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Ciclul III – Studii universitare de doctorat 

(180 de credite) 
 

þ  CONDUCĂTORI DE DOCTORAT: 
 

ü PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA - beatrice.abalasei@uaic.ro  

ü PROF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN - cadriano@uaic.ro 

ü CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA - gimcristinamoraru@yahoo.com  

 

þ NUMĂRUL DE LOCURI: 

  

 BUGET 

TAXĂ 
CU 

BURSĂ 

FĂRĂ 

BURSĂ 

FĂRĂ 

BURSĂ 

(RROMI) 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CETĂŢENII 

ROMÂNI ȘI CETĂȚENI AI STATELOR 

MEMBRE UE, SEE,CE 

2 1 - 2 

NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CETĂŢENII 

STRĂINI  – CONT PROPRIU VALUTAR 
- - - 1 

 

þ  TAXA DE STUDIU 
 

ü Pentru anul universitar  2021/2022 -  6.000 lei   
(doar pentru studenţii admişi pe locurile cu taxă)  

 
þ  TAXA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE 
 

ü 500 lei  (Taxa de înscriere nu se restituie) 
 
þ  CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

 
ü înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie (cu excepția zilelor de 4 și 5 septembrie); 
ü selecţia candidaţilor: 07 – 10 septembrie; 
ü afişarea rezultatelor: 13 septembrie; 
ü afişarea rezultatelor: 16 septembrie; 
ü afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi: 16 septembrie; 
ü confirmarea ocupării locului: 22-24 septembrie. 

 
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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þ ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:  
 
 

ü Fişa de înscriere tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat; 

ü Curriculum vitae; 

ü Lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul); 

ü Atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Faculatea de Litere a 

Universităţii  

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult 2 

ani; excepţie fac candidaţii care au obţinut o specializare simplă sau dublă, în titulatura 

căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au dat testul DALF, TOEFEL sau 

alte certificate internaţional recunoscute; 

ü original* și copie după certificatul de naştere; 

ü original* și copie a actului de identitate; 

ü original* și copie a certificatului de căsătorie/de schimbare a numelui, dacă este cazul; 

ü original* și copie a diplomei de bacalaureat sau act echivalent; 

ü original* și copie a diplomei de licenţă şi foaia matricolă sau suplimentul la diplomă; 

ü original* și copie a diplomei de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în 

original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de 

absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor); 

ü chitanţa de achitare a taxei de admitere** (doar la BRD); 

ü dosar plic. 

 
*Documentele originale se restituie candidatului după certificarea conformității cu originalul a 
copiilor documentelor de către membrul/membrii comisiei de admitere care are/au atribuții 
desemnate în acest sens; 
** Taxa de admitere nu se restituie. 

 
 
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. 
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Important: Candidații se pot înscrie la concurs doar dacă au obținut minim 8 (opt) ca 
medie generală de absolvire a programelor de licență și de master și dacă au acordul scris al 
conducătorului de doctorat pe ale cărui locuri intenționează să candideze. 

 
 
 
 

 
 
þ  CONCURS DE ADMITERE: 

 
MEDIA DE ADMITERE 
ü 50% - Prezentarea design-ului cercetării 
ü 50% - Interviu  

 
Media de admitere: minim media 8. 
 
CRITERII DE DEPARTAJARE: 
ü Media concursului de admitere la doctorat 
ü Media examenului de disertaţie 
ü Nota la proba „Prezentarea design-ului cercetării” 

 
În sesiunea de admitere din luna septembrie, candidații se înscriu pe locurile vacante scoase la 

concurs de către fiecare conducător de doctorat, conform ”Regulamentului de organizare și funcționare 
a Școlii Doctorale în Știința Educației Fizice și Sportului”. 

 
 

þ  TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE SPECIALITATE 
 
 

PROF. DR. HABILITAT ABALAȘEI BEATRICE AURELIA 
 

ü Educaţia fizică, activitate socială (origine, esenţă, ideal, funcţii şi obiective); 
ü Bazele anatomo - funcţionale ale mişcării; 
ü Control motor; 
ü Componentele psihomotrice și rolul lor în performanța sportivă; 
ü Componentele perceptiv-motrice: descriere, delimitare. 

 
PROF. DR. HABILITAT COJOCARIU ADRIAN 
 

ü Noţiuni fundamentale ale Teoriei Educaţiei Fizice și Sportului; 
ü Sistemul de educaţie fizică şi sport în România; 
ü Măsurare şi evaluare în educație fizică şi sport; 
ü Bazele anatomo - funcţionale ale mişcării. 
ü Efortul în antrenamentul sportiv. 

 
CONF. DR. HABILITAT MORARU CRISTINA 
 

ü Mijloacele educaţiei fizice; 
ü Calitatea vieții – concept. 
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ü Definirea psihomotricității 
ü Optimizarea capacităţii de performanţă; 
ü Conceptul de antrenament sportiv. 

 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 

ü Bompa T., (2001), Dezvoltarea calităţilor biomotrice, Editura C.N.F.P.A., Bucureşti. 
ü Bota, A. (2006). Exerciţii fizice pentru viaţă activă. Activităţile mortice de timp liber, Editura 

Cartea Universitară, Bucureşti. 
ü Boureanu N. (2010). Procedee metodice de dezvoltare a rezistenţei folosind mijloacele 

atletismului, Editura Else, Craiova. 
ü Cârstea G. (1993). Teoria și metodica educației fizice și sportului. Editura Universul, București. 
ü Cârstea, Gh., (1999). Educaţie Fizică - Fundamente teoretice şi metodice, Editura Casa de 

Editură Petru Maior, Bucureşti. 
ü Cristea D.I. (2010). Didactica educaţiei fizice, Editura Universitatea din Oradea. 
ü Cojocariu, A. (2010). Fundamentele teoretice ale educației fizice și Sportului, Editura Pim, Iași. 
ü Dragnea A. Teodorescu-Mate S. (2002). Teoria sportului. Editura FEST, Bucureşti. 
ü Dragnea A., Bota A., (1999). Teoria activităţilor motrice, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti. 
ü Epuran M. (1980). Psihologia educaţiei fizice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 
ü Epuran M. (2005). Metodologia cercetării activităţilor corporale, Editura Fest, Bucureşti. 
ü Epuran, M., (2013). Motricitate și psihism în activitățile corporale. Prolegomene la o 

metateorie a activităților corporale, ludice, gimnice, agonistice, recreative, compensatorii, 
Editura FEST, București. 

ü Epuran, M., şi colab., (2001). Psihologia sportului de performanţă – Teorie şi practică, Editura 
FEST, Bucureşti. 

ü Gagea A. (2010). Tratat de cercetare ştiinţifică în educaţie fizică şi sport, Editura Discobolul, 
Bucureşti. 

ü Ionescu M. (1995). Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca. 
ü Manno R. (1996). Bazele teoretice ale antrenamentului sportiv, CCPS, Bucureşti. 
ü Matveev L.P., Novicov A.D. (1980). Teoria şi metodica educaţiei fizice, Editura Sport – 

Turism, Bucureşti. 
ü Mitra Gh., Mogoş A. (1980), Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura Sport - Turism, 

Bucureşti. 
ü Neculau, A., şi colab., (1995). Psihopedagogie. Editura Spiru Haret, Iaşi. 
ü Nicu A., (2002). Teoria şi metodica antrenamentului sportiv modern, Editura Fundaţiei 

România de Mâine, Bucureşti. 
ü Sabău I., în Stoica M., (2000). Capacităţile motrice în atletism. Editura Printech, Bucureşti. 
ü Tudor V., (1999). Capacităţile condiţionale, coordinative şi intermediare, componente ale 

capacităţii motrice, Editura R.A.I., Bucureşti. 
ü Tudor V., (2011). Măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport prin mijloace TIC, Editura 

Discobolul, Bucureşti. 
ü Tudor V., Crişan D.I. (2007). Forţa. Aptitudine motrică. Editura Bren, Bucureşti. 
ü Ursanu G., Honceriu C. (2017). Măsurare şi evaluare în educaţie fizică şi sport. Editura, Pim, 

Iaşi. 
ü Weineck J., (1997), Manuel d'entrenament, Editura Aubin Imprameur, Paris 
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þ  CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE STUDII ŞI CONFIRMAREA 
LOCULUI 

 
 
În zilele de, 22 - 24.09.2021, se achită următoarele taxe pentru confirmarea locului şi 

semnarea contractului: 
- 60 lei (pentru candidaţii admişi pe locurile de la buget şi se semnează contractul de studii; 
- 1000 lei (din taxa de şcolarizare) pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă şi se semnează 

contractul de studii; până la data de 29.09.2021, trebuie aduse la facultate actele solicitate în 
original. 
 
 
þ  DETALII PLATĂ TAXE DE INSCRIERE ŞI TAXE DE ÎNMATRICULARE 
 
 

Taxa de înscriere / înmatriculare se achită prin ordin de plată, la orice sucursală BRD din ţară 
sau plată online (https://plati-taxe.uaic.ro/). 

În momentul efectuării plăţii trebuie să fie declarate corect următoarele date: 
ü Numele şi prenumele candidatului; (cele înscrise în contractul de şcolarizare) 
ü Codul numeric personal; 
ü Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ: 

o Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
o studii universitare de DOCTORAT - zi 

ü Denumirea corectă a tipului de taxă plătit: 
o Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Cod 2551, doctorat – ZI – Cod 05, taxă 

școlarizare – Cod 31 
ü Contul şi banca — RO68BRDE240SV89534452400 – orice sucursală BRD din ţară 
 
Este foarte important ca plata să fie făcută cu numele candidatului; altfel, chitanţa nu va 

putea fi luată în considerare. 
 
 
 
þ  LINK-URI UTILE: 

 
ü https://admitere.uaic.ro/admitere-doctorat/  
ü https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/02/Metodologia-de-admitere-la-doctorat-

2021-2022-1.pdf 
ü https://admitere.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/02/PROBELE-CONCURSULUI-DE-

ADMITERE.pdf 
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ü https://www.sport.uaic.ro/tmp/files/2019/06/regulament-de-organizare-si-functionare-a-Scolii-
Doctorale-in-Stiinta-Sportului-si-Educatiei-Fizice.pdf 

ü https://www.sport.uaic.ro/tmp/files/2020/07/TEMATICA-SI-BIBLIOGRAFIE_doctorat.pdf  
 

 


