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METODOLOGIA DE ORGANIZARE A  

CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL 2019 

DOMENIUL FUNDAMENTAL: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE 

 

I. Admiterea la studiile universitare de licenţă se organizează pentru următoarea specializare 

acreditată: 

 

Facultatea Domeniul de 

licenţă 

Specializarea Forma de 

învăţământ 

Cifră de 

şcolarizare 

Educaţie 

Fizică şi Sport 

Educaţie Fizică 

şi Sport 

Educaţie Fizică şi 

Sportivă 

ZI 100 

 

II. ÎNSCRIERILE pentru anul universitar 2019-2020, pentru învățământ de licență se 

desfășoară în perioada 01 iunie - 24 septembrie 2019 pentru specializarea Educație fizică și 

sportivă.  

  

III. 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 – 18 iulie 2019 - ora 9.00 (etapa 1) și 

25 septembrie 2019 - ora 9.00 (etapa 2) 

Probele de admitere sunt: 

- test motric 

- media la bacalaureat. 

Rezultatul la testul motric va fi calculat pe baza grilei de transformare a timpilor în note. 18-

19 secunde reprezintă nota 10 la băieți și 19-20 secunde la fete.  

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.  

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.  

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 

 

http://www.ueb.ro/admitere

