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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr.05
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 (R-05-12)
DISPOZIŢII GENERALE
1. Concursul de admitere se organizează, în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi la
cursurile de specializare pentru anul universitar 2021-2022 (R-05-12), al Universității
„Vasile Alecsandri” din Bacău, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a Ghidului
UBc privind norme metodologice pentru organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de
studii universitare de licență și de master pentru sesiunile de admitere 2021.
2. FȘMSS organizează concurs de admitere online, pentru fiecare program şi ciclu de studii
universitare de licență, masterat, conversie profesională;
3. FȘMSS, prin secretariatul facultăţii, oferă candidaţilor informaţii în legătură cu concursul de
admitere. Diseminarea informaţiilor şi a recomandărilor, în legătură cu concursul de
admitere, se face prin intermediul adresei www.ub.ro/smss şi a altor mijloace de informare
(broşuri de admitere, pliante, flyere, anunţuri, rețele de socializare etc., precum şi prin
lămuriri suplimentare verbale);
4. Candidatii care nu dețin mijloace tehnice pentru realizarea pașilor necesari înscrierii la
concursul de admitere online, pot accesa, în sălile puse la dispoziție de FSMSS, toate
mijloacele necesare pentru efectuarea înscrierii (perioada 05-30.07.2021, intervalul orar
9.00-15.00, în zilele lucrătoare ale săptămânii și interval orar 9.00-12.00, în ziua de
sâmbătă);
5. După finalizarea procedurilor de înscriere pe platformă, candidații vor primi o înștiințare de
confirmare sau de completare a dosarului (în cazul în care după verificarile comisiei de
admitere s-a constat anumite neconcordante);
6. Proba scrisă pentru nivel licență constă în eseu motivațional, probă eliminatorie, notat cu
ADMIS/RESPINS. Proba scrisă pentru nivel master constă în test de aptitudini, probă
eliminatorie, notat cu ADMIS/RESPINS.
7. Orice alte informatii, pentru clarificare, le puteti obține la telefon 0234-542411 interior 171
și/sau e-mail smss@ub.ro;
8. Rezultatele concursului de admitere vor fi afișate online, pe site-ul FSMSS și la avizierul
facultății, din campusul universității (str. Calea Mărășești, nr.157, Bacău);
9. Accesul în campusul universității, pentru orice situație (informare, înscriere la concurs,
vizualizare rezultate, confimare de loc etc.) se va realiza respectând prevederile legislației în
vigoare, specifică pe timpul pandemiei (se vor respecta indicațiile privind punctele de acces,
deplasările conform indicațiilor, purtarea măștilor de protecție, dezinfecția mâinilor,
menținerea distanței sociale etc.);
10. In situația ridicării totale a restricțiilor generate de specificul legislației și contextul
pandemiei Covid 19, admiterea se va desfășura în continuare atât online, cât și la sediul
facultatii.

OFERTA DE STUDII ŞI CAPACITATEA DE ȘCOLARIZARE
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
În anul universitar 2021-2022, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Bacău oferă viitorilor studenţi, următoarele programe de studii:
Domeniul fundamental – ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
 Educaţie fizică şi sportivă – învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
 Educaţie fizică şi sportivă - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani
 Sport şi performanţă motrică - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
 Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă redusă, 3 ani
Domeniul fundamental – ŞTIINŢE SOCIALE
 Terapie ocupaţională - învăţământ cu frecvenţă, 3 ani
Capacitatea de şcolarizare aprobată de M.E.C. pentru anul universitar 2021-2022 este după cum urmează:
Tabel 1
Nr.
crt.

Domeniul
fundamental de
ştiinţă, artă, cultură

1.

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

2.
3.

Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice
Ştiinţe sociale

Domeniul de
licenţă

Program de studii

Capacitatea de
şcolarizare

Educaţie fizică şi sportivă - IF
Educaţie fizică şi
Educaţie fizică şi sportivă - IFR
sport
Sport şi performanţă motrică - IF
Kinetoterapie şi motricitate specială - IF
Kinetoterapie
Kinetoterapie şi motricitate specială - IFR
Psihologie
Terapie ocupaţională - IF

90
75
60
90
60
60

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
În anul universitar 2021-2022, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din
Bacău oferă viitorilor studenţi, programele de studii din tabelul de mai jos.
Domeniul de masterat - ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
Capacitatea de şcolarizare aprobată de M.E.C. pentru anul universitar 2021-2022 este după cum
urmează:
Tabel 2
Domeniul de
masterat
Ştiinţa sportului şi
educaţiei fizice

Program de studii
Activităţi motrice curriculare şi de timp liber – IF
Performanţă sportivă – IF
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională – IF

Capacitatea de
şcolarizare
50
50
50

C. STUDII UNIVERSITARE DE CONVERSIE PROFESIONALĂ
Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar se desfăşoară în conformitate cu Normele metodologice de organizare şi funcţionare
stabilite de OMECTS nr. 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare.
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- STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
1) Domeniul de licenţă EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT (programe de studii: Educație
fizică și sportivă și Sport și performanță motrică)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 5 - 30 iulie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 5 iulie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2021, ora 16.00);
 afişarea rezultatelor: 02 august 2021, ora 12.00
 contestații: 02 august 2021, între orele 12.00 - 16.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2021;
 confirmarea locului: 03 august - 12 august 2021
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 17 septembrie 2021, ora
16.00);
 afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2021;
 contestații: 20 septembrie 2021, între orele 09.00 - 12.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2021 ora 16.00
 confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2021.
2) Domeniul de licenţă KINETOTERAPIE (program de studii: Kinetoterapie și
motricitate specială)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 5 - 30 iulie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 5 iulie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2021, ora 16.00);
 afişarea rezultatelor: 02 august 2021, ora 12.00
 contestații: 02 august 2021, între orele 12.00 - 16.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2021;
 confirmarea locului: 03 august - 12 august 2021
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 17 septembrie 2021, ora
16.00);
 afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2021;
 contestații: 20 septembrie 2021, între orele 09.00 - 12.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2021 ora 16.00
 confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2021.
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3) Domeniul de licenţă PSIHOLOGIE ( program de studii: Terapie Ocupațională)
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 5 - 30 iulie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 5 iulie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2021, ora 16.00);
 afişarea rezultatelor: 02 august 2021, ora 12.00
 contestații: 02 august 2021, între orele 12.00 - 16.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2021;
 confirmarea locului: 03 august - 12 august 2021
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 17 septembrie 2021, ora
16.00);
 afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2021;
 contestații: 20 septembrie 2021, între orele 09.00 - 12.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2021 ora 16.00
 confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2021.
Tabel 3
Programe de studii universitare de licență (180 de credite)

Nr.
crt.

Programul de studii

A
(acred
itat)

Numărul minim de studenți
pentru anul I de studii pentru
locuri finanțate de la:

Buget
0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
Educaţie fizică şi sportivă
Sport şi performanţă motrică
Educaţie fizică şi sportivă –
IFR
Kinetoterapieşi motricitate
specială
Kinetoterapieşi motricitate
specială – IFR
Terapie ocupaţională

2

3

Buget
Universitate
*
4

Taxă

A

B

(HG.299/
09.04.2020)

5

6
3500
3500

7

8

A
A
A

Taxa de
Număr
școlariz. pentru
maxim
de
studenții cu taxă
studenți
(lei/an
care pot fi
universitar)
școlarizați

25

A

90
60
3200

4000

A

25

A

30

90
3500

3500

75

60
60

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri
bugetate (nu se formează serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează
numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).
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DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
a) diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta. Absolvenţii de liceu din
promoţia 2021, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot prezenta pentru sesiunea imediat
următoare de admitere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, din care să rezulte: liceul
absolvit, media generală cu care au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate;
b) foaia matricolă de liceu;
c) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini);
d) certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul);
e) adeverința medicală, în care trebuie să se precizeze obligatoriu: ”nu este în evidență cu
afecțiuni neuropsihice”. Pentru candidaţii, care solicită înscrierea la concursul de admitere la
domeniile de licenţă Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie, pe adeverința medicală trebuie să se
precizeze obligatoriu și ”apt pentru practicarea activităților fizice”.
f) 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm), pe hârtie fotografică
normală;
g) adeverinţa de student, în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al
doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al
studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
h) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii;
certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori
a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în
învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de
admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
i) distincţii în baza cărora se solicită admiterea fără susţinerea probelor de concurs
(conform Art.23 din Regulamentul R-05-12) sau admiterea pentru a urma cursurile unui al doilea
domeniu/program de studii, fără taxe de şcolarizare. Pentru aliniatul b) și c) din Art.23, confirmarea
distincţiilor obţinute se face de către federaţiile sportive de specialitate, conform legislației în vigoare;
k) dovada plății taxei de admitere.
CONDIŢII DE ADMITERE ȘI CRITERII DE DEPARTAJARE LA MEDII EGALE
Precizări generale:
Durata studiilor la toate programele de studii este de 3 ani
Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) și învățământ cu frecvență redusă (IFR) – numai
Educaţie fizică şi sportivă și Kinetoterapieşi motricitate specială

Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Educație fizică și sport
(programe de studii: Educație fizică și sportivă IF, Educație fizică și sportivă IFR, și Sport și
performanță motrică IF) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;
Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina Educație
fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea candidatului);
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,6 x media de la examenul de Bacalaureat, la
care se adaugă 0,4 x media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă (2 ani aleși de

candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la clasa a X a, iar suma rezultată
se împarte la 2).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație fizică sau
denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a anilor de studii.
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Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Kinetoterapie (program de studii:
Kinetoterapie și motricitate specială IF/IFR) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media la disciplina Educație fizică sau denumire echivalentă;

Pot aplica pentru admiterea online doar candidații care au media încheiată la disciplina
Educație fizică sau denumire echivalentă, pe parcursul a cel puțin 2 ani de studii (ani la alegerea
candidatului);
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Educație fizică sau denumire
echivalentă (2 ani aleși de candidat; exemplu: se adună media de la clasa a IX a cu media de la
clasa a X a, iar suma rezultată se împarte la doi).
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media la disciplina Educație
fizică sau denumire echivalentă a clasei a IX-a, a clasei a X-a, a clasei a XI-a, media generală a
anilor de studii.
Pentru studii universitare de licență, la domeniul de licență Psihologie (program de studii:
Terapie Ocupațională - IF) concursul de admitere online constă în două probe:
- proba 1 - Media la examenul de Bacalaureat sau echivalent;
- proba 2 - Media din anii de studii a disciplinei Limba și literatura română;
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de
Bacalaureat, la care se adaugă 0,2 x media la disciplina Limba și literatura română.
La medii egale, candidații vor fi departajați după media la disciplina Limba și literatura
română din anii de studii, iar dacă egalitatea se păstrează, după probele examenului de bacalaureat,
în ordinea: proba 1, proba 2, respectiv media generală a anilor de studii.
CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va posta
online, pe pagina web a facultății, documentele necesare pentru confirmarea locului obținut prin
concurs. Candidații declarați „admis” vor descărca documentele solicitate, le vor completa și le vor
transmite online, pe adresa de e-mail contracte.fsmss@ub.ro. Candidații care nu achită taxa de
înmatriculare și nu transmit documentele solicitate pentru confirmare (toate câmpurile
completate corect) nu vor fi înmatriculați.
Candidații care nu au posibilitatea de a confirma locul în format on line, pot efectua această
procedură, pe bază de programare, la sediul facultății.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în
format fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă la un program de studii, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este întrunit
numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 3, coloanele 3,4,5) programele
respective nu vor funcționa în anul universitar 2021-2022. Candidații admiși sub aceste cifre vor
opta pentru alt program de studii de licență, în limita capacității de școlarizare.
Locurile bugetate rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul
universitar 2021-2022, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea
sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în
concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare).
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CUANTUMUL TAXELOR
 taxă de înscriere la concursul de admitere:
100 lei - domeniul Educaţie fizică şi sport
100 lei - domeniul Kinetoterapie
100 lei - domeniul Psihologie
 taxă înmatriculare: 50 lei;
 taxa de studiu anul I, pentru studenții cu taxă este conform Tabel 3, coloanele 6 și 7. Taxa
se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe
avans).
Valabil pentru toate programele de studii de licență:
 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în
anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de
studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii;

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr.05
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2021-2022 (R-05-12)

- STUDII UNIVERSITARE DE MASTER–
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE
prima sesiune:
 perioada de înscriere: 5 - 30 iulie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 5 iulie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 30 iulie 2021, ora 16.00);
 afişarea rezultatelor: 02 august 2021, ora 12.00
 contestații: 02 august 2021, între orele 12.00 - 16.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 03 august 2021;
 confirmarea locului: 03 august - 12 august 2021
 afişarea rezultatelor după confirmare: 13 august 2021.
a doua sesiune:
 perioada de înscriere: 01 - 17 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 și se vor încheia pe 17 septembrie 2021, ora
16.00);
 afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2021;
 contestații: 20 septembrie 2021, între orele 09.00 - 12.00
 afişarea rezultatelor după contestaţii: 20 septembrie 2021 ora 16.00
 confirmarea locului: 20-24 septembrie 2021;
 afişarea rezultatelor după confirmare: 25 septembrie 2021.
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Tabel 8
Programe de studii universitare de master (120 de credite)

Nr.
crt.

0
1.

2.
3.

Programul de studii

1
Activităţi motrice
curriculare şi de timp
liber
Kinetoterapia în educarea
şi reeducarea funcţională
Performanţă sportivă

Nr.
cred.

2

Taxa de
Numărul minim de studenți școlariz. pentru
Număr maxim de
pentru anul I de studii pentru studenții cu taxă
studenți care pot
locuri finanțate de la:
(lei/an
fi școlarizați
universitar)
(HG.297/
Buget
09.04.2020)
Buget Universitate Taxă
A
B
*
3
4
5
6
7
8

120

3500

120

4200

120

3500

150

* Se pot aproba locuri pentru situațiile speciale prevăzute de lege;
A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri
bugetate (nu se formează serii noi de studii);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează
numai cu locuri cu taxă (se formează serii noi de studii).

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE
a) diploma de licenţă (inclusiv anexa/anexele). Pentru absolvenţii din promoţiile 2020 şi
2021 este valabilă şi Adeverinţa tip, din care să rezulte media la examenul de licenţă şi media
generală (artimetică) a anilor de studii de licență sau studii echivalente, până la eliberarea actului de
studii;
b) cartea de identitate (cetățeni români) și cartea de identitate / paşaportul (pentru cetățeni
străini);
c) certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);
d) adeverința medicală, în care trebuie să se precizeze obligatoriu: ”nu este în evidență cu
afecțiuni neuropsihice” și ”apt pentru practicarea activităților fizice”.
e) 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4 cm). Fotografia trebuie să fie
pe hârtie fotografică normală;
f) adeverinţa de student, în cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al
doilea domeniu. Adeverinţa de student trebuie să menţioneze care este statutul financiar al
studentului la acea facultate. Absolvenții trebuie să prezinte o adeverință din care să rezulte
statutul financiar și de bursă de la facultatea terminată;
g) actele doveditoare (certificatele de deces ale părinţilor; adeverinţă de la casa de copii;
certificatul de deces al părintelui erou-martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori
a altui document doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părintele/părinţii lucrează în
învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la concursul de
admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de scutirea respectivă;
i) dovada plății taxei de admitere.
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CONDIŢII DE ADMITERE
Precizări generale:
1. Durata studiilor la toate programele de studii este de 2 ani
2. Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF)
Pentru studiile universitare de master, la domeniul Știința sportului și educației fizice
(programe de studii: Activități mortice curriculare și de timp liber - IF, Performanță Sportivă – IF,
Kinetoterapia în educare și reeducare funcțională - IF) se va susține concursul de admitere, online,
pe o platforma specială (www.admitere.ub.ro) cu următoarele probe;
 proba 1 - media la examenul de finalizare a studiilor de licență sau echivalente, după caz
 proba 2 - media generală (aritmetică) a anilor de studii de licență
Media concursului de admitere se formează astfel: 0,8 x media de la examenul de finalizare a
studiilor de licență sau echivalente, după caz, la care se adaugă 0,2 x media generală (aritmetică) a
anilor de studii de licență.
La medii egale, candidații vor fi departajați, în ordine, după: media aritmetică a ultimului an de studii
de licență; media la examenul de finalizare a studiilor de licență.

CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va posta
online, pe pagina web a facultății, documentele necesare pentru confirmarea locului obținut prin
concurs. Candidații declarați „admis” vor descărca documentele solicitate, le vor completa și le vor
transmite online, pe adresa de e-mail contracte.fsmss@ub.ro. Candidații care nu achită taxa de
înmatriculare și nu transmit documentele solicitate pentru confirmare (toate câmpurile
completate corect) nu vor fi înmatriculați.
Candidații care nu au posibilitatea de a confirma locul în format on line, pot efectua această
procedură, pe bază de programare, la sediul facultății.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în
format fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
CONDIŢII MINIMALE DE FUNCŢIONARE A UNUI PROGRAM DE STUDII
Dacă la un program de studii de masterat, în urma celor două sesiuni de admitere, nu este
întrunit numărul minim de studenți pentru anul I de studii (conform Tabel 8, coloanele 3,4,5)
programele respective nu vor funcționa în anul universitar 2021-2022. Candidații admiși sub aceste
cifre vor opta pentru alt program de studii de masterat, în limita capacității de școlarizare.
Locurile bugetate, rămase libere de la programele de studii care nu vor funcționa în anul
universitar 2021-2022, se vor redistribui la celelalte programe de studii și se vor ocupa, în ordinea
sesiunilor, opțiunilor și a mediilor, de către candidații admiși inițial cu taxă, care au rămas în
concurs la data redistribuirii (respectând capacitatea de școlarizare).
CUANTUMUL TAXELOR
 taxă de înscriere la concursul de admitere-100 lei
 taxă înmatriculare-50 lei;
 taxa de studiu anul I, pentru studenții cu taxă, este conform Tabel 8, coloana 6. Taxa se
poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe avans).
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Valabil pentru toate programele de studii de master:
 Dacă din numărul minim de studenți înmatriculați în anul I de studii, promovează în
anul II de studii mai puțini studenți, atunci, în anul I de studii următor, numărul minim de
studenți se majorează cu diferența care nu a promovat anul I de studii;

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII
Anexa nr. 5C
la Regulamentul de admitere pentru anul universitar 2021-2022

PROGRAME DE CONVERSIE PROFESIONALĂ A CADRELOR
DIDACTICE
Studiile universitare de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar se desfășoară conform Normelor metodologice de organizare și funcționare stabilite
de OMECTS 6194/13.12.2012, cu completările ulterioare.
Programul de conversie profesională organizat de FȘMSS este Educație fizică și sportivă - 4
semestre.
Admiterea se realizează online, pe platforma universității.
Perioada de înscriere este 01-28 septembrie 2021 (înscrierile online se vor efectua 24h/24h,
începând cu 1 septembrie 2021, ora 10.00 si se vor încheia pe 28 septembrie 2021, ora 16.00).
Tabel 9
Programe de studii universitare de conversie (120 de credite)

Nr.
crt.

Programul de studii

Nr.
cred.

Numărul minim de
studenți pentru anul I de
studii pentru locuri
finanțate de la:
Buget

0
1.

1
Educaţie fizică şi sportivă (4
semestre)

2

3

120

0

Buget
Taxă
Universitate
4
5
0

15

Taxa de
școlariz.
pentru
studenții cu
taxă (lei/an
universitar)

Număr
maxim de
studenți
care pot fi
școlarizați

A

B

6

7

8

-

3300

-

A - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care are și locuri bugetate (nu este cazul
programelor de conversie profesională);
B - Cuantumul anual al taxei pentru un loc cu taxă la un program de studii care se organizează numai cu locuri cu taxă
(se formează serii noi de studii).

Pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE sunt necesare:
- diploma de licenţă şi anexa (foaie matricolă sau supliment la diplomă) sau adeverința de
licență
- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (dacă este cazul)
- carte de identitate
- adeverinţă salariat (din care să rezulte calitatea de cadru didactic) pentru anul școlar 20212022
- 1 (una) fotografie color recentă, tip carte de identitate (3x4cm). Fotografia trebuie să fie pe
hârtie fotografică normală.
- dovada plății taxei de admitere
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- adeverința medicală, în care trebuie să se precizeze obligatoriu: ”nu este în evidență cu
afecțiuni neuropsihice” și ”apt pentru practicarea activităților fizice”.
CUANTUMUL TAXELOR
Taxa de admitere: 100 lei
Taxa de înmatriculare: 50 lei
Taxa de studii pentru anul I: 3300 lei / an;
* Taxa se poate plăti în 4 rate, conform actului adițional la contractul de studii (nu se percepe
avans).
CONFIRMAREA LOCULUI
Confirmarea locului se face prin achitarea taxei de înmatriculare în cuantum de 50 lei,
semnarea fișei de înscriere și semnarea contractului de studii de către candidat. Facultatea va posta
online, pe pagina web a facultății, documentele necesare pentru confirmarea locului obținut prin
concurs. Candidații declarați „admis” vor descărca documentele solicitate, le vor completa și le vor
transmite online, pe adresa de e-mail contracte.fsmss@ub.ro. Candidații care nu achită taxa de
înmatriculare și nu transmit documentele solicitate pentru confirmare (toate câmpurile
completate corect) nu vor fi înmatriculați.
Candidații care nu au posibilitatea de a confirma locul în format on line, pot efectua această
procedură, pe bază de programare, la sediul facultății.
Documentele originale necesare pentru autentificarea copiilor, vor fi prezentate în
format fizic, pentru verificare, la începerea anului universitar.
Netransmiterea / nedepunerea pe platformă a documentelor solicitate şi nedepunerea
documentelor originale în format fizic, pentru verificare, la termenele solicitate duce la pierderea
locului dobândit prin concurs.
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