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Criterii specifice pentru sportivii de mare performanţă (pentru Specializările: Educaţie 

fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică) 

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.  

 

LOCURI CU TAXĂ:  

• Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, 

juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute în unul din ultimii patru ani 

de studii.  

• Locurile I, II, III la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene (seniori, tineret, 

juniori) în sporturi neolimpice, 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.  
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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.  

 
 

 

 


