
 

 
 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

2021-2022  

PROGRAME de MASTER 

ACREDITAT 

Durata studiilor: 2 ani, Forma de învățământ: cu frecvență 
 

 

TAXA DE STUDIU pentru anul universitar 2021/2022:  3.600 lei 
    (doar pentru studenții admiși pe locurile cu taxă) 

 

TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere:  300 lei 
Taxa de înscriere nu se restituie. 

 
Media de admitere se calculează astfel: 

 
 

 60% - media la examenul de licență 

 40% - nota obținută la evaluarea CV-ului și a 

scrisorii de intenție 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
 

Pentru înscrierea online candidații vor accesa: 
https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx și vor încărca următoarele 
documente cu asumarea responsabilității cu privire la autenticitate și 
corespondența dintre documentele scanate și cele originale. 
 

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

b) Diploma de Licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/Foaia 
matricolă, în original, sau ATESTAT / Adeverință de echivalare emis/-ă de 
C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României, sau adeverință de 
Licență în situația în care nu s-a eliberat încă Diploma de Licență sau 
Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă; 

c) original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în 
România)/ pașaport (candidați din țările membre UE, SEE şi Elveția); 

d) original* și copie după certificatul de naștere; 
e) original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care 

atestă schimbarea numelui (dacă este cazul); 
f) adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze 

starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și 
care sunt acestea, dacă este cazul);  

g) în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care 
să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în 
care a beneficiat de bursă, dacă este cazul; 

h) 3 fotografii color tip legitimație (format 4/3 cm); 
i) fișa de înscriere (Anexa III); 
j) dosar plic; 
k) chitanța atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei sau 

documentul care dovedește scutirea de taxă; 
l) Curriculum vitae (CV); 
m) Scrisoare de intenție; 

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

Important: Candidații absolvenți de studii universitare de licență de la 
Universitățile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării 
specializării absolvite (copie după un act legislativ). 

 

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE VIZITAŢI 

http://www.sport.uaic.ro 
https://admitere.uaic.ro/admitere-master 

Programul de master 

Nr. locuri (Români, 

UE, SEE și CE) 
Nr. locuri români de pretutindeni 

BUGET TAXĂ 
BUGET, CU 

BURSĂ 

BUGET, FĂRĂ 

BURSĂ 

TAXĂ 

Educație Fizică și Sportivă Școlară - 9 - - - 

Fitness şi Estetică Corporală 
- 8 - 

- - 

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă  - 8 - - 1 

Kinetoterapia în Traumatologia Sportivă 

– Extensiunea Chișinău 
- - 1 - - 

https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx
http://www.sport.uaic.ro/

