DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Art. 1. În vederea informării candidaţilor, Comisia de admitere va afişa,
în timp util pentru înscriere:
o cifrele de şcolarizare, aprobate prin Hotărâre de Guvern;
o metodologia de desfăşurare a concursului de admitere pentru anul
universitar 2016-2017;
o situaţia zilnică a înscrierilor;
o modelul pentru completarea dosarului de înscriere la concurs;
o modelul pentru completarea cererii de înscriere la concurs.
Art. 2. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale
obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri.
Art. 3. Pentru programele de studii de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORTIVĂ şi KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ - concursul
de admitere se desfăşoară astfel:
Susţinerea PROBEI DE APTITUDINI PSIHO-MOTRICE SPECIFICE, probă
eliminatorie, la care se acordă calificativul ADMIS/RESPINS la fiecare dintre cele trei probe
incluse în bateria de teste. Candidatul este admis dacă la toate cele trei probe a obţinut
calificativul admis.
Proba de aptitudini psiho-motrice specifice este alcătuită din următoarele teste:
Nr. crt.
Aptitudinea
Testul








1.

Forţa explozivă în picioare

Săritura în lungime fără elan

2.

Coordonarea picioarelor

Micul maraton

3.

Viteză

Alergarea de viteză pe distanţa de 50 m

Descrierea testelor din cadrul probei de aptitudini psiho-motrice specifice:
Săritura în lungime de pe loc
din stând, cu vârfurile picioarelor înapoia liniei trasate pe sol, săritură în lungime cu
desprindere de pe ambele picioare, aterizare pe ambele picioare;
se înregistrează lungimea săriturii, în metri şi centimetri, de la linia trasată pe sol la călcâiele
picioarelor;
fiecare concurent are dreptul la două încercări consecutive, cel mai bun rezultat fiind
transformat în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS) în conformitate cu baremul cuprins în
prezenta metodologie.
candidatului i se permite a utiliza orice grad de flexie în articulaţiile membrelor inferioare
şi de avântare a braţelor, fără călcarea liniei de plecare.
Micul maraton
candidatul trebuie să execute alergare cu schimbare de direcţie între şase linii paralele
trasate la o distanţă de 3m între ele, după modelul de mai jos (figura 1);
la fiecare schimbare de direcţie trebuie să doboare cu mâna jaloanele aşezate pe sol, fiecare
jalon nedoborât se penalizează cu 5 s.




plecarea se realizează liber, iar oprirea cronometrului se realizează în momentul în care
pieptul concurentului depăşeşte linia de sosire trasată pe sol.
rezultatul candidatului va fi convertit în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS), în
conformitate cu baremul cuprins în prezenta metodologie.
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Figura 1. Micul maraton







Viteză – alergarea de viteză pe distanţa de 50 m
se va utiliza startul din picioare;
candidaţii vor alerga câte doi, în ordine alfabetică, fete şi băieţi;
în situaţia unui număr impar de candidaţi, un candidat poate alerga singur, la sfârşit.
plecarea se va face la semnal sonor şi vizual, iar cronometrul porneşte din momentul
semnalului dat de starterul probei şi se opreşte în momentul în care pieptul candidatului
depăşeşte linia de sosire.
timpul înregistrat va fi cu o zecime şi se va consemna în favoarea candidatului (ex: 8,29 se
va consemna 8,2);
rezultatul obţinut de către candidat va fi convertit în CALIFICATIV (ADMIS/ RESPINS),
în conformitate cu baremul cuprins în prezenta metodologie.

Baremurile de evaluare pentru proba de aptitudinipsiho-motrice specifice
Băieţi

Calificativ
Testul
1.Săritura în lungime fără elan (m)
2. Micul maraton (secunde)
3. Alergarea de viteză -50m
(secunde)

Fete

Admis
Peste 1,80
Sub 14,5

Respins
Sub 1,79
Peste 14,6

Admis
Peste 1,50
Sub 16,0

Respins
Sub 1,49
Peste 16,1

Sub 8,3

Peste 8,4

Sub 9,5

Peste 9,6

Media de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:
Modul de calcul al mediei generale de admitere
Media la examenul de Bacalaureat.
Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba
scrisă.

70%
30%

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = 0,7 x MB + 0,3 x MR
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat
iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:
 Media la examenul de Bacalaureat;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba scrisă;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba
scrisă.
 Media anilor de liceu;*
 Media ultimei clase de liceu*.
* În cazul în care se va uzita de ultimele două criterii de departajare, se vor solicita
candidaţilor actele necesare pentru dovada acestui criteriu (foaie matricolă pentru
candidaţii care nu au media din timpul anilor de liceu pe diploma de bacalaureat).
Art. 4. Pentru programele de studii de licenţă ASISTENŢĂ MEDICALĂ
GENERALĂ, MOAŞE şi ASISTENŢĂ DE FARMACIE concursul de admitere
constă din concurs de dosare, pe baza mediei examenului de bacalaureat, astfel:
Modul de calcul al mediei generale de admitere
Media la examenul de Bacalaureat.
100%
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat
iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:
 Media la examenul de Bacalaureat;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română – proba scrisă;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă;
 Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba
scrisă.
 Media anilor de liceu;*
 Media ultimei clase de liceu*.
* În cazul în care se va uzita de ultimele două criterii de departajare, se vor solicita
candidaţilor actele necesare pentru dovada acestui criteriu (foaie matricolă pentru
candidaţii care nu au media din timpul anilor de liceu pe diploma de bacalaureat).
Art. 5. Pentru programele de studii universitare de masterat: ŞTIINŢA
MOTRICITĂŢII ÎN ACTIVITĂŢI DIDACTICE ŞI DE TIMP LIBER,
KINETOTERAPIA
ÎN
AFECŢIUNILE
ORTOPEDICE
ŞI
ÎN
TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ ŞI MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR
ŞI AL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE concursul de admitere constă din
concurs de dosare, pe baza mediei examenului de licenţă, astfel:
Modul de calcul al mediei generale de admitere
Media la examenul de licenţă

100%

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc
repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:



Nota obţinută la examenul de licenţă, la proba: prezentarea şi susţinerea lucrării de
licenţă;
Media generală a examenului de bacalaureat;





Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina: Limba şi Literatura Română –proba scrisă.
Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă;
Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba
scrisă.
 Media anilor de studii la programul de studii de licenţă absolvit;*
 Media ultimului an de studiu la programul de studii de licenţă absolvit*.
* În cazul în care se va uzita de ultimele două criterii de departajare, se vor solicita
candidaţilor actele necesare pentru dovada acestui criteriu (foaie matricolă/situaţie
şcolară/supliment).
 Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de studiu din domenii de
masterat universitar, fie de aprofundare, fie de pregătire complementară.
Candidaţii la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat care provin din alte
domenii de ştiinţă fundamentale, vor depune odată cu dosarul de înscriere un referat
realizat pe baza bibliografiei anunţate, care se apreciază cu calificativul admis/respins.
După încheierea perioadei de înscriere, Comisia de admitere pe facultate analizează
referatele depuse şi afişează lista candidaţilor cu referate respinse. Candidaţii care au
primit calificativul respins la verificarea referatului, nu intră în procedura de calcul a
mediei de admitere, fiind declaraţi respinşi.
Art. 6. La probele practice nu se admit contestaţii.
Art. 7. Mediile de admitere obţinute de candidaţi la concurs sunt
valabile, pentru stabilirea ordinii de clasificare, numai la instituţia, facultatea şi
programul(ele) de studii la care aceştia au candidat, potrivit prevederilor din
metodologia de desfăşurare a concursului de admitere şi în conformitate cu cele
menţionate de către candidaţi în fişa de înscriere.
Art. 8. Media de admitere în caz de departajare se calculează cu două
zecimale, fără rotunjire.
Art. 9. Repartizarea candidaţilor se va face astfel:
 Se ordonează candidaţii în ordinea descrescătoare a mediilor;
 Pentru fiecare candidat în parte se parcurge lista de opţiuni din fişa de înscriere, acesta
fiind declarat admis la prima opţiune din listă la care există locuri libere;
 În cazul în care nu există nici un loc disponibil la nici una din opţiunile specificate în fişa
de înscriere, candidatul este declarat potenţial admis, fiind trecut pe o listă de aşteptare
pentru redistribuire;
 Redistribuirea candidaţilor se va efectua pe locurile rămase libere prin neconfirmare;
aceasta constă în eliminarea candidaţilor care nu au confirmat locurile şi rularea din nou
a programului în aceleaşi condiţii.
 la redistribuire vor participa toţi candidaţii care au confirmat locurile şi toţi candidaţii
care se află pe lista de potenţial admişi; candidaţii care nu au confirmat locurile nu
participă la redistribuire fiind trecuţi pe lista de respinşi.
Art. 10. Candidaţii care îşi retrag dosarul de concurs după încheierea
înscrierilor, dar înainte de afişarea rezultatelor, chiar şi după susţinerea probelor
sunt consideraţi respinşi, iar taxa de admitere nu se returnează, chiar dacă nu sau prezentat la nici o probă.
Art. 11. Dosarele candidaţilor respinşi se restituie gratuit şi necondiţionat,
la cerere, pe baza actelor de identitate şi a semnăturii, numai titularilor sau
împuterniciţilor acestuia.
Art. 12. Concursul de admitere din sesiunea septembrie 2016 se va
desfăşura în aceleaşi condiţii ca şi în sesiunea iulie 2016, cu respectarea
calendarului de desfăşurare al concursului.

I.





II.






CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE PRIN CONCURS
Art. 13. Conform Calendarului de desfăşurare a concursului de admitere,
din prezenta metodologie, candidaţii admişi trebuie să confirme locurile ocupate
prin concurs.
Art. 14. Confirmarea locului ocupat prin concurs pentru candidaţii
declaraţi admişi presupune:
prezentarea diplomelor în original - pentru candidaţii la programele de studii de
licenţă diploma de bacalaureat; - pentru candidaţii la programele de studii de masterat
diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă în original (adeverinţă pentru promoţia
curentă); pentru candidaţii admişi la un loc cu taxă se pot prezenta copii legalizate
însoţite de adeverinţa în care se precizează facultatea la care se află originalul (pentru
candidaţii care urmează două programe în acelaşi timp);
plata sumei de confirmare, parte a primei tranşe din taxa de şcolarizare, în valoare de
500 lei, pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă (taxă nerambursabilă cu
excepţia situaţiei în care se trece pe un loc bugetat).
Art. 15. Candidaţii declaraţi admişi care nu confirmă locurile conform
Calendarului de desfăşurare a concursului de admitere, sunt declaraţi respinşi.
Art. 16. Retragerea dosarului de înscriere în timpul concursului sau după
terminarea concursului de către candidaţii declaraţi respinşi, se face personal, la
cerere, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a legitimaţiei de concurs în
condiţiile prezentei metodologii.
REGLEMENTĂRI PRIVIND TAXELE DE ŞCOLARIZARE ŞI DE
ÎNSCRIERE
Art. 17. Pentru studiile universitare de licenţă şi masterat taxa de înscriere
la concursul de admitere este 100 lei.
Art. 18. Taxele de şcolarizare sunt conform Regulamentului privind
cuantumul taxelor încasate la nivelul Universităţii în anul universitar 2016-2017,
anunţate şi afişate în timp util, plătibile în trei tranşe, potrivit hotărârii Consiliului
facultăţii.
Art. 19. Se acordă scutiri de taxă de înscriere la concursul de admitere
pentru:
copiii personalului didactic în activitate;
copiii angajatilor 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 candidaților răniţi în timpul Revoluţiei din
Decembrie 1989.
Art. 20. Candidaţii prevăzuţi mai sus pot beneficia de aceste facilităţi o
singură dată pentru fiecare ciclu de învăţământ.
Art. 21. Studenţii care urmează simultan cursurile a două programe de
studii de licenţă din cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
beneficiază de:
a) reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la fiecare program de studiu, în cazul în care
urmează simultan două programe de studiu în regim cu taxă;
b) reducerea cu 25% a taxei de şcolarizare la programul de studiu de licenţă urmat 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.

