SCURT ISTORIC
Iaşiul, cel mai vechi centru universitar din ţară, precursor al multor acţiuni de cultură
încă din secolul trecut a pregătit specialişti şi în domeniul nostru de activitate. Astfel, în anul
1884 Vasile Negruzzi înfiinţează o „Şcoală” pentru pregătirea „maeştrilor de gimnastică” care
va funcţiona până în anul 1924.
Şcoala dura doi ani şi a funcţionat la început ca o iniţiativă particulară care odată cu crearea
„Societăţii de Gimnastică şi Muzică” din Iaşi în anul 1902, trece pe lângă aceasta şi apoi avea
să fie recunoscută şi de Ministerul Instrucţiunii în 1904. În activitatea sa, Vasile Negruzzi a fost
ajutat în special de Theodor Berescu.
Dezvoltarea şi diversificarea învăţământului de toate gradele în România deceniului
şase, impunea accelerarea pregătirii de cadre didactice. Universităţilor li se măresc cifrele de
şcolarizare, apar facultăţi şi secţii noi, apar Institutele Pedagogice de trei ani în centrele
universitare mari şi se dezvoltă învăţământul fără frecvenţă.
După o lungă perioadă de întrerupere, tradiţia pregătirii profesorilor în Iaşi se reia în
anul universitar 1960/1961, când în cadrul Institutului Pedagogic s-a înfiinţat Facultatea de
Educaţie Fizică, care avea ca obiectiv principal pregătirea profesorilor pentru gimnaziu, dar
trebuia să răspundă în acelaşi timp necesităţii de impulsionare a sportului de masă şi de
dezvoltare a sportului de performanţă în satele şi respectiv, oraşele Moldovei.
Momentul reluării activităţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport are loc în octombrie
1990, la început ca secţie pe lângă Facultatea de Istorie (doi ani) şi apoi pe lângă Facultatea de
Filosofie (următorii doi ani).
Din 1994 se realizează o separare, justificată atât administrativ, cât şi epistemologic, de
Facultatea de Filosofie.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este parte componentă a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, alături de alte 14 facultăţi.

MISIUNEA FACULTATII
„Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este o facultate care vizează crearea unui climat pozitiv
de relaţionare între actorii implicaţi în procesul educaţional (studenţi, profesori, comunitate,
familie), prin:
• evidenţierea iniţiativei şi a spiritului creator;
• realizarea armoniei la nivelul personalităţii;
• îmbinarea pregătirii teoretice cu cea practică, prin respectarea unor principii specifice:
 să fim noi înşine;
 să manifestăm deschidere şi entuziasm în faţa noului;
 să comunicăm tot ceea ce dorim;
 să manifestăm umor şi bună dispoziţie;
 să fim maeştri într-o lume care ne aparţine.”
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Ce vă oferim?
• un traseu educaţional diferenţiat;
• programe educaţionale variate;
• noi metode de lucru (bazate pe tehnici ce vizează gândirea critică, comunicare eficientă,
managementul calităţii, creativitate);
•
un cadru relaţional pozitiv;
•
prestarea serviciilor educaţionale prin raportare la standarde europene;
•
cadre didactice competente;
•
dotare materială modernă;
•
oportunităţi de studiu în străinătate cu burse în cadrul programului Erasmus +
(durata 4 -5 luni)
In cadrul Facultăţii de Educație Fizică și Sport iși desfășoară activitatea:
•

Fundaţia „Altius Academy” care editează semestrial revista „Sport şi Societate”
și organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti şi ale cadrelor
didactice, manifestări sportive şi cultural-artistice

•

Asociația Tinerilor din Educație Fizică și Sport Tinere Talente (ATEFS)

•

Asociația Club Sportiv Universitatea “Al.I.Cuza” – Iași

având ca obiective:
-

dezvoltarea sportului de echipă și individual

-

organizarea de cursuri și stagii de pregătire

-

promovarea tinerelor talente în sport și în domenii colarerale

-

asigurarea și dezvoltarea unor programe de consultanță de specialitate
membrilor săi și altor categorii sociale

-

organizarea de competiții naționale+

-

dezvoltarea contractelor și a parteneriatelor cu diferite instituții

-

organizare de evenimente.

INFORMAŢII GENERALE FACULTATE
1. Adresa facultăţii
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Strada Toma Cozma Nr. 3
Iaşi – 700554
România
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2. Conducere
DECAN:

PRODECAN:

Prof. Dr. Beatrice ABALAŞEI
Telefon: +40 232 201027
Email: beatrice.abalasei@uaic.ro
Conf.univ. dr. Marius NECULĂEȘ
Telefon: +40 232 201124
Email: cadriano@uaic.ro

DIRECTOR DEPARTAMENT:
Conf. Dr. Lucian POPESCU
Telefon: +40 232 201130
Email: lucian_popescu2009@yahoo.com
COORDONATOR ERASMUS
Lect. Dr. Alexandru OPREAN
Telefon: +40 232 201026
Email: alexandruoprean@yahoo.com
Componenţa Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport
Prof. Dr. Beatrice ABALAŞEI

beatrice.abalasei@uaic.ro

Prof. Dr. Marin CHIRAZI

chirazim@yahoo.com

Prof. Dr. Adrian COJOCARIU

cadriano@uaic.ro

Prof. Dr. Paula DROSESCU

paula_drosescu@yahoo.com

Lect. Dr. Iulian-Marius DUMITRU

imdumitru@yahoo.com

Conf. Dr. Bogdan-Alexandru HAGIU

bogdan_hagiu@yahoo.com

Lect. Dr. Raluca-Mihaela ONOSE

raluca.hodorca@yahoo.com

Conf. Dr. Cezar HONCERIU

chonceri@yahoo.fr

Lect. Dr. Mihai-Radu IACOB

iacobradu1975@gmail.com

.

Conf. Dr. Cristina-Elena MORARU

gimcristinamoraru@yahoo.com

.

Conf. Dr. Marius NECULĂEŞ

neculaes_marius@yahoo.com

.

Lect. Dr. Florin NICHIFOR

florinnichifor71@yahoo.com

.

Lect. Dr. Ionuţ ONOSE

onoseionut@yahoo.com

.

Lect. Dr. Alexandru OPREAN

alexandruoprean@yahoo.com

.

Lect. Dr. Renato-Gabriel PETREA

renato.petrea@uaic.ro

.

Conf. Dr. Lucian POPESCU

lucian_popescu2009@yahoo.com

.

Conf. Dr. Veronica POPESCU

verapop@yahoo.com

.

Lect. Dr. Ileana-Monica POPOVICI

ileana.popovici@uaic.ro
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.

Lect. Dr. Alexandru-Rareş PUNI

punirares@yahoo.com

.

Conf. Dr. Liliana-Elisabeta RADU

liliradu2004@yahoo.com

.

Conf. Dr. Cristian-Mihail RUS

cristian.rus@uaic.ro

.

Conf. Dr. Oana-Mihaela RUSU

broana@uaic.ro

.

Conf. Dr. Ilie-Cătălin ŞTIRBU

cstirbu@uaic.ro

.

Conf. Dr. Bogdan UNGUREAN

bungurean@yahoo.com

.

Lect. Dr. Paul LUCACI

lucacipaul91@yahoo.com

.

Lect. Dr. Florin TROFIN

florintrofin@gmail.com

3. Contact
Administrator şef facultate:
Ing. Livia GHIGA
Telefon: +40 232 201026
Fax:
+40 232 201126
Email: asf.sport@uaic.ro
Secretariat:
Simona AIRINEI – secretar șef
Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la studii universitare de licență EFS
I.F. (ZI), doctorat și perfecționarea cadrelor didactice
Telefon: +40 232 201026
Email: sairinei@uaic.ro
Claudia PIEPTU – secretar
Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la studii universitare de licenţă (SPM
și Kinetoterapie) I.F. (ZI)
Telefon: +40 232 201026
Fax:
+40 232 201126
Email: claudia.pieptu@uaic.ro
Georgiana BARDAN–secretar
Gestiunea şcolarităţii pentru studenţii de la studiile de MASTER
Tel. 0232-201026.
E-mail: georgiana.bardan@uaic.ro
Programul de lucru cu publicul la secretariat:
Luni - Vineri , între orele 0930-1130
Biblioteca de Pedagogie-Psihologie şi Educaţie Fizică-Sport:
Daniela DIMITRIU - Şef Filială
Telefon: +40 232 201127
Email:
biblioteca_pedagogie@yahoo.com
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Pagină WEB: http://www.sport.uaic.ro/
4. Specializari
Ciclul I, studii universitare de licenţă, durata de 3 ani
specializări:

(6 semestre), cu următoarele

Educaţie fizică şi sportivă - învăţământ cu frecvenţă;
Kinetoterapie şi motricitate specială - învăţământ cu frecvenţă;
Sport și performanță motrică- învăţământ cu frecvenţă.

•
•
•

Ciclul II, studii universitare de masterat, durata de 2 ani (4 semestre), cu următoarele
programe:
•
•
•
•

Kinetoterapia în traumatologia sportivă - învăţământ cu frecvenţă;
Fitness şi estetică corporală - învăţământ cu frecvenţă;
Kinetoterapia în traumatologia sportivă - învăţământ cu frecvenţă – extensiune Chișinău;
Educație fizică sportivă școlară- învăţământ cu frecvenţă.
Ciclul III Studii universitare de doctorat, durata de 3 ani (6 semestre)
•

Școală
Doctorală
în
Știința
Sportului
și
Educației
http://www.sport.uaic.ro/programe-de-studii/program-de-studii-doctorale/

Fizice

INFORMAŢII SITUAŢIA ŞCOLARĂ

1.

a.
b.
c.
2.

Puteţi vizualiza situația școlară pe site-ul http://simsweb.uaic.ro/
Etape:
Creare cont (Login->Creare cont nou)
. Daţi click pe " Login" în dreapta sus şi vă duceţi într-o altă pagină unde apăsaţi pe "Creare
cont nou". Acest cont îl creaţi folosind numărul matricol pe care îl găsiţi în carnetul de student,
iar parola trebuie să fie de minimum 7 caractere din care cel puţin unul trebuie să fie caracter
special gen: "," "." ";" etc.
Atenţie:
adresa
e-mail
trebuie
să
fie
corect
scrisă
şi
validă.
Atenţie: Răspunsul la întrebarea de securitate trebuie să îl ţineţi minte în cazul în care veţi avea
probleme cu contul dv.
Introducere număr matricol, parola, e-mail, întrebare de securitate etc.
1.2 Nume, Prenume, adresă, telefon.
Activare cont (primiţi link-ul pe e-mail)
După ce aţi urmat pasul 1.1 şi pasul 1.2 veţi primi un e-mail unde aveţi un link de
activare (confirmare a contului) pe care il accesaţi.
Atenţie: dacă aţi creat contul cu paşii 1.1, 1.2 dar nu aţi primit e-mail-ul de activare e
posibil să fi scris adresa e-mail greşit. Vă rugăm să scrieţi un e-mail către d-na Ștefanache
Cristina ( telefon 0232 20.15.95) stefc@uaic.ro în care scrieţi datele dv de identificare şi
solicitaţi să vi se trimită datele pe e-mail-ul corect.
3. Studenţi->Note -taxe->Create and connect
După conectare urmaţi link-urile: Studenţi Note, taxe Create and Connect
4. Pe fiecare an -> detalii pentru conţinut
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După "create and connect" implicit este afișat anul I, pentru ceilalţi ani apăsaţi în dreptul
anului de studiu dorit.
5. Dacă aţi uitat parola -> Recuperare parolă
Folosiţi butonul Recuperare parolă doar după 2-3 încercări de conectare şi după ce ştiţi
sigur ca parola este scrisă corect .
Atenţie: dacă aţi uitat parola dar şi întrebarea de securitate:
a) consultati e-mail-ul initial primit după crearea contului, aveţi şi întrebarea de
securitate.
b) dacă aţi sters e-mail-ul iniţial vă rugăm să scrieţi un e-mail către d-na Ștefanache
Cristina (sau telefon 0232 20.15.95 ) stefc@uaic.ro în care scrieţi datele dv. de identificare
(contul vechi va fi şters şi puteţi să vă creaţi contul cu datele pe care le doriţi - date pe care ar
trebui să le memoraţi să nu fie necesar să reluaţi procedura).

INFORMATII GENERALE PENTRU STUDENTI
I. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAŞI
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche universitate din ţară.
A fost înfiinţată în anul 1860 în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, al cărui nume cu
cinste îl poartă.
Prin facultăţile componente, în cadrul Universităţii sunt formaţi specialişti cu pregătire
superioară pentru diferite domenii de activitate.
Informaţii universitate:
Adresă: Bulevardul Carol I, nr. 11, 700551, Iaşi
Telefon: 0232-201010
Fax: 0232-201201
Site Web: http://www.uaic.ro/
Cele mai importante aspecte şi hotărâri privind activitatea academică din Universitate se
analizează şi se decid în cadrul Senatului Universităţii, Consiliului de Administraţie.
Senatul
Senatul este format din cadre didactice şi studenţi; se constituie conform metodologiei de
alegere prevăzută de Carta Universitară. Reprezentanţii studenţilor în Senatul Universităţii sunt
aleşi de Consiliile facultăţilor, la propunerea studenţilor, în concordanţă cu prevederile Legii
Învăţământului.
Consiliul de Administraţie
Colegiul Academic este un organism format din membrii Biroului Senatului, decanii
facultăţilor, directorii de departamente şi colegii, directorul general administrativ şi secretarul
şef al universităţii.
Rectorul
Rectorul conduce întreaga activitate academică şi administrativă din universitate.
Prorectorii
Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate de către rector, prin ordin scris sau
care sunt decise de Senat.
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Directorul General Administrativ
Directorul General Administrativ are responsabilitatea totală în ceea ce priveşte eficienţa
tuturor compartimentelor administrative. El contribuie la managementul strategic şi cotidian al
universităţii. Urmăreşte şi coordonează activitatea responsabililor compartimentelor
administrative.
Facultatea
Facultatea reprezintă unitatea funcţională, cuprinzând personal didactic, studenţi şi personal de
secretariat şi administrativ; este formată din specializări, departamente, catedre, laboratoare şi
unităţi de cercetare. Este condusă de Consiliul facultăţii.
Consiliul Facultăţii
Consiliul Facultăţii defineşte strategia de dezvoltare a facultăţii, elaborează planurile de
învăţământ ale facultăţii, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ,
aprobă disciplinele pentru licenţă, studii aprofundate şi doctorat, validează şefii de catedră,
fixează efectivul de burse pe specializări în limitele fondurilor alocate. Este format din
reprezentanţii Departamentelor şi studenţilor, aceştia din urmă fiind aleşi de către colegii lor
conform Legii Educaţiei Naţionale.
Biroul Consiliului Facultăţii
Biroul Consiliului Facultăţii este organismul executiv al Consiliului facultăţii, format din decan,
prodecani, cancelarul facultăţii şi reprezentantul studenţilor şi coordonează activităţile curente
ale facultăţii.
Decanul
Decanul este ales de Consiliul facultăţii; coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru
aplicarea hotărârilor luate şi este preşedinte al Consiliului facultăţii. Răspunde de calitatea
întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate.
Prodecanii
Prodecanii răspund de domeniile de activitate ale facultăţii, care le sunt repartizate şi asigură
conducerea curentă în diferite domenii, potrivit competenţelor acordate de Consiliul facultăţii.
Administratorul Şef
Administratorul Şef are responsabilitatea funcţionării eficiente a administraţiei facultăţii. În
calitate de membru al Consiliului facultăţii, contribuie la managementul cotidian al facultăţii,
în deplină concordanţă cu planul strategic de dezvoltare a universităţii. Urmăreşte şi
coordonează activitatea personalului administrativ de la nivelul facultăţii.
Universitatea "Alexandru IoanCuza" din Iaşi cuprinde 15 facultăţi:
FACULTATEA DE BIOLOGIE
Bulevardul Carol, nr. 20, Iaşi
FACULTATEA DE CHIMIE
Bulevardul Carol I, nr.11, Iaşi
FACULTATEA DE DREPT
Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Bulevardul Carol I, nr.20, Iaşi
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi
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FACULTATEA DE FILOSOFIE
Bulevardul Carol I, Nr.11, Iaşi
FACULTATEA DE FIZICĂ
Bulevardul Carol I, Nr. 11, Iaşi
FACULTATEA DE GEOGRAFIE SI GEOLOGIE
Bulevardul Carol I, nr. 20 A, Iaşi
FACULTATEA DE INFORMATICĂ
Str. General Berthelot, nr. 16, Iaşi
FACULTATEA DE ISTORIE
Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi
FACULTATEA DE LITERE
Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi
FACULTATEA DE MATEMATICĂ
Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Str. Toma Cozma, nr. 3, Iaşi
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 45, Iaşi
FACULTATEA DE TEOLOGIE ROMANO-CATOLICA
Bulevardul Carol I, nr. 11, Iaşi
CABINETE MEDICALE:
•
Complex studenţesc "Titu Maiorescu" (în Căminul C8);
•
Cabinet medical de prim ajutor specializat – Căminul C11, camera 13, demisol.
Cabinetul medical studenţesc
Acest cabinet vine în sprijinul studenţilor Universităţii „Al. I. Cuza”, astfel:

Cabinetul medical studenţesc nr. 7 asigură asistenţa medicală gratuită pentru toţi
studenţii universităţii (consultaţii, reţete, trimiteri la cabinetele de specialitate, tratamente)

Cabinetul medical studenţesc nr. 7 se află în campusul studenţesc „Titu Maiorescu”,
cămin C8, parter;.

Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu carnetul
de student (adeverinţă), carnet de asigurări de sănătate, buletin de identitate;

Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu
documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţa specială.
•
Pentru aceste formalităţi, studenţii nu vor trebui să se retragă de la medicii de familie în
evidenţa cărora se află în localitatea de unde provin
BIBLIOTECI:
•
•

Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Str. Păcurari, nr. 4; telefon 0232/ 116281
Biblioteca Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport - Corp D, parter, telefon: 0232/ 201127.
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Oportunități de inserție pe piața muncii pentru absolvenții FEFS – pentru toate
specializările (Ciclurile I – II – III de studii/licență-master-doctorat)

Învăţământ preuniversitar
Nivel

Învăţământ general:
gimnazial/Învăţământ
special (deficienţe uşoare
sau moderate/Învăţământ
special (deficienţe grave,
severe, profunde sau
asociate***/Învăţământ
profesional)
Cluburi sportive
şcolare/Palatele
copiilor/Cluburile copiilor
Învăţământ sportiv
(vocaţional):
gimnazial/primar*

Învăţământ sportiv
(vocaţional):
gimnazial/primar*

Post/Catedră
(Disciplina principală de
încadrare)

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sport:
pregătire sportivă de
specialitate2
Disciplinele sportive care
se predau în secţiile de club
şcolar, în palatele şi
cluburile copiilor şi în
unităţile în care sunt
organizate clase cu
program sportiv şi/sau
grupe de club sportiv
şcolar.
Educaţie fizică şi sport:
pregătire sportivă de
specialitate – pregătire
teoretică sportivă

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate / autorizate provizoriu,
care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare
în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivre în învăţământ
Domeniul fundamantal
Domeniul pentru
Nivelul de studii.
Studii
studiile universitare de
Specializarea
universitare
licenţă
de licenţă
CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT
EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT
ŞTIINŢA
SPORTULUI ŞI
EDUCAŢIEI FIZICE

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT
ŞTIINŢA SPORTULUI
ŞI EDUCAȚIEI
FIZICE

Educaţie fizică şi
sportivă1
Educaţie fizică şi
sportivă1
Educaţie fizică şi
sportivă1

X

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

Sport şi performanţă
motrică2

X

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

Sport şi performanţă
motrică2

X

ŞTIINŢA
SPORTULUI ŞI
EDUCAȚIEI FIZICE

ŞTIINŢA SPORTULUI
ŞI EDUCAȚIEI
FIZICE

Sport şi performanţă
motrică2

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

Sport şi performanţă
motrică2

X

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

Sport şi performanţă
motrică2

X

ŞTIINŢA
SPORTULUI ŞI
EDUCAŢIEI FIZICE

ŞTIINŢA SPORTULUI
ŞI EDUCAȚIEI
FIZICE

Sport şi performanţă
motrică2

X
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X

X

X

Programa – probă de concurs/Disciplina
pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ
Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sport
(programa aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620/2010)
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558/2015)
Probă teoretică:
Educaţie fizică şi sport
Probă practico-metodică
(programa aprobată prin ordin al
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620/2010)
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
(SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558/2015)

Palatele copiilor/Cluburile
copiilor

Învăţământ special
preşcolar/Învăţământ
special primar/Învăţământ
special gimnazial

Educaţie fizică şi sport:
pregătire sportivă de
specialitate2
Disciplinele sportive care
se predau în secţiile de club
şcolar, în palatele şi
cluburile copiilor şi în
unităţile în care sunt
organizate clase cu
program sportiv şi/sau
grupe de club sportiv
şcolar.

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

Educaţie fizică şi
sportivă2

X

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

Educaţie fizică şi
sportivă2

X

ŞTIINŢA
SPORTULUI ŞI
EDUCAȚIEI FIZICE

ŞTIINŢA SPORTULUI
ŞI EDUCAȚIEI
FIZICE

Educaţie fizică şi
sportivă1

Kinetoterapie

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

CULTURĂ FIZICĂ ŞI
SPORT

Kinetoterape şi
motricitate specială

EDUCAŢIE FIZICĂ
ŞI SPORT

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORT

Kinetoterape şi
motricitate specială

ŞTIINŢA
SPORTULUI ŞI
EDUCAŢIEI FIZICE

KINETOTERAPIE

Kinetoterape şi
motricitate specială

SĂNĂTATE /
ŞTIINŢE BIOLOGICE
ŞI BIOMEDICALE

SĂNĂTATE

X

Balneo
fiziokinetoterapie şi
recuperare

X

X
X

Probă teoretică: kinetoterapie
(programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620/2010)
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ŞI
DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558/2015)

X

1

Indiferent de specializarea în disciplina sportivă
Funcţie de disciplina sportivă. Se corelează specializarea în disciplina sportivă a candidatului cu disciplina sportivă şi proba practico-metodică
asociată postului/catedrei.

2

***

Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248
alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia – cadru privind
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
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