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PROGRAME MASTER 

(ACREDITATE conform H.G. nr. 185/04.04.2018) 

Ciclul II – Studii universitare de master 

(învăţământ cu frecvenţă, 2 ani = 120 de credite) 

 

Programul de masterat 
Nr. locuri (Români, UE, SEE) 

buget taxă 

Educație Fizică și Sportivă Școlară 

60 80 
Fitness şi Estetică Corporală 

Activităţi Sportive de Timp Liber şi Sporturi Extreme  

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă  

 
 

  Taxa de studiu pentru anul universitar 2019/2020   -    3.600 lei / an  

pentru toate programele de masterat (numai pentru locurile cu taxă). 

 Taxa de înscriere la concursul de admitere -  300 lei 

pentru toate programele de masterat 

Taxa de înscriere nu se restituie. 

 

  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2019: 

- 15 - 20  iulie: înscrierea; 

- 21 - 23 iulie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor. 

Sesiunea septembrie 2019: 

Pentru sesiunea din septembrie se va organiza concurs de admitere pentru locurile neocupate în sesiunea din iulie. 

- 9 - 11 septembrie: înscrierea; 

- 12 septembrie: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor 

 

 

Date de contact: 

 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (Corp D al Universităţii) 
Str. Toma Cozma nr. 3, cod 700554, Iaşi, România 
Tel: 0040-032-201026 / Fax: 0040-032-201126 
E-mail: asf.sport@uaic.ro  
Website: http://www.sport.uaic.ro  
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 ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  
 

a) Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare 
emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României; 

b) Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în 
original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în 
afara României; 

c) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport 
(candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia); 

d) original* și copie după certificat de naştere; 

e) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea 
numelui (dacă este cazul); 

f) adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate 
a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice, şi care sunt 
acestea dacă este cazul);  

g) în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de 
semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este 
cazul; 

h) 3 fotografii color tip legitimaţie (format 2/2,5 cm); 

i) fişa de înscriere; 

j) dosar plic ; 

k) chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la orice filială BRD) sau 
documentul care dovedeşte scutirea de taxă. 

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii 
comisiei de admitere 
 

Candidații din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, și o recomandare scrisă emisă 
de una din organizațiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care 
să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu apartenența la organizația în cauză. 

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor 
prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ). 

Candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunea iunie-iulie 2019 pot prezenta la 
înscriere, în locul diplomei de licenţă, adeverinţa eliberată de facultate. 

În cazul în care un candidat se prezintă la concursul de admitere în învăţământul 
superior concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, dosarul cu actele 
originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza 
documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că 
actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie. 

Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări (ştersături, schimbări de 

note, medii în neconcordanţă cu notele etc.), pe lângă aplicarea prevederilor: „uzul de fals al 

oricărui document din dosarul de admitere duce automat la declanşarea procedurilor de urmărire 

penală şi la excluderea candidatului din admitere”, li se va interzice înscrierea la altă facultate din 

universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale de admitere. 

 
 

 

 



 4

  PROBELE DE CONCURS 
 
Concursul de admitere constă din: 

- 60% - Media de la examenul de licenţă; 

- 40% - Nota la proba orală - interviu. 

 
Criteriile de departajare a candidaţilor care au obţinut aceeaşi medie finală este:  

1. Nota la proba orală – interviu; 
2. Media de la examenul de licenţă.   

 
 
  CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE STUDII ŞI CONFIRMAREA 

LOCULUI 
 

În zilele de  24, 25, 26, 29, 30 şi 31 iulie 2019 se achită următoarele taxe pentru confirmarea 

locului: 

-  50 lei pentru candidaţii admişi pe locurile de la buget şi se semnează contractul de studii; 

-  500 lei (din taxa de şcolarizare) pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi se semnează 

contractul de studii; până la data de 6 septembrie 2019 trebuie aduse la facultate actele solicitate 

în original. 

 
 

BILBIOGRAFIA PENTRU INTERVIU 
 
 Pentru programul Kinetoterapia în traumatologia sportivă:  

 Componentele specializate ale sistemului osteo-articular, pg. 1 - 31, din Noţiuni 

fundamentale,  "Ortopedie", Ed. Bit, Iaşi, 2001 (Botez P.);  

 Elemente de patologie traumatica: fracturile , pg. 73 - 80, din "Ortopedie", Ed. Bit, laşi, 
2001 (Botez P.); entorsele, pg. 303 - 306, din „Patologia aparatului locomotor", 
Ed.Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu M.D.);  

 Leziunile traumatice ale muşchilor şi tendoanelor, pg. 308 - 311, din „Patologia aparatului 
locomotor", Ed. Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu M.D.); politraumatismele, pg. 314 - 
316, din „Patologia aparatului locomotor”, Ed. Medicală, Bucureşti, 2006, (Antonescu 
M.D.) 

 

 Pentru programele Educație Fizică și Sportivă Școlară; Fitness şi estetică 
corporală; Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme:  

 Componentele proceselor instructiv-educative ale educaţiei fizice si sportului, Capitolul 3, 
pp. 45 – 73 din Fundamentele teoretice ale educaţiei fizice si sportului, Cojocariu Adrian, 
Editura Pim, Iasi, 2010;  

 Miologia, (Caracteristici morfofuncţionale, Proprietăţile muşchilor scheletici, Muşchii 

gâtului, Muşchii trunchiului, Muşchii membrului superior, Muşchii membrului inferior) 
pp.126-222 din Anatomia aparatului locomotor, Drosescu Paula,  Editura Pim, 2004. 

 


