
Capacitatea instituţională a FACULTĂŢII DE 
ȘTIINȚE MEDICALE ȘI COMPORTAMENTALE 

    Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale dispune de un 
sediu propriu modern, dotat cu săli de curs, seminar, laboratoare  
și bibliotecă. 

 
  Baza sportivă din Complexul Studenţesc Debarcader are în 
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 (schi, nataţie, turistice şi balneo-
kinetoterapie) facultatea are încheiate protocoale de colaborare cu 
instituţii şi societăţi specializate. 

 
 Baza materială a facultăţii şi structura personalului didactic pot 
asigura respectarea standardelor de calitate impuse de ARACIS, în 
vederea desfăşurării unui învățământ de calitate la  
nivel european. 
 
  
 

MODALITĂŢI DE ADMITERE 

Studii universitare de licenţă 
 Educaţie Fizică şi Sportivă 
 Kinetoterapie şi Motricitate Specială 
  Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale 
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.  

Proba psiho-motrică – ELIMINATORIE 
Alcătuită dintr-o baterie de 3 teste:  
 1) Săritura în lungime de pe loc;  
 2) Micul maraton;  
 3) Alergarea de viteză 50 m. 
  Se acordă calificativ admis/respins la fiecare dintre probele 
incluse în bateria de teste. Candidatul este admis dacă la toate 
cele trei probe a obţinut calificativul admis conform baremului. 
 Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:  
 •  80  %   Media examenului de Bacalaureat (MB); 
  • 20 %    Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: 
 Limba şi Literatura Română (MR). 
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

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

 Asistență  Medicală  Generală, Moașe și Asistență de 
farmacie concursul de admitere se desfășoară astfel: 
Susţinerea unui test de verificare a cunoştinţelor şi a 
capacităţilor cognitive (test grilă), probă eliminatorie, la care 
se acordă calificativul ADMIS/RESPINS. 

  Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:  
 •  80  %   Media examenului de Bacalaureat (MB); 
  • 20 %    Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: 
 Limba şi Literatura Română (MR). 
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

MA = (0,8 x MB) +( 0,2 x MR). 
Studii universitare de masterat 

 Ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber 
 Kinetoterapia în afecţiunile ortopedice şi în traumatologia sportivă** 

• Concursul de admitere se desfășoară astfel: 
  - Pentru verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu de masterat,se 
susține o probă scrisă, la care se acordă note de la 1 la 10. 
     Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată 
astfel:  
 •  80  %   Media examenului de Licenţă (ML); 
  • 20 %    Nota obţinută la proba scrisă(MPS). 
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:  

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

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ADMITERII 
Sesiunea septembrie 2017 

    Studii universitare de licență și masterat 
    Asistență  Medicală  Generală – licență 
    Moașe – licență 
 Asistență de farmacie – licență 
 Educaţie Fizică şi Sportivă– licență 
 Kinetoterapie şi Motricitate Specială– licență 
 Ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber – master 
 Kinetoterapia în afecțiunile ortopedice și în traumatologia sportivă 

– master. 

Înscrierea candidaţilor: 4-12 septembrie 2017 

 Susţinerea probei psiho – 
motrice 

 Test grilă     (licență) 
 Susținerea probei scrise 

(masterat) 
  

13 septembrie 2017 

Afişarea rezultatelor parţiale:  13 septembrie 2017 

Confirmarea locurilor și semnarea 
contractului de școlarizare:  

14 -19 septembrie 
2017 

Redistribuirea candidaţilor:  19 septembrie 2017 

Confirmarea locurilor după redistribuire și 
semnarea contractului de școlarizare:  20 septembrie 2017 

Afişarea rezultatelor finale pentru 
sesiunea septembrie:  23 septembrie 2017 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

ADMITERE
 

 

INFORMAŢII  
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 candidaţilor trebuie să cuprindă:  
1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere 
completată corect la toate rubricile;  
2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu 
aceasta (adeverinţă de absolvire pentru absolvenţii de 
bacalaureat din 2017), în original, copie certificată 
„conform cu originalul” sau copie legalizată;  
3.certificatul de naştere în copie legalizată, iar dacă este 
cazul şi acte doveditoare privind schimbarea numelui 
(căsătorie, adopţie, hotărâre judecătorească),copie 
certificată „conform cu originalul” sau în copie legalizată;  
4. copie xerox a C.I./B.I. 
5. trei fotografii tip buletin;  
6. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student 
(pentru studenţii care urmează a doua specializare);  
7.  diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, 
în original, certificată „conform cu originalul”  sau copie 
legalizată (pentru candidaţii la programul de studii 
universitare de masterat); 
8. chitanţa justificativă privind taxa de înscriere la 
concursul de admitere, în valoare de 100 lei;  
9.--- pentru candidaţii la programul de studii universitare de 
MASTERAT ȘI LICENȚĂ – ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ, 
MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ DE FARMACIE adeverinţă medicală 
tip (sânge şi raze) 
---- pentru candidaţii la programul de studii universitare de 
LICENŢĂ – EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI KINETOTERAPIE 
ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ  adeverinţă medicală eliberată 
de medicul de familie, parafată şi cu ştampilă rotundă, care 
să cuprindă următoarele: •examen clinic general care să 
specifice dacă este în evidenţă cu boli cronice sau 
degenerative; •examen de serologia sifilisului;•examen 
radiologic pulmonar;•examen psihiatric efectuat de medic 
specialist psihiatru;•examen cardiologic efectuat de medic 
specialist cardiolog (se ataşează electrocardiograma);Toate 
examenele de specialitate vor avea şi menţiunea apt/ inapt 
pentru efort fizic. 
 Sportivii de performanţă legitimaţi la cluburi sportive vor 
aduce numai certificatul medico-sportiv de la unitatea de 
medicină sportivă de care aparţin sau copia de pe legitimaţie 
vizată medical cu cel mult şase luni înainte de data concursului. 
 

OFERTA PE SPECIALIZĂRI 

DOMENIUL DE 
LICENŢĂ 

Programe de studii 
universitare de licenţă 

Nr. locuri 
buget taxă 

Educaţie Fizică şi 
Sport Educaţie Fizică şi Sportivă 0 19 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi Motricitate 
Specială 0 0 

Sănătate 
Asistență Medicală Generală 0 0 

Asistență de farmacie 0 4 
Moașe 0 0 

   
DOMENIUL DE 
MASTERAT 

Programe de studii 
universitare de masterat 

Nr. locuri 
buget taxă 

Știința sportului 
și educației fizice 

Ştiinţa Motricităţii în 
Activităţi Didactice şi de 

Timp Liber 
0 33 

Kinetoterapia în afecţiunile 
ortopedice şi în 

traumatologia sportivă** 
- 

 
- 

        *- locuri pentru romi 
     **- sub rezerva apariţie H.G. 
         

 Taxe şi reduceri 

 Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru toate          
specializările de licenţă şi masterat este de 100 lei. 

 Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017-2018 
   Studii universitare de licenţă 
 Educaţie Fizică şi Sportivă – 3.000 lei 
 Kinetoterapie şi Motricitate Specială – 3.000 lei 
 Asistență Medicală Generală –5000 lei (anul I),  4 200 lei(anii 

II,III,IV) 
 Moașe – 4 000 lei 
 Asistență de farmacie – 3 500 lei 
  Studii universitare de masterat 
 Ştiinţa Motricităţii în Activităţi Didactice şi de Timp Liber – 

3.000 lei 
    
   Reduceri de taxe: 
- Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului 
didactic (în activitate), copiii angajaților din Universitatea “Constantin 
Brâncuşi”, candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de 
copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, 
precum şi candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, 
candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la 
olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau 
internaţionale.  
  
- Studenţii pot beneficia în condiții speciale de reduceri de taxă. 
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE MEDICALE ŞI 
COMPORTAMENTALE 

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

