FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
“Educație pentru sănătate și performanță”
Cluj-Napoca RO-400376
Str. Pandurilor nr.7
Telefon: 0264 – 420709
Telefon: 0264 - 405367
Email: sport@ubbcluj.ro
www: sport.ubbcluj.ro

ADMITERE MASTER 2020
Pentru toate programele de studii este obligatorie prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică
într-o limbă de circulaţie internaţională, conform Regulamentului Universităţii “Babeş-Bolyai”.

La nivel master, media minimă de admitere este 6.00 (şase) - conform OM nr. 6.102 din
15.12.2016 publicat în MO nr. 1071 din 30.12.2016.

Domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice
1. Specializarea ANTRENAMENT ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ (limba română) - IF
2. Specializarea KINETOTERAPIE ÎN AFECŢIUNILE APARATULUI LOCOMOTOR (limba
română) - IF
3. Specializarea EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI AGREMENT ÎN TURISM (limba română) - IF
4. Specializarea MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR SPORTIVE
(limba română) - IF

Criterii de admitere
Media de admitere = Media examenului de licență cu pondere de 50% + Media generală de
promovare a anilor de studiu cu pondere de 50%.
Criterii de departajare în caz de medii egale:
1. Media generală de promovare a anilor de studiu
2. Media examenului de licenţă
3. Nota obținută la Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale de specialitate – din
cadrul examenului de licență.
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În

perioada
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o

aplicație

web

la

adresa:

https://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere
Aici candidatul va putea face următoarele procese: introducerea datelor cu caracter personal și
încărcarea documentelor din dosarul de admitere, de asemenea plata on line a taxelor de admitere.
Tot aici va putea apoi confirma locul după prima repartiție și va putea plăti rata taxei de școlarizare
Calendarul admiterii – iulie 2020:


09-12 iulie 2020 - înscrieri on-line



13-14 iulie 2020 – procesarea datelor



15 iulie 2020 – afişarea rezultatelor preliminare, contestaţii



17 iulie 2020



18-21 iulie 2020 – confirmarea locurilor



22 iulie 2020



22-23 iulie 2020 – confirmarea locurilor după redistribuiri



24 iulie 2020

– afişarea rezultatelor

- redistribuiri
- afişarea rezultatelor finale

Calendarul admiterii – septembrie 2020:


07-09 sept. 2020 - înscrieri on-line



10 -11 sept. 2020 – procesarea datelor



12 sept. 2020 – afişarea rezultatelor preliminare, contestaţii



13-14 sept. 2020 – afişarea rezultatelor, 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
Telefon 0264-420709
Telefon 0264-405367
email: sport@ubbcluj.ro
web: http://sport.ubbcluj.ro

