UNIVERSITATEA ,,ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

ACREDITAT

2022

PROGRAME MASTER
Ciclul II – Studii universitare de master
(învăţământ cu frecvenţă, 2 ani = 120 de credite)
Programul de master

Nr. total de locuri
buget
taxă

Educație Fizică și Sportivă Școlară
Fitness şi Estetică Corporală
Kinetoterapia în Traumatologia
Sportivă

150

 Taxa de studiu pentru anul universitar 2022/2023 - 3.600 lei/an
(pentru toate programele de masterat - numai pentru locurile cu taxă).
 Taxa de înscriere la concursul de admitere - 300 lei/specializare
Taxa de înscriere se restituie candidaților doar în cazul în care specializarea la care au fost
admiși nu se organizează.
Sunt scutiți de plata taxei de înscriere, candidații (în vârstă de până la 25 ani și aflați în
întreținerea părinților) care sunt copii ai personalului didactic (de predare și auxiliar) în activitate,
pensionat sau decedat. Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate
de candidați comisiei de admitere pe facultate.
 CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Sesiunea din iulie:
- 1 1 - 1 6 iulie 2022: înscrierea;
- 18 - 23 iulie 2022: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

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

- 5 - 7 septembrie 2022: înscrierea;
- 8 septembrie 2022: 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
E-mail: asf.sport@uaic.ro
Website: http://www.sport.uaic.ro
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 ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR
Înscrierea prin depunerea dosarului în format fizic
Înscrierea la concursul de admitere se face prin prezența fizică a candidatului, pe baza cărții de
identitate/pașaportului (sau în numele candidatului, de către o altă persoană, pe bază de procură
notarială).
Pentru înscrierea la admitere prin depunerea dosarului în format fizic, candidații vor completa o
Fișă de înscriere (Anexa III), la care se anexează următoarele acte:
a) Diploma de Bacalaureat obţinută 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 Licenţă obţinută în România şi 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 și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă;
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 certificatul 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 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) 2 fotografii color tip legitimaţie (format 4/3 cm);
i) Acordul de confidențialitate (Anexa IV);
j) dovada achitării taxei de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă;
k) Curriculum Vitae (CV);
l) Scrisoare de intenție;
m) Dosar plic.
(*) se restituie candidatului după certificarea de conform cu originalul a copiei de către
membrii comisiei.
Întrucât candidații au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe
domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învățământul superior, dosarul cu actele originale
se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus
menționate, prezentate în copie și însoțite de o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au
depus la altă facultate/instituţie.
Înscrierea on-line
Pentru înscrierea on-line (https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.aspx), actele solicitate
anterior (mai puțin fotografiile și dosarul) vor fi scanate și încărcate în sistemul de înscriere on-line,
candidatul asumându-și obligația de a depune actele în original sau în copie legalizată, după caz, la
momentul confirmării locului.
Fișa de înscriere se completează în format electronic în platforma specifică.
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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 2022, pot prezenta la
înscriere, în locul Diplomei de licenţă, Adeverinţa eliberată de facultate.
Uzul de fals al oricărui document din dosarul de admitere duce automat la excluderea
candidatului din admitere. Candidaţii care vor prezenta la înscriere acte de studii cu modificări
(ştersături, schimbări de note, medii în neconcordanţă cu notele etc.) vor fi eliminați din concursul de
admitere organizat la facultatea la care s-au înscris în sesiunea 2022 și li se va interzice înscrierea la
altă facultate din universitate. Toate cazurile de acest fel vor fi aduse la cunoştinţa Comisiei centrale
de admitere, care va sesiza autoritățile competente.
 PROBELE DE CONCURS
Media de admitere se calculează astfel:
-

60% Media examenului de licenţă;

-

40% Media prezentării CV-ului și a scrisorii de intenție (se realizează analiza celor 2
documente).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeași medie:
1. Media de la examenul de licenţă;
2. Media anilor de studii, din facultate.
Media minimă de admitere nu poate fi mai mică de 6 (șase), atât pentru învățământul fără
taxă, cât și pentru învățământul cu taxă.
 CONDIŢII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE STUDII ŞI CONFIRMAREA
LOCULUI
Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune
dosarul cu actele de studii în original, de a semna Contractul de studii și de a achita taxa de
înmatriculare în cuantum de 50 lei.
Candidații admiși pe locurile cu taxă au obligația să completeze, dacă este cazul, dosarul de
înscriere cu actele de studii în original, să achite 600 lei din taxa de școlarizare pentru semestrul I al
anului universitar 2022/2023 și să semneze Contractul de studii. În cazul în care sunt admiși sau
urmează deja un alt program de studii, vor trebui să depună la dosar copii legalizate ale actelor de
studii însoțite de adeverință care să ateste prezența actelor de studii în original la altă
facultate/instituție de învățământ superior.
În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși.
Candidaților admiși pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de înmatriculare, aceasta fiind
inclusă în taxa de școlarizare.
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În zilele de 25, 26, 27, 28, 29 iulie 2022, în intervalul orar 08:30-12.00 și 13.00-15:30, se
prezintă documentul care atestă plata taxei de înmatriculare (pentru locurile bugetate) sau de
școlarizare (pentru locurile cu taxă) și se semnează Contractul de studii.
La semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși, au obligația de a depune la
dosar un extras de cont al titularului, în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în
perioada școlarizării. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar,
studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un
nou extras de cont.

 DETALII PLĂȚI TAXE

Taxa de înscriere/înmatriculare/școlarizare 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:
 Numele şi prenumele candidatului;
 Codul numeric personal;
 Denumirea corectă a facultăţii şi a formei de învăţământ:
o Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Studii universitare de master – cursuri
de zi (cod 2405)
 Denumirea corectă a tipului de taxă plătit:
o Taxă admitere (cod 28);
o Taxă înmatriculare (cod 38);
o Taxă școlarizare (cod 31).
 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.
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