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Decanatul şi secretariatul facultăţii: 

 

Craiova   str. Brestei nr. 146 

Tel. 0040-251-422743 

Fax  0040-251-422090 

Adresa e-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro 
 

Pagina web a Universităţii din Craiova:  

http://www.central.ucv.ro 
 

Pagina web a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport:  

http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/ 
 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 

Istoric 
 1990 - se infiinteaza sectia de Educatie Fizica si Sport a Facultatii de  Stiinte  

    1995 - sectia devine Facultatea de Educatie Fizica si Sport prin Ordinul Ministerului Invatamantului nr.4622  

 1997 - este acreditata Facultatea de Educatie Fizica si Sport  

 1997 - se autorizeaza functionarea Sectiei de Kinetoterapie  

 1998 - sediul Facultatii de Educatie Fizica si Sport este pe str. Brestei, nr.156 

 2000 - a fost infiintata sectia de Educatie Fizica si Management in Sport.  

 2003 - Master: "Sport si management in sport", cursuri zi,durata 2 ani 

 2004 - Master: "Traumatologie si recuperare in sport", cursuri zi, durata 2 ani  

 2004 - este acreditata Sectia de Kinetoterapie 

  2005 - curs postuniversitar "Masaj terapeutic, tehnici speciale de masaj, masajul si concepte noi de recuperare in patologia infantila",  

 cursuri zi, durata 1 semestru (120 ore)  

 2005 – master – Kinetoterapia în recuperarea neuromotorie 

 2006 – au fost înfiinţate noile specializări conform procesului Bologna 

- Educaţie Fizică şi Sportivă; - Kinetoterapie şi Motricitate Specială;  

 2008 – master pentru absolvenţii studiilor de licenţă de 3 ani 

- Activitate motrică curriculară şi extracurriculară; - Kinetoterapie în  

reeducarea neuromotorie; - Performanţă în sport - cursuri zi, durata 2 ani 

 2011 – acreditare Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială Dr. Tr. Severin 

 2012 – cursuri postuniversitare:  Initiere în terapia yumeiho, Redresare posturală globală, Aplicatii ale hidrokinetoterapiei în staţiunile balneoclimaterice, Aplicatii ale 

masajului în staţiuni balneoclimaterice 

 2015 – Master- Managementul organizatiilor si evenimentelor sportive 

 2016 - reacreditare Educaţie Fizică şi Sportivă; Kinetoterapie şi Motricitate Specială Craiova si Drobeta Tr. Severin 
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BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI PROFESORAL este alcătuit din:  

 

Decan Prof. Univ. Dr. Mircea Dănoiu 

Prodecan Conf. Univ. Dr. Eugenia Roșulescu  

Prodecan Conf. Univ. Dr. Marian Costin Nanu  

Director departament 1 Prof. Univ. Dr. Cosma Germina 

Director departament 2 Prof. Univ. Dr. Ligia Rusu 
 

Baza materiala 

 

Facultatea de Educație Fizică și Sport și-a dezvoltat pe parcursul celor 25 de ani de funcționare o bază materială proprie, capabilă să deservească 

corespunzător standardelor activitățile didactice cuprinse în planurile de studii pentru licență şi master. Toate disciplinele de învățământ beneficiază de spații 

adecvate optime desfășurării procesului didactic și activității de cercetare.  

De asemenea, la dispoziţia studenţilor şi cadrelor didactice, biblioteca proprie oferă peste 7100 de volume de carte şi publicaţii, informaţiile 

acoperind toate disciplinele de studiu atât pentru ciclul de licenţă cât şi pentru cel de master. 

 

SPECIALIZĂRILE pentru MASTER  
 

 ACTIVITATE MOTRICA CURRICULARA ŞI   EXTRACURRICULARA   

 KINETOTERAPIE ÎN REEDUCAREA NEUROMOTORIE 

 PERFORMANŢĂ ÎN SPORT  

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - Craiova 
 

II. Studii masterat  
durata studiilor 2 ani - 4 semestre 

 

Studii master-pentru absolvenţii cu studii de licenţă de 3 si 4 ani 

1. Activitate motrica curriculara şi extracurriculara   

2. Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie   

3. Performanţă în sport  
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Calendarul concursului de admitere,  

studii universitare de MASTER, sesiunea IULIE 2022 
 

 MASTER  
BUGET +TAXĂ 

-Performanță în Sport 

-Activitate motrică curriculară și extracurriculară 

 

1. Înscrierea candidaţilor                 7-14.07.2022 

2. Afișarea candidaților înscriși       15.07.2022 

3. Afişare rezultate parţiale             18.07.2022 

4. Confirmarea locurilor (-Plata taxei de înmatriculare; -Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada 

achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)    19-21.07.2022 

5. Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate    22.07.2022 

6. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi; 

- plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă) 23-26.07.2022 

7. Afișare rezultate finale   28.07.2022 
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Calendarul concursului de admitere,  

studii universitare de MASTER, sesiunea SEPTEMBRIE 2022 
 

MASTER 
BUGET +TAXĂ 

- Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie 
 

1. Înscrierea candidaţilor                 14-19.09.2022 

2. Afișarea candidaților înscriși       20.09.2022 

3. Afişare rezultate parţiale             21.09.2022 

4. Confirmarea locurilor (-Plata taxei de înmatriculare;-Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada achitării 

taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)   22-24.09.2022 

5. Afişare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate    26.09.2022 

6. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire ( Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi; 

- plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă) 27-28.09.2022 

7. Afișare rezultate finale   29.09.2022 
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Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER,  

Anul I, anul universitar 2022/2023 
 

 

Nr. 

crt 

 

Facultatea/  

Domeniul 

 

 

 

Specializarea acreditată (A) 

sau autorizată să funcționeze 

provizoriu (AP) 

 

A / AP 

Forma de 

învățământ 

IF/ID/ 

IFR 

Capaci-

tatea de 

școlari-

zare 

(0) 

Număr 

locuri 

propuse 

buget 

Total 

români 

(1) 

Din care:
 

 

Număr 

locuri 

cu taxă 

(2) 

Număr locuri români de 

pretutindeni propuse 

pentru 2022/2023 

(3) 

Număr 

locuri 

CPV 

(4) 

 

 

 

Număr 

locuri 

bursieri 

ai 

statului 

român 

propuner

e 

(5) 

Număr 

locuri 

Rromi 

Domenii 

prioritare 

de 

dezvoltare 

ale 

României 

Master 

didactic 

Cu 

bursă 

Fără 

bursă 

Cu 

taxă 

(CPL) 

2  EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT 

Știința 

sportului și 

educației 

fizice 

Kinetoterapie în reeducarea 

neuromotorie 

A / IF 

200 

32  -  58 1 4  3 2 

Activitate motrică 

extracurriculară și curriculară 

A / IF 20  -  15 

 

 1  3 1 

Performanță în sport A / IF 20  -  34 1 1  3 1 

Total facultate 200  72  - - 107 2 6  9 4 
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ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR,CONDIȚIILE DE ADMITERE ŞI ACTELE NECESARE 

 

 ÎNSCRIERE ONLINE 

  

Cum accesez EvStud -Înscriere Online 

EvStud - Înscriere Online se poate efectua accesând adresa web https://evstud.ucv.ro 

Pentru înregistrare se va completa codul numeric personal propriu și se urmăresc pașii ceruți de aplicație. 

EvStud -Înscriere Online 

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.  

EvStud - Înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în 

admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a 

Universității din Craiova. 

Cui se adresează înscrierea online 

EvStud - Înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România. 

De câte ori pot accesa Înscrierea Online? 

Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de înscriere online pe întreaga perioadă de 

înscriere. 

Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul 

candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul 

studenților).  

Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să 

vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare. 

Utilizarea modulului pentru înscrierea online a candidaților 

Ghidul video pentru utilizarea aplicației EvStud -Înscriere Online: https://www.youtube.com/watch?v=qpbJD-ZbdYM&t=47s 

 

https://evstud.ucv.ro/
https://evstud.ucv.ro/login.php
https://www.youtube.com/watch?v=qpbJD-ZbdYM&t=47s
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CONDIȚIILE DE ADMITERE 

 

MASTERAT 

Specializarea - Activitate motrică extracurriculară și curriculară 

Specializarea - Performanţă în sport 
 

1. Condiţii de admitere 

Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins. (model eseu la finalul ghidului) 

Media de admitere se calculează astfel: 

- Media examenului de licență – 50% 

- Media generală a anilor din cadrul studiilor de licență – 50% 

2. Criterii de departajare la medii egale 

       1. Nota obţinută la disciplina Teoria și metodica educației fizice în cadrul studiilor de licență  

       2. Media dintre notele la disciplinele Metodica predării gimnasticii în şcoală şi Metodica predării atletismului în şcoală. 

 

MASTERAT 

Specializarea - Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie 
 

1. Condiţii de admitere 

Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins. (model eseu la finalul ghidului) 

Media de admitere se calculează astfel: 

- Media examenului de licență – 50% 

- Media generală a anilor din cadrul studiilor de licență – 50% 

2. Criterii de departajare la medii egale 

1. Nota la disciplina Anatomie  

2. Nota la disciplina Kinetoterapia deficiențelor fizice 
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Acte necesare pentru înscrierea online la concursul de admitere 
 

Documente necesare pentru înscrierea la nivel master: 

 fișă tip de înscriere - se completează on-line; 

 Documente scanate: 

o diplomă de bacalaureat în original (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia; 

o diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă 

echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire; 

o  certificatul de naștere; 

o  carte de identitate; 

o  adeverință medicală tip; 

o dovada achitării taxelor de admitere (înscriere): 

 prin BRD în conturile: 

 RO48BRDE170SV46910431700 

 RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu 

 prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar. 

o cerere de cazare 

o  alte acte stabilite prin metodologia proprie a facultăților. 

  Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”. 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/cerere_cazare_2020_2021.pdf
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IMPORTANT 
 

Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la specializările Performanță în 

Sport și Activitate motrică curriculară și extracurriculară se va face în perioada 23-26.07.2022 la 

sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din strada Brestei nr.146. 

DEPUNEREA DOSARULUI SE VA FACE PERSONAL SAU CU PROCURĂ NOTARIALĂ. 
 

Dosarul trebuie să cuprindă: 
o dovada achitării taxelor de admitere -100 ron(înscriere) - excepție pentru cei care au achitat prin aplicația de 

înscriere online, cu cardul bancar 

o dovada achitării taxelor de admitere -150 ron(confirmare loc UCV) excepție pentru cei care au achitat prin 

aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 

o plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă - excepție pentru cei care 

au achitat prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 

o diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă 

echivalentă acesteia; absolvenții promoției  curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire; - copie și original 

o   diplomă de bacalaureat în original (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă 

acesteia; 

o certificat de naştere si carte de identitate - copie; 

o 2 (două) fotografii, tip buletin de identitate; 

o dosar plic; 

o adeverinţă medicală care va cuprinde: 

  - adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile; 
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IMPORTANT 
 

Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la specializările Kinetoterapie în 

reeducarea neuromotorie se va face în perioada 27-28.09.2022 la sediul Facultăţii de Educaţie Fizică şi 

Sport din strada Brestei nr.146. 
 

Dosarul trebuie să cuprindă: 
o dovada achitării taxelor de admitere -100 ron(înscriere) - excepție pentru cei care au achitat prin aplicația de 

înscriere online, cu cardul bancar 

o dovada achitării taxelor de admitere -150 ron(confirmare loc UCV) excepție pentru cei care au achitat prin 

aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 

o plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă - excepție pentru cei care 

au achitat prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar 

o diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă 

echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire; - copie și original 

o   diplomă de bacalaureat în original (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă  

acesteia; 

o certificat de naştere si carte de identitate - copie; 

o 2 (două) fotografii, tip buletin de identitate; 

o dosar plic; 

o adeverinţă medicală care va cuprinde: 

  - adeverinţă de la medicul de familie, din care să rezulte că nu suferă de boli cronice sau transmisibile; 
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SCRISOARE DE INTENŢIE 

pentru admiterea în anul universitar 2022-2023, 

Facultatea de Educație Fizică și Sport, Universitatea din Craiova 
 

 

Către, 

Facultatea de Educație Fizică și Sport 

 

Subsemnatul/a …………………………………………………….………….. sunt absolvent al Facultății 

.................................................................................................................. 

................................................................................…………………………………………. din localitatea…………………………….…………………, 

județul……………….……………, profilul …………………………………….., promoția …………………………., cu media de anilor de 

studii………………………… . 

 

Prin această scrisoare îmi exprim dorința de a urma cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport din Craiova, la programul de 

Master.................................. 

Motivez înscrierea mea deoarece: 

..................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

  

 

Data………………………………………     

Semnătura………………………………… 


