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ADMITERE nivel LICENŢĂ 2020 

   

Domeniul  KINETOTERAPIE 

 

 
1. Specializarea KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ (3 ani, cu  

frecvenţă) în limba română şi maghiară.  

 

   

  Candidaţii care se înscriu la FEFS la două sau mai multe Specializări sau ambele linii de 

studiu, vor achita taxele de admitere aferente fiecărui program de studii sau linii. 

 

 La înscriere candidaţii trebuie să se prezinte cu: 

1. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie că nu este în evidenţă cu boli cronice 

sau neuropsihice; 

2. Adeverinţă medicală obţinută în urma examinării la un specialist cardiolog că nu există 

contraindicaţii la efort fizic.  

3. Sportivii de performanţă pot aduce adeverinţă de la Policlinica Sportivă. 

 

 

Criterii de selecţie:  

 Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice, notat cu calificativul Admis/ Respins 

(Probă eliminatorie) 

 Examen scris, tip test grilă la Biologie, cls. A XI-a, autori: Ionel Roşu, Călin Istrate, Aurel 

Ardelean,  Ed. Corint, capitolele: Planuri şi raporturi anatomice; Sistemul nervos; Analizatorul 

kinestezic; Mişcarea; Circulaţia; Respiraţia. Manualul este  valabil pentru limba română.  

 

Pentru limba maghiară este valabil următorul manual:  XI. Oszt. Biológia tankönyv, szerző: Ariniş 

Ioana, Kolozsvár, Ábel kiadó (2007), Fejezetek: Az emberi test felépítése, Az idegrendszer, Az 

analizátorok, A mozgás, A keringés, A légzés. 

 

Ponderea examenului scris/testului la Biologie este de 100% în media de admitere. 
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Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă (pentru Specializarea: 

Kinetoterapie şi motricitate specială) 
Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale pot fi 

înmatriculaţi, fără admitere, cu notă maximă, în cadrul numărului de locuri alocate de către 

Ministerul Educaţiei Naționale, în următoarele condiţii:  

La Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, absolvenţii de liceu cu bacalaureat care au obţinut 

următoarele performanţe sportive:  

 

LOCURI BUGETATE:  

 Locurile I, II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele 

Europene (seniori, tineret, juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute 

în unul din ultimii patru ani de studii.  

 Sportivii calificaţi cu jocurile sportive – sporturi olimpice (seniori) la turneele finale ale 

Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene în unul din ultimii 

patru ani de studii. 

 Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice obținute în unul din ultimii patru ani de studii.  

 

 

Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de 

facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.  

Facultăţile vor depune la Rectorat, listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea 

specializării (specializărilor), concursului, anului şi a premiului obţinut. 

 

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

 Media generală de la examenul de bacalaureat. 

 Nota obţinută la Limba şi literatura română – scris, din cadrul examenului de Bacalaureat. 
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Calendarul admiterii – iulie 2020, pentru specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială 

 09-12 iulie 2020  - înscrieri la  sediul FEFS Cluj-Napoca 

 13 iulie 2020  – procesarea datelor 

 14 iulie 2020  - traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice   

 15 iulie 2020  - testul grilă la Biologie   

 16-17 iulie 2020  – procesarea datelor, afişarea rezultatelor preliminare, contestaţii 

 18 iulie 2020  – afişarea rezultatelor 

 19-21 iulie 2020 – confirmarea locurilor 

 22 iulie 2020 - redistribuiri 

 22-23 iulie 2020 – confirmarea locurilor după redistribuiri 

 24 iulie 2020 - afişarea rezultatelor finale 

 
Calendarul admiterii – septembrie 2020: 

 07-09 sept. 2020      - înscrieri la  sediul FEFS Cluj-Napoca 

 10 sept. 2020  – procesarea datelor 

 11 sept. 2020  - traseul aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice   

 12 sept. 2020 - testul grilă la Biologie   

 13-14 sept. 2020  – procesarea datelor, afişarea rezultatelor preliminare, contestaţii 

 14 sept. 2020  – confirmarea locurilor 

 15 sept. 2020 - redistribuiri, confirmarea locurilor după redistribuiri 

 16 sept. 2020 - afişarea rezultatelor finale 

 

Datele de contact: 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Str. Pandurilor nr. 7 Cluj-Napoca, 400376 

Tel./Fax. 0264-420709 

            Telefon   0264-405367 

             email: sport@ubbcluj.ro 

             web: http://sport.ubbcluj.ro 
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