ACTELE NECESARE
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
2015), în original sau copie legalizată; 3. certificatul de naştere în copie
legalizată, alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (căsătorie,
adopţie, hotărâre judecătorească), în copie legalizată; 4. copie xerox a
C.I./B.I.; 5. trei fotografii tip buletin; 6. chitanţa justificativă privind
taxa de înscriere la concursul de admitere, în valoare de 100 lei; 7.
Adeverinţă medicală. --- pentru candidaţii la programul de studii
universitare de MASTERAT ȘI LICENȚĂ – ASISTENȚĂ MEDICALĂ
GENERALĂ 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 specială 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 de admitere.)

PALMARES AL ACTIVITĂŢII SPORTIVE

DUBLU VICE-CAMPIOANĂ
UNIVERSITARĂ LA
HANDBAL FEMININ,
PITEŞTI, MAI 2013
TG-JIU, IUNIE 2014

MULTIPLĂ
MEDALIATĂ LA
CAMPIONATELE
UNIVERSITARE DE
ATLETISM ÎN SALĂ ŞI
AER LIBER

CAMPIOANĂ
NAŢIONALĂ
UNIVERSITARĂ LA
TENIS DE CÂMP
BUCUREŞTI, 2014

MODALITĂŢI DE ADMITERE
Studii universitare de licenţă

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, bibliotecă.

 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 calculată astfel:
• 70 % Media examenului de Bacalaureat (MB);
• 30 % Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina:
Limba şi Literatura Română (MR).
Baza sportivă din Complexul Studenţesc Debarcader are în
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
componenţă:
terenuri de tenis de câmp, terenuri de handbal,
MA = (0,7 x MB) +( 0,3 x MR).
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).
 Asistență Medicală Generală
Pentru alte discipline (schi, nataţie, turistice şi balneo Moaşe (în curs de autorizare)
kinetoterapie, medicale clinice etc.) facultatea are încheiate
protocoale de colaborare cu instituţii şi societăţi specializate.
 Asistență de farmacie (în curs de autorizare)
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor
generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.
Media de admitere este calculată astfel:
• 100 % Media la examenul de Bacalaureat (MB).

Studii universitare de masterat

 Ştiinţa Motricităţii în Activităţi
Didactice şi de Timp Liber
Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de
licenţă obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.
Media de admitere este calculată astfel:
• 100 % Media la examenul de Licenţă (ML).

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.

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII ADMITERII
Sesiunea iulie 2015

OFERTA DE PROGRAME DE STUDII
DOMENIUL DE Programe de studii
universitare de
LICENŢĂ
licenţă

Capacitate de
şcolarizare
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Educaţie Fizică Educaţie Fizică
BUGET
CU TAXĂ
şi Sport,
18
şi Sportivă
37
*
**
***
+2 +2 +1
3 ani,
Program
de
studii
pregăteşte
specialişti
în
domeniul
180 credite Ştiinţei Sportului şi Educaţiei Fizice pentru profesiile de
învăţământ cu profesor în învăţământul gimnazial, asistent de cercetare
în educație fizica si sport, corespondent presa / radio,
frecventa
ofiţer control doping, redactor sportiv, referent de

2005-2015

specialitate în învăţământ.

Kinetoterapie şi
30 locuri
BUGET
CU TAXĂ
Motricitate
Kinetoterapie
10
20
Specială
3 ani,
de studii are misiunea de bază de a pregăti şi
180 credite Program
forma specialiştii în kinetoterapie şi motricitatea
învăţământ cu persoanelor cu disabilităţi pentru profesiile de
kinetoterapeut, profesor de cultură fizică medicală,
frecventa
ergoterapeut, instructor-educator în unităţi speciale,
asistent de cercetare în kinetoterapie, coordonator
complex de recuperare.

Sesiunea septembrie 2015
În limita locurilor rămase neocupate din prima sesiune
– perioada de înscrierea - 07-14 sept. 2015
Pentru programele de studii în curs de autorizare Calendarul
Admiterii 2015 se va afişa ulterior

Taxe de înscriere şi şcolarizare
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru toate
specializările de licenţă şi masterat este de 100 lei.
Taxa de şcolarizare în anul universitar 2015-2016:

Studii universitare de licenţă
Educaţie Fizică şi Sportivă – 3.000 lei
Kinetoterapie şi Motricitate Specială – 3.000 lei
Asistență Medicală Generală – 4 200 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,
pensionar sau decedat), copiii personalului TESA din Universitatea “Constantin Brâncuşi”,
candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial,
cu vârsta sub 26 de ani copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, precum şi candidaţii răniţi în timpul
Revoluţiei din Decembrie 1989.
- Studenţii care urmează cursurile a două specializări simultan, beneficiază de: - reducerea cu
25% a taxei de şcolarizare pentru fiecare din specializări, în cazul în care urmează simultan
două specializări în regim cu taxă; - reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la specializarea
urmată în regim cu taxă, în cazul în care urmează simultan două specializări, din care una în
regim cu taxă şi cealaltă în regim fără taxă.

Sănătate
4 ani,
240 credite
învăţământ cu
frecventa

Asistență
Medicală
Generală
Moaşe

30 locuri
BUGET

CU TAXĂ

10

20
În curs de
autorizare

Asistență de farmacie
Misiunea de bază a programelor de studii de licenţă din
domeniul medical este de pregătire a specialiştilor în
domeniile specifice sănătăţii privind exercitarea profesiei
de asistent medical generalist, asistent obstreticăginecologie şi asistent farmacie precum şi de a pregăti
specialişti capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a
stării de sănătate, beneficiarilor din ţară şi din întreg
spaţiul comunitar european

DOMENIUL DE Programe de studii
universitare de
MASTERAT
masterat
Ştiinţa
Ştiinţa Motricităţii în
Sportului şi Activităţi Didactice şi
Educaţiei Fizice
de Timp Liber

Capacitate de
şcolarizare
B
10

50 locuri
T
***
37
3

* Locuri buget pentru romi.
** Locuri pentru tineri din Republica Moldova absolvenţi cu diplomă de bacalaureat în România.
*** Locuri pentru tineri din Republica Moldova, ţări învecinate şi diaspora.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
str. Tineretului, nr. 4,
Târgu-Jiu, Gorj
Tel. / Fax.: +4-0253-223.197
Web: http://admitere.utgjiu.ro
http://www.utgjiu.ro/fefs
E-mail:fefs@utgjiu.ro
http://www.facebook.com/kefs.ucb

