ROCEDURĂ DE CONFIRMARE A LOCULUI LA CONCURSUL DE ADMITERE
CICLUL I STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
SESIUNEA IULIE 2020

Etapa 2 – în perioada 7 - 18 septembrie 2020

În vederea înmatriculării, candidații care au confirmat locul, vor depune documentele de înscriere și
documentele contractuale, care se vor descărca de pe site-ul UNEFS, personal, în dosare plic, separat
pentru studii universitare de licență și pentru programul de formare psihopedagogică nivel I.
Documentele contractuale ce se vor descărca de pe site-ul UNEFS
https://unefsb.ro/pentru-studenti/contracte-studii/

DOSARELE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNEFS, în perioada 7- 18 Septembrie, între orele
09.00 – 12.00

OPIS AL DOCUMENTELOR DE ÎNSCRIERE, CARE SE VOR DEPUNE ÎN VEDEREA CONFIRMĂRII LOCULUI
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absolvirii sau adeverința eliberată de către instituţia de învăţământ
Pentru candidaţii de etnie rromă – acte care să ateste etnia
Chitanţă de platǎ a taxei de înmatriculare,iar pentru candidații admiși
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x

x

x

x

x

x

x

la taxa și: prima tranșă școlarizare, modul psihopedagogic
6 fotografii tip carte de identitate
Fișa de consultații medicale (Anexa 1)
Diploma de Licenţǎ sau adeverință eliberată de către facultatea
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x

x

x
x

x
x

x
x

-

absolvită
Adeverinţă eliberată de federaţia de specialitate
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x

-
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-
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Facultatea de Educație Fizică și Sport
și
Facultatea de Kinetoterapie

Cerere de înscriere
Declarație privind acordarea consimțământului în vederea prelucrării
datelor cu caracter personal (anexa 2)
Certificat de naştere, conform cu originalul
Certificat de cǎsǎtorie, în cazul schimbǎrii numelui prin cǎsǎtorie
Cartea de identitate și o copie acesteia
Diploma de Bacalaureat obţinută în Romania, indiferent de anul

* Conform cu originalul - pentru certificarea conformităţii cu originalul, candidații vor prezenta la confirmarea locului,
documentele în original și în copie.

OPIS AL DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

PROGRAM DE STUDII - EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI
SPORTIVĂ (EFS)
PROGRAM EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Contract studii universitare de licență – program EFS (2
exemplare)
Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print
față/verso, 2 exemplare)
Fișă de înscriere – anul I EFS (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, EFS (print față/verso, 2
exemplare)
Anexa 1 - Cerere discipline opționale și facultative – anul I EFS (1
exemplar)
Anexa 2 - Declarație student UNEFS (1 exemplar)
Anexa 3 - Declarație activitate în baza didactică Parâng (1
exemplar)
Anexa 4 - Declarație activitate în baza didactică Eforie (1
exemplar)
Cerere cazare cămin UNEFS (dacă este cazul)

PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL
I
Contract cadru – program de formare psihopedagogică, nivel
I (2 exemplare)
Act adițional la contractul de studii pentru programul PFP
(print față/verso, 2 exemplare)
Cerere înscriere - anul I (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, program de formare
psihopedagogică, nivel I (print față/verso, 2 exemplare)

Documentele depuse în vederea înscrierii vor fi identice cu documentele încărcate de candidat în platforma de admitereUNEFS.

OPIS AL DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

PROGRAM DE STUDII - SPORT ȘI PERFORMANȚĂ
MOTRICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (SPM)
PROGRAM EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Contract studii universitare de licență – program SPM (2
exemplare)
Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print
față/verso, 2 exemplare)
Fișă de înscriere – anul I SPM (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, SPM (print față/verso, 2
exemplare)
Anexa 1 - Cerere discipline opționale și facultative – anul I SPM
(1 exemplar)
Anexa 2 - Declarație student UNEFS (1 exemplar)
Anexa 3 - Declarație activitate în baza didactică Parâng (1
exemplar)
Anexa 4 - Declarație activitate în baza didactică Eforie (1
exemplar)
Cerere cazare cămin UNEFS (dacă este cazul)

PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL
I
Contract cadru – program de formare psihopedagogică, nivel
I (2 exemplare)
Act adițional la contractul de studii pentru programul PFP
(print față/verso, 2 exemplare)
Cerere înscriere - anul I (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, program de formare
psihopedagogică, nivel I (print față/verso, 2 exemplare)

Documentele depuse în vederea înscrierii vor fi identice cu documentele încărcate de candidat în platforma de admitere UNEFS.

OPIS AL DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

PROGRAM DE STUDII - SPORT ȘI PERFORMANȚĂ
MOTRICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ REDUSĂ (SPM-IFR)
PROGRAM EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Contract studii universitare de licență – program SPM-IFR (2
exemplare)
Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print
față/verso, 2 exemplare)
Fișă de înscriere – anul I SPM-IFR (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, SPM-IFR (print față/verso, 2
exemplare)
Anexa 1 - Cerere discipline opționale și facultative – anul I SPMIFR (1 exemplar)
Anexa 2 - Declarație student UNEFS (1 exemplar)
Anexa 3 - Declarație activitate în baza didactică Parâng (1
exemplar)
Anexa 4 - Declarație activitate în baza didactică Eforie (1
exemplar)

PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL
I
Contract cadru – program de formare psihopedagogică, nivel
I (2 exemplare)
Act adițional la contractul de studii pentru programul PFP
(print față/verso, 2 exemplare)
Cerere înscriere - anul I (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, program de formare
psihopedagogică, nivel I (print față/verso, 2 exemplare)

Documentele depuse în vederea înscrierii vor fi identice cu documentele încărcate de candidat în platforma de
admitere UNEFS.

OPIS AL DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ

PROGRAM DE STUDII – MANAGEMENT ÎN SPORT (MS)
PROGRAM EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Contract studii universitare de licență – program MS (2
exemplare)
Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print
față/verso, 2 exemplare)
Fișă de înscriere – anul I MS (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, MS (print față/verso, 2
exemplare)
Anexa 1 - Cerere discipline opționale și facultative – anul I MS (1
exemplar)
Anexa 2 - Declarație student UNEFS (1 exemplar)
Cerere cazare cămin UNEFS (dacă este cazul)

PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL
I
Contract cadru – program de formare psihopedagogică, nivel
I (2 exemplare)
Act adițional la contractul de studii pentru programul PFP
(print față/verso, 2 exemplare)
Cerere înscriere - anul I (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, program de formare
psihopedagogică, nivel I (print față/verso, 2 exemplare)

Documentele depuse în vederea înscrierii vor fi identice cu documentele încărcate de candidat în platforma de
admitere UNEFS.

OPIS AL DOCUMENTELOR CONTRACTUALE
FACULTATEA DE KINETOTERAPIE

PROGRAM DE STUDII – KINETOTERAPIE ȘI
MOTRICITATE SPECIALĂ (KMS)
PROGRAM KINETOTERAPIE ȘI MOTRICITATE
SPECIALĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Contract studii universitare de licență – program KMS (2
exemplare)
Act adițional la contractul de studii universitare de licență (print
față/verso, 2 exemplare)
Fișă de înscriere – anul I KMS (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, KMS (print față/verso, 2
exemplare)
Anexa 1 - Cerere discipline opționale și facultative – anul I KMS
(1 exemplar)
Anexa 2 - Declarație student UNEFS (1 exemplar)
Anexa 3 - Declarație activitate în baza didactică Parâng (1
exemplar)
Cerere cazare cămin UNEFS (dacă este cazul)

PROGRAM FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL
I
Contract cadru – program de formare psihopedagogică, nivel
I (2 exemplare)
Act adițional la contractul de studii pentru programul PFP
(print față/verso, 2 exemplare)
Cerere înscriere - anul I (1 exemplar)
Contract anual de studii – anul I, program de formare
psihopedagogică, nivel I (print față/verso, 2 exemplare)

Documentele depuse în vederea înscrierii vor fi identice cu documentele încărcate de candidat în platforma de
admitere UNEFS.

