
ţapacitatea institu_ional? a FAţULT>^II DE 
‥TIIN’E MEDIţALE ‥I ţOMPORTAMENTALE 

    Facultatea de Știiﾐțe MediIale și Coﾏportaﾏeﾐtale dispune de un 
sediu propriu ﾏoderﾐ, dotat Iu săli de curs, seminar, laboratoare  
și HiHlioteIă. 

 
  Baza sportivă diﾐ Coﾏplexul “tudeﾐţesI DeHarIader are îﾐ 
componenţă: terenuri de tenis de câmp, terenuri de handbal, 
baschet, volei, teren multifuncţional pentru jocuri sportive acoperit 
cu balon presurizat, sală de gimnastică, teren de fotbal cu pistă de 
atletism, un bazin de înot de dimensiuni olimpice (în reabilitare).  
   Pentru alte disciplinele ふsIhi, ﾐataţie, turistiIe şi balneo-
kinetoterapie) facultatea are încheiate protocoale de colaborare cu 
iﾐstituţii şi soIietăţi speIializate. 

 
 Baza materială a facultăţii şi structura personalului didactic pot 
asigura respectarea standardelor de calitate impuse de ARACIS, în 
vederea desfăşurării uﾐui îﾐvățăﾏâﾐt de Ialitate la  
nivel european. 

 
  
 

MODALIT>^I DE ADMITERE 

Studii universitare de licen_? 

 Educaţie FiziIă şi Sportivă 

 Kiﾐetoterapie şi MotriIitate SpeIială 

  Admiterea se face în ordiﾐea desIresIătoare a ﾏediilor generale 

oHţiﾐute de Iaﾐdidaţi, îﾐ liﾏita ﾐuﾏărului de loIuri.  
Proba psiho-ﾏotriIă – ELIMINATORIE 

AlIătuită diﾐtr-o baterie de 3 teste:  

 ヱ) Săritura îﾐ luﾐgiﾏe de pe loI;  
 2) Micul maraton;  

 3) Alergarea de viteză 5ヰ ﾏ. 

  Se aIordă IalifiIativ admis/respins la fiecare dintre probele 
iﾐIluse îﾐ Hateria de teste. Caﾐdidatul este adﾏis daIă la toate 
Iele trei proHe a oH遠iﾐut IalifiIativul admis conform baremului. 
 Media de admitere este ﾏedie poﾐderată, fiiﾐd IalIulată astfel:  
 •  80  %   Media examenului de Bacalaureat (MB); 

  • 20 %    Nota oHţiﾐută la BaIalaureat la disIipliﾐa: 
 LiﾏHa şi Literatura Roﾏâﾐă ふMRぶ. 
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

MA = (0,8 x MB) +( 0,2 x MR). 

 

 Asisteﾐță  MediIală  Geﾐerală, Moașe și Asisteﾐță de 
farmacie IoﾐIursul de adﾏitere se desfășoară astfel: 
“usţiﾐerea unui test de verifiIare a Iuﾐoştiﾐţelor şi a 
IapaIităţilor Iogﾐitive (test grilă), proHă eliﾏiﾐatorie, la care 

se aIordă IalifiIativul ADMIS/RESPINS. 

  Media de admitere este ﾏedie poﾐderată, fiiﾐd IalIulată astfel:  
 •  80  %   Media examenului de Bacalaureat (MB); 

  • 20 %    Nota oHţiﾐută la BaIalaureat la disIipliﾐa: 
 LiﾏHa şi Literatura Roﾏâﾐă ふMRぶ. 
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

MA = (0,8 x MB) +( 0,2 x MR). 

Studii universitare de masterat 

 Ştiiﾐţa MotriIităţii îﾐ AItivităţi DidaItiIe şi de Tiﾏp LiHer 

 Kiﾐetoterapia îﾐ afeIţiuﾐile ortopediIe şi îﾐ trauﾏatologia sportivă**  CoﾐIursul de adﾏitere se desfășoară astfel: 
  - Pentru verificarea cuﾐoştiﾐ遠elor speIifiIe doﾏeﾐiului de studiu de ﾏasterat,se 
susțiﾐe o proHă sIrisă, la Iare se aIordă ﾐote de la ヱ la ヱヰ. 
     Media de admitere este ﾏedie poﾐderată, fiiﾐd IalIulată 
astfel:  

 •  80  %   Media exaﾏeﾐului de LiIeﾐţă ふML); 

  • 20 %    Nota oHţiﾐută la proHa sIrisăふMPS). 

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

MA = (0,8 x ML) +( 0,2 x MPS). 

 

 

ţALENDARUL DESF>ŞUR>RII ADMITERII 
Sesiunea iulie 2017 

    Studii universitare de licen“? ‘i masterat 
    Asisteﾐță  MediIală  Geﾐerală – liIeﾐță 

    Moașe – liIeﾐță 

 Asisteﾐță de farﾏaIie – liIeﾐță 

 EduIaţie FiziIă şi Sportivă– liIeﾐță 

 Kiﾐetoterapie şi MotriIitate SpeIială– liIeﾐță 

 Ştiiﾐţa MotriIităţii îﾐ AItivităţi DidaItiIe şi de Tiﾏp LiHer – master 

 Kiﾐetoterapia îﾐ afeIțiuﾐile ortopediIe și îﾐ trauﾏatologia sportivă 

– master. 

ÎﾐsIrierea Iaﾐdidaţilor: 10-25 iulie 2017 

 Sus遠iﾐerea proHei psiho – motrice 
 Test grilă     ふliIeﾐțăぶ 
 Susțiﾐerea proHei sIrise ふﾏasteratぶ 

  

26 iulie 2017 

Afişarea rezultatelor parţiale:  26 iulie 2017, ora 

18:00 

Confirmarea locurilor și seﾏﾐarea 
IoﾐtraItului de șIolarizare:  

27 iulie-01 august 

2017, ora 16:00 

RedistriHuirea Iaﾐdidaţilor:  01 august 2017, ora 

17:00 

Confirmarea locurilor după redistriHuire și 
seﾏﾐarea IoﾐtraItului de șIolarizare:  

02 august 2017, ora 

16:00 

Afişarea rezultatelor fiﾐale peﾐtru sesiuﾐea 
iulie:  

03 august 2017, ora 

17:00 

Sesiunea septembrie 2017 

ÎﾐsIrierea Iaﾐdidaţilor: 04-12 sept 2017 

Îﾐ liﾏita loIurilor răﾏase ﾐeoIupate din prima sesiune. 
 

 

 

http://www.google.ro/imgres?q=exclamation+mark&um=1&hl=ro&biw=1366&bih=626&tbm=isch&tbnid=WKkBBw_Znm_JGM:&imgrefurl=http://elasticwords.wordpress.com/2011/06/26/an-ode-to-the/&docid=39dq74tNmV2mKM&imgurl=http://elasticwords.files.wordpress.com/2011/06/exclamation_mark1.png&w=200&h=200&ei=BJj9T-ShBcfJtAbGtcWyBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=604&vpy=71&dur=514&hovh=160&hovw=160&tx=82&ty=85&sig=104764843099850322361&page=1&tbnh=133&tbnw=118&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:3,s:0,i:75


 

 

 

 

 

 

ADMITERE
 

 

INFORMA^II  
SUPLIMENTARE:  

Str. TINERETULUI, nr.4, TÂRGU-JIU, GORJ 

 Tel. / Fax.:+40253-223197  

http://admitere.utgjiu.ro 

http://www.utgjiu.ro/fefs 

E-mail:fefs@utgjiu.ro 
 

     
 

Dosarele Iaﾐdida遠ilor treHuie să Iupriﾐdă:  
1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere 

Ioﾏpletată IoreIt la toate ruHriIile;  
2. diploma de bacalaureat sau diploﾏa eIhivaleﾐtă Iu 
aIeasta ふadeveriﾐţă de aHsolvire peﾐtru aHsolveﾐţii de 
bacalaureat din 2017), în original, Iopie IertifiIată 
„Ioﾐforﾏ Iu origiﾐalul” sau copie legalizată;  
3.IertifiIatul de ﾐaştere îﾐ Iopie legalizată, iar daIă este 
Iazul şi aIte doveditoare priviﾐd sIhiﾏHarea ﾐuﾏelui 
ふIăsătorie, adopţie, hotărâre judeIătoreasIăぶ,copie 

IertifiIată „Ioﾐforﾏ Iu origiﾐalul” sau în copie legalizată;  
4. copie xerox a C.I./B.I. 

5. trei fotografii tip buletin;  

6. adeveriﾐţă diﾐ Iare să rezulte Ialitatea de studeﾐt 
ふpeﾐtru studeﾐţii Iare urﾏează a doua speIializareぶ;  
7.  diploﾏa de liIeﾐţă sau diploﾏa eIhivaleﾐtă Iu aIeasta, 

în original, IertifiIată „Ioﾐforﾏ Iu origiﾐalul”  sau copie 

legalizată (peﾐtru Iaﾐdida遠ii la prograﾏul de studii 

universitare de masterat); 

8. Ihitaﾐţa justifiIativă priviﾐd taxa de îﾐsIriere la 
concursul de admitere, în valoare de 100 lei;  

9.--- peﾐtru Iaﾐdida遠ii la prograﾏul de studii uﾐiversitare de 
MASTERAT ȘI LICENȚĂ – ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, 
MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ DE FARMACIE adeveriﾐţă ﾏediIală 
tip (sâﾐge şi raze) 

---- peﾐtru Iaﾐdida遠ii la prograﾏul de studii uﾐiversitare de 
LICEN薗Ă – EDUCAȚIE FI)ICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI KINETOTERAPIE 
ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ  adeveriﾐţă ﾏediIală eliHerată 
de ﾏediIul de faﾏilie, parafată şi Iu ştaﾏpilă rotuﾐdă, Iare 
să Iupriﾐdă urﾏătoarele: •exaﾏeﾐ IliﾐiI geﾐeral Iare să 
speIifiIe daIă este îﾐ evideﾐţă Iu Holi IroﾐiIe sau 
degeﾐerative; •exaﾏeﾐ de serologia sifilisului;•examen 

radiologiI pulﾏoﾐar;•exaﾏeﾐ psihiatriI efeItuat de ﾏediI 
speIialist psihiatru;•exaﾏeﾐ IardiologiI efeItuat de ﾏediI 
specialist cardiolog (se ataşează eleItroIardiograﾏa);Toate 

exaﾏeﾐele de speIialitate vor avea şi ﾏeﾐţiuﾐea apt/ inapt 

pentru efort fizic. 

 Sportivii de perforﾏaﾐ遠ă legitiﾏa遠i la IluHuri sportive vor 
aduce numai certificatul medico-sportiv de la unitatea de 
mediIiﾐă sportivă de Iare apar遠iﾐ sau Iopia de pe legitiﾏa遠ie 
vizată ﾏediIal Iu Iel ﾏult şase luﾐi îﾐaiﾐte de data IoﾐIursului. 
 

OFERTA PE SPEţIALIZ>RI 

DOMENIUL DE 

LIţEN^> 

Programe de studii 

uﾐiversitare de liIeﾐţă 

Nr. locuri 

buget taxă 

EduIaţie FiziIă şi 
Sport 

EduIa遠ie FiziIă şi Sportivă 17 30 

Kinetoterapie 
Kiﾐetoterapie şi MotriIitate 

SpeIială 
10 20 

Săﾐătate 

Asisteﾐță MediIală Geﾐerală 11+1* 19 

Asisteﾐță de farﾏaIie 11+1* 19 

Moașe 11 19 

   

DOMENIUL DE 

MASTERAT 

Programe de studii 

universitare de masterat 

Nr. locuri 

buget taxă 

Știiﾐța sportului 
și eduIației fiziIe 

Ştiiﾐ遠a MotriIită遠ii îﾐ 
AItivită遠i DidaItiIe şi de 

Timp Liber 

10 40 

Kiﾐetoterapia îﾐ afeI遠iuﾐile 
ortopediIe şi îﾐ 

trauﾏatologia sportivă** 

 

 

        *- locuri pentru romi 

     **- suH rezerva apariţie H.G. 
         

 Taxe şi reduceri 

 Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru toate          

speIializările de liIeﾐţă şi ﾏasterat este de 100 lei. 

 Taxa de şIolarizare în anul universitar 2017-2018 

   Studii uﾐiversitare de liIeﾐ遠ă 

 EduIa遠ie FiziIă şi Sportivă – 3.000 lei 
 Kiﾐetoterapie şi MotriIitate SpeIială – 3.000 lei 
 Asisteﾐță MediIală Geﾐerală –5000 lei (anul I),  4 200 lei(anii 

II,III,IV) 

 Moașe – 4 000 lei 
 Asisteﾐță de farﾏaIie – 3 500 lei 
  Studii universitare de masterat 

 Ştiiﾐ遠a MotriIită遠ii îﾐ AItivită遠i DidaItiIe şi de Tiﾏp LiHer – 
3.000 lei 

    

   Reduceri de taxe: 

- “uﾐt sIutiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului 

didactic (în activitateぶ, Iopiii aﾐgajaților din Uﾐiversitatea さCoﾐstaﾐtiﾐ 
BrâﾐIuşiざ, Iaﾐdidaţii orfaﾐi de aﾏHii păriﾐţi, Iei proveﾐiţi de la Iasele de 
copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, 
preIuﾏ şi Iaﾐdidaţii răﾐiţi îﾐ tiﾏpul Revoluţiei diﾐ DeIeﾏHrie 1ΓΒΓ, 
Iaﾐdidații Iare au oHţiﾐut îﾐ perioada studiilor liIeale distiﾐIţii la 
oliﾏpiadele şIolare şi/sau la alte IoﾐIursuri ﾐaţioﾐale sau 
iﾐterﾐaţioﾐale.  

  

- Studeﾐ遠ii pot HeﾐefiIia îﾐ Ioﾐdiții speIiale de reduIeri de taxă. 
 

FACULTATEA DE ŞTIIN薗E MEDICALE ŞI 
COMPORTAMENTALE 

http://admitere.utgjiu.ro/
http://www.utgjiu.ro/fefs
mailto:fefs@utgjiu.ro

