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DEPARTAMENTUL DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

 

 

METODOLOGIE DE ADMITERE  IN ANUL 2016 

 

 
Domeniul fundamental: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

I. Studii universitare de licență, cu durata de 3 ani  

 Program de studii: Educatie fizica si Sportivă 

 Domeniul de licenta: Educație fizică și sport 

o Forme de invatamant: ZI,  

o Durata studiilor universitare de licenta: 3 ani 

 Program de studii: Kinetoterapie si Motricitate Specială 

 Domeniu de licenta: Kinetoterapie 
o Forme de invatamant: ZI 

o Durata studiilor universitare de licenta: 3 ani 

  II. Studii universitare de masterat, cu durata de 2 ani 

    Program de studii: Educatie fizica si sportiva 

Program de studii: Managementul activitatilor de educatie fizica si sport 

    

Inscrierile pentru anul universitar 2016-2017, pentru invatamant de licenta si de 

masterat se desfasoara in perioada 01 iunie - 23 septembrie la centrele de inscriere:  

 sediul din bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti). 

o Telefon: (021)-316.79.31; (021)-316.79.32; 

o Fax: (021)-316.63.37.  

 sediul din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3 

o Telefon: (021)-312.12.50; 

o Fax: (021)-315.77.30.  

Prima facultate particulara de profil înfiintata si acreditata, din România (are 

dreptul sa organizeze examenul de licenta pentru studentii proprii si studentii din alte 

facultati, cu aceeasi specializare) 

 

Calificarile absolventului facultatii noastre: 

Specializarea Educatie fizica si sportiva: 

- Profesor de educatie fizica si sport, pentru învatamântul primar si gimnazial; 

- Organizator pentru activitatile fizice de timp liber (loisir). 

Dupa cei trei ani de licenta absolventii se pot încadra în munca si au posibilitatea 

continuarii studiilor de masterat.  

Specilizarea Kinetoterapie si motricitate speciala:  

-Kinetoterapeut 

-Maseur 

 

Facilitati deosebite oferite studentilor nostri: 

- Plata in patru rate a taxelor de studii. Examenele nu se platesc; 

- Scutirea partiala de taxa de studii a studentilor cu rezultate bune in activitatea 

profesionala si a celor provenind din aceeasi familie sau din familii cu situatie materiala 

grea; 



- Posibilitatea de a beneficia de bursa de studii pentru studentii cu rezultate foarte bune 

in activitatea profesionala; 

- burse ERASMUS in universitati din UE; 

- Pentru sportivii de performanta, 50% scutire de frecventa si sesiuni deschise de examen; 

- Flexibilitate în desfasurarea activitatilor de învatamânt cu sportivii din loturile nationale; 

- Baza materiala de exceptie: teren si sala de sport multifunctionala, cabinet medical, 

laborator de masuratori si evaluari biopsihomotrice, amfiteatru, sali de cursuri si de 

seminar. 

 

Actele necesare la inscriere: 

- diploma de bacalaureat in original + fotocopie legalizata; 

- foaie matricola in fotocopie legalizata; 

- certificatul de nastere fotocopie legalizata (cei care si-au schimbat numele dupa 

casatorie vor depune si certificatul de casatorie fotocopie legalizata); 

- adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apt pentru efortul fizic, de la medicul de 

familie; 

- doua fotografii recente, color, 3x4cm, hartie fotografica; 

- doua dosare plic; 

- fotocopie C.I.; 

- adeverință de la clubul sportiv pentru sportivii de performanță. 

 

Concursul pentru admiterea în facultate se va desfasura la adresa din Bd. Vasile Milea 

nr. 1G, astfel: 

Data susținerii examenului de admitere la ambele specializări de licenţă este 

25.07.2016 şi 24.09.2016. 

1) Specializarea Educatie fizica si sportivă (2 probe): 

- media examenului de bacalaureat; 

- test pentru aptitudini motrice (pdf)*. 

Sportivii de performanta sunt admisi fara examen (o data cu depunerea dosarului, se 

ataseaza si actele doveditoare în acest sens).  

2) Specializarea Kinetoterapie si motricitate specială (2 probe): 

- media examenului de bacalaureat; 

- test biologie (2 întrebări din manualul de biologie cl. XI-a); 

Nota examenului de admitere reprezintă media probelor pe fiecare specializare.  

Candidații declarați admiși vor achita pană la 30.07.2016, respectiv 30.09.2016, în 

funcție de sesiunea în care au susținut admiterea, prima rată de 1300 lei. 

 

Data susținerii examenului de admitere la ambele specializări de masterat este 

25.07.2016 şi 24.09.2016. 

1) Specializarea Educatie fizica si sportivă (2 probe): 

- media examenului de licenţă; 

- interviu. 

2) Specializarea Managementul activitatilor de educatie fizica si sport (2 probe): 

- media examenului de licenţă; 

- interviu. 

Candidații declarați admiși vor achita pană la 30.07.2016, respectiv 30.09.2016, în 

funcție de sesiunea în care au susținut admiterea, prima rată de 1300 lei. 



Continutul si metodologia desfasurarii concursului si ierarhizarea finală a candidatilor 

vor fi afisate la sediul facultatii si pe Internet. 

*Informatiile se pot obtine la secretariat: tel.021 316 79 31 int.213/241 şi pe site-ul 

www.ueb.ro/efs/  

                         DECAN 

Prof.univ.dr. URICHIANU TOMA SANDA 

http://www.ueb.ro/efs/

