Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi, Facultatea de

PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE, candidaţii vor

Educaţie Fizică şi Sport organizează concurs de admitere la completa o fişă de înscriere, şi vor depune un dosar plic cu
următoarul program de master (ACREDITATE conform H.G. nr.117/16 următoarele documente:
a) diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă

martie 2017)
KINETOTERAPIA ÎN TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ –

(sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa de licenţă, în
original (în limba română);

extensiune CHISINAU
2 ani – Învăţământ cu frecvenţă

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Sesiunea iulie 2017:

b) diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau echivalenta
acesteia) în original (în limba română)
c) copie după actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul;
d) certificatul de naştere (în limba română), în copie legalizată;
e) certificatul de căsătorie



17-21 iulie 2017: înscrierea candidaţilor;



24-26 iulie 2017: selecţia candidaţilor şi afişarea

sau documentul care atestă

schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul)

rezultatelor.

în limba română;
f) adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să

NUMĂR DE LOCURI

menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este

Programul de masterat

Număr locuri: Buget

KINETOTERAPIA ÎN
TRAUMATOLOGIA SPORTIVĂ

cu bursă
50

în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea dacă este
cazul);
g) adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort
(traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT
EFORT FIZIC, eliberat de medicul de medicină sportivă

La admiterea în ciclul de studii de master pot candida
absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare

PROBELE DE CONCURS PENTRU TOATE PROGRAMELE DE
MASTER:


50% - INTERVIU;



50% - MEDIA LA EXAMENUL DE LICENŢĂ.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
Nota de la interviu (pentru informaţii şi bibliografie pentru

interviu accesaţi http://www.sport.uaic.ro);
2.

h) copia paşaport, valabil cel puţin 6 luni de la începerea
programului de studii, copie după primele 3 pagini;

de licenţă acreditate.

1.

sau medicul cardiolog;

Media de la examenul de licenţă.

i) 3 fotografii color tip 3x4 cm;
* Important: 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)
Pentru mai multe informaţii accesaţi:
http://www.sport.uaic.ro

