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

- carte de identitate;  

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

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

- chitanța reprezentând taxa de înscriere la admitere;  

- 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.  

 

V. CONȚINUTUL ȘI METODOLOGIA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE:  

 

PROBELE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - LICENȚĂ SE VOR DESFĂȘURA ÎN 2 

ETAPE (sesiunea de vara - etapa 1 și sesiunea de toamna – etapa 2):  

 

SPECIALIZAREA: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ – 30 iulie 2020 - ora 9.00 (etapa 1) și 24 

septembrie 2020 - ora 9.00 (etapa 2), la sediul din Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 6. 

Probele de admitere sunt:  

- test motric (anexă) 1 

- media la bacalaureat.  

Rezultatul la testul motric va fi calculat pe baza grilei de transformare a timpilor în note. Candidații, 

sportivi de performanță vor fi scutiți de proba practică. Testul motric va fi echivalat cu nota maximă. Ei vor 

avea în dosarul de înscriere de la federațiile naționale de specialitate, adeverințe care vor preciza 

performanța realizată.  

 
1 In urma hotărârii Consiliului Facultății pentru etapa a II-a, proba 1 test motric s-a înlocuit cu media generală la disciplina 

educație fizică din foaia matricolă la clasa XII-a. 

http://www.ueb.ro/ueb_admitere.php


Performanțele luate în calcul sunt: sportivi locurile I-VI la: JO, CM, CE, JMU; sportivi care au ocupat 

locurile I-III la: campionate naționale, campionate școlare, jocuri balcanice, atât pentru etapa I-a, cât și la 

II-a a adimiterii. 

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică între rezultatul obținut la testul motric 

(etapa I-a), media general la disciplina educaței fizică clasa XII-a (etapa a II-a) și media examenului de 

bacalaureat.  

Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media generală de admitere la studii universitare 

de licenţă este minim 5 (cinci).  

SPECIALIZAREA: KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ - 30 iulie 2020 - ora 

9.00 (etapa 1) și 24 septembrie 2020 - ora 9.00 (etapa 2), la sediul din Bd. Vasile Milea, nr. 1 G, sector 

6. 

Probele de admitere sunt:  

1. Test motric (anexă)2 

2. Media la bacalaureat  

Rezultatul la testul motric va fi calculat pe baza grilei de transformare a timpilor în note.  

 

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică între rezultatul obținut la testul motric 

și media examenului de bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.  

Media generală de admitere la studii universitare de licenţă este minim 5 (cinci).  

 

CONTESTAŢII. La probele practice nu se admit contestaţii.  

 

DISPOZIŢII GENERALE. Toate informaţiile cu privire la concursul de admitere, organizarea şi 

desfăşurarea acestuia se pot obţine la secretariatul universității și pe site: www.ueb.ro/admitere  

 

Facilități oferite studenților:  

- reducerea cu 5% a taxei anuale de școlarizare (la studii universitare de licență), în cazul achitării 

integrale a taxei până la data de 30.09.2020;  

- reducerea cu 25% a taxei anuale de școlarizare pentru membrii aceleiași familii, la studii universitare 

de licență (depunerea cererii până la 30.09.2020);  

- reducerea cu 15% a taxei anuale de școlarizare pentru studentii care urmează simultan două programe 

de studii în cadrul universității (depunerea cererii până la 30.09.2020);  

- burse de performanță, conform Regulamentului privind acordarea burselor;  

- burse de mobilități ERASMUS (studii și practică);  

- acces la biblioteca electronică;  

- acces la platforma e-learning;  

- acces la baza sportivă;  

- facilități cazare în căminul situat în Bd. Vasile Milea. 

 
2 In urma hotărârii Consiliului Facultății pentru etapa a II-a, proba 1 test motric s-a înlocuit cu media generală la disciplina 

educație fizică din foaia matricolă la clasa XII-a. 

http://www.ueb.ro/admitere

