







ţALENDARUL DESF ŞUR RII ADMITERII
Sesiunea iulie 2017
Studii universitare de licen
i masterat

Asiste ță Medi ală Ge erală – li e ță
Moașe – li e ță
Asiste ță de far a ie – li e ță
Edu aţie Fizi ă şi Sportivă– li e ță
Ki etoterapie şi Motri itate Spe ială– li e ță
Ştii ţa Motri ităţii î A tivităţi Dida ti e şi de Ti p Li er – master
Ki etoterapia î afe țiu ile ortopedi e și î trau atologia sportivă
– master.
Î s rierea a didaţilor:




Sus i erea pro ei psiho – motrice
Test grilă li e ță
Susți erea pro ei s rise asterat

10-25 iulie 2017

26 iulie 2017

Afişarea rezultatelor parţiale:

26 iulie 2017, ora
18:00

Confirmarea locurilor și se area
o tra tului de ș olarizare:

27 iulie-01 august
2017, ora 16:00

Redistri uirea a didaţilor:

01 august 2017, ora
17:00

Confirmarea locurilor după redistri uire și
se area o tra tului de ș olarizare:

02 august 2017, ora
16:00

MODALIT

Studii universitare de licen
 Educaţie Fizi ă şi Sportivă
 Ki etoterapie şi Motri itate Spe ială
Admiterea se face în ordi ea des res ătoare a ediilor generale
o ţi ute de a didaţi, î li ita u ărului de lo uri.
Proba psiho- otri ă – ELIMINATORIE
Al ătuită di tr-o baterie de 3 teste:
) Săritura î lu gi e de pe lo ;
2) Micul maraton;
3) Alergarea de viteză 5
.
Se a ordă alifi ativ admis/respins la fiecare dintre probele
i luse î ateria de teste. Ca didatul este ad is da ă la toate
ele trei pro e a o i ut alifi ativul admis conform baremului.
Media de admitere este edie po derată, fii d al ulată astfel:
• 80 % Media examenului de Bacalaureat (MB);
• 20 % Nota o ţi ută la Ba alaureat la dis ipli a:
Li a şi Literatura Ro â ă MR .
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = (0,8 x MB) +( 0,2 x MR).


Asiste ță Medi ală Ge erală, Moașe și Asiste ță de
farmacie o ursul de ad itere se desfășoară astfel:
“usţi erea unui test de verifi are a u oşti ţelor şi a
apa ităţilor og itive (test grilă), pro ă eli i atorie, la care
se a ordă alifi ativul ADMIS/RESPINS.
Media de admitere este edie po derată, fii d al ulată astfel:
• 80 % Media examenului de Bacalaureat (MB);
• 20 % Nota o ţi ută la Ba alaureat la dis ipli a:
Li a şi Literatura Ro â ă MR .
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = (0,8 x MB) +( 0,2 x MR).
Studii universitare de masterat


Afişarea rezultatelor fi ale pe tru sesiu ea
iulie:

03 august 2017, ora
17:00



Î s rierea a didaţilor:

04-12 sept 2017

Î li ita lo urilor ră ase eo upate din prima sesiune.

Facultatea de Știi țe Medi ale și Co porta e tale dispune de un
sediu propriu oder , dotat u săli de curs, seminar, laboratoare
și i liote ă.

Baza sportivă di Co plexul “tude ţes De ar ader are î
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 s hi, ataţie, turisti e şi balneokinetoterapie) facultatea are încheiate protocoale de colaborare cu
i stituţii şi so ietăţi spe ializate.

Ştii ţa Motri ităţii î A tivităţi Dida ti e şi de Ti p Li er

Ki etoterapia î afe ţiu ile ortopedi e şi î trau atologia sportivă**

 Co ursul de ad itere se desfășoară astfel:
- Pentru verificarea cu oşti elor spe ifi e do e iului de studiu de asterat,se

susți e o pro ă s risă, la are se a ordă ote de la la

Sesiunea septembrie 2017

ţapacitatea institu ional a FAţULT
II DE
TIIN E MEDIţALE I ţOMPORTAMENTALE

I DE ADMITERE

.

Media de admitere este edie po derată, fii d
astfel:
• 80 % Media exa e ului de Li e ţă ML);
• 20 % Nota o ţi ută la pro a s risă MPS).
Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este:
MA = (0,8 x ML) +( 0,2 x MPS).

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

Dosarele a dida ilor tre uie să upri dă:

OFERTA PE SPEţIALIZ RI
DOMENIUL DE
LIţEN
Edu aţie Fizi ă şi
Sport
Kinetoterapie
Să ătate

DOMENIUL DE
MASTERAT

Știi ța sportului
și edu ației fizi e

Programe de studii
u iversitare de li e ţă
Edu a ie Fizi ă şi Sportivă
Ki etoterapie şi Motri itate
Spe ială
Asiste ță Medi ală Ge erală
Asiste ță de far a ie
Moașe
Programe de studii
universitare de masterat
Ştii a Motri ită ii î
A tivită i Dida ti e şi de
Timp Liber
Ki etoterapia î afe iu ile
ortopedi e şi î
trau atologia sportivă**

Nr. locuri
taxă
buget
17

30

10

20

11+1*
11+1*
11

19
19
19

Nr. locuri
taxă
buget
10

40

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

ADMITERE

Taxe şi reduceri
Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru toate
spe ializările de li e ţă şi asterat este de 100 lei.
Taxa de ş olarizare în anul universitar 2017-2018
Studii u iversitare de li e ă
 Edu a ie Fizi ă şi Sportivă – 3.000 lei
 Ki etoterapie şi Motri itate Spe ială – 3.000 lei


Asiste ță Medi ală Ge erală –5000 lei (anul I),
II,III,IV)

4 200 lei(anii

 Moașe – 4 000 lei
 Asiste ță de far a ie – 3 500 lei
Studii universitare de masterat
 Ştii a Motri ită ii î A tivită i Dida ti e şi de Ti p Li er –
3.000 lei
Reduceri de taxe:
- “u t s utiţi de plata taxei de înscriere la concurs: copiii personalului

didactic (în activitate , opiii a gajaților din U iversitatea Co sta ti
Brâ uşi , a didaţii orfa i de a ii pări ţi, ei prove iţi de la asele de
copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei,
pre u şi a didaţii ră iţi î ti pul Revoluţiei di De e rie 1
,
a didații are au o ţi ut î perioada studiilor li eale disti ţii la
oli piadele ş olare şi/sau la alte
o ursuri
aţio ale sau
i ter aţio ale.
- Stude ii pot e efi ia î

1. cererea tip de înscriere pentru concursul de admitere
o pletată ore t la toate ru ri ile;
2. diploma de bacalaureat sau diplo a e hivale tă u
a easta adeveri ţă de a solvire pe tru a solve ţii de
bacalaureat din 2017), în original, opie ertifi ată
„ o for u origi alul” sau copie legalizată;
3. ertifi atul de aştere î opie legalizată, iar da ă este
FACULTATEA DE ŞTIIN E MEDICALE ŞI
azul şi a te doveditoare privi d s hi area u elui
COMPORTAMENTALE
ăsătorie, adopţie, hotărâre jude ătoreas ă ,copie
ertifi ată „ o for u origi alul” sau în copie legalizată;
4. copie xerox a C.I./B.I.
5. trei fotografii tip buletin;
6. adeveri ţă di
are să rezulte alitatea de stude t
pe tru stude ţii are ur ează a doua spe ializare ;
7. diplo a de li e ţă sau diplo a e hivale tă u a easta,
în original, ertifi ată „ o for
u origi alul” sau copie
legalizată (pe tru a dida ii la progra ul de studii
universitare de masterat);
8. hita ţa justifi ativă privi d taxa de î s riere la
concursul de admitere, în valoare de 100 lei;
9.--- pe tru a dida ii la progra ul de studii u iversitare de
MASTERAT ȘI LICENȚĂ – ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ,
MOAȘE ȘI ASISTENȚĂ DE FARMACIE adeveri ţă edi ală
tip (sâ ge şi raze)
---- pe tru a dida ii la progra ul de studii u iversitare de
LICEN Ă – EDUCAȚIE FI)ICĂ ȘI SPORTIVĂ ȘI KINETOTERAPIE
ȘI MOTRICITATE SPECIALĂ adeveri ţă edi ală eli erată
de edi ul de fa ilie, parafată şi u şta pilă rotu dă, are
să upri dă ur ătoarele: •exa e li i ge eral are să
spe ifi e da ă este î evide ţă u oli ro i e sau
dege erative; •exa e de serologia sifilisului;•examen
radiologi pul o ar;•exa e psihiatri efe tuat de edi
spe ialist psihiatru;•exa e ardiologi efe tuat de edi
specialist cardiolog (se ataşează ele tro ardiogra a);Toate INFORMA II
exa e ele de spe ialitate vor avea şi e ţiu ea apt/ inapt SUPLIMENTARE:
pentru efort fizic.
Str. TINERETULUI, nr.4, TÂRGU-JIU, GORJ

o diții spe iale de redu eri de taxă.


aduce
medi i
vizată

Sportivii de perfor a ă legiti a i la lu uri sportive vor Tel. / Fax.:+40253-223197
numai certificatul medico-sportiv de la unitatea de http://admitere.utgjiu.ro
ă sportivă de are apar i sau opia de pe legiti a ie http://www.utgjiu.ro/fefs
E-mail:fefs@utgjiu.ro
edi al u el ult şase lu i î ai te de data o ursului.

