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CAPITOLUL I 

 

1.1. DISPOZIŢII GENERALE 

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere a Facultăţii de 

Geografie, Turism şi Sport este în conformitate cu metodologia organizării şi desfăşurării 

concursului de admitere pentru anul universitar 2018 – 2019 la studii universitare de licenţă, 

de master  şi de doctorat a Universităţii din Oradea, aprobată prin Hotărârea de Senat din 

26.03.2018 anexa 2. 

Metodologie este elaborată în baza: Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3062/2018 privind 

modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 

6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi stabileşte cadrul general pentru 

organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă. 

Comisii de admitere  

Se vor constitui comisiile de admitere pentru sesiunile iulie şi septembrie 2018: 

Comisia centrală de admitere la nivelul universităţii este numită prin decizie emisă de rectorul 

universităţii. 

Comisiile de admitere  pe facultate este aprobată de Consiliul facultăţii la propunerea 

decanului şi numite prin decizia rectorului.  

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, 

începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu afişarea rezultatelor finale. 

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în 

concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin 

activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite 

imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale. 

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude 

până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere.  

 

1.2. ORGANIZAREA ADMITERII 

Admiterea pentru studii universitare de licenţă se organizează în cadrul facultăţilor, pe 

domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu în cadrul 

Universităţii din Oradea, conform prevederilor legale în vigoare. 

 Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2018 şi, 

pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2018. 
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Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin 

Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii 

specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi 

necesar demarării unui program de studii. 

Admiterea pentru programele de studii în limba engleză va conţine obligatoriu o probă 

de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins. Modul de susţinere a acestei 

probe va fi prevăzut în metodologia facultăţii. 

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei centrale 

în cazul probelor eliminatorii, tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi la aceste probe. 

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii 

Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, pe baza cărora Universitatea din Oradea va elabora Metodologii distincte de 

admitere pentru această categorie de candidaţi. 

 

1.3. TAXE ADMITERE 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe: 

• Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON 

• Taxa pentru contestaţii - 150 RON 

• Taxa de înmatriculare - 100 RON 

• Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) 

- 150 Euro 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru 

fiecare facultate, conform metodologiei proprii. 

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor 

Universităţii din Oradea. 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele 

categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: 

• orfanii;  

• cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 

• cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea; 

• cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în 

activitate sau pensionat;  

• cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul 

din următoarele documente: 
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• copii după certificate de deces ale părinţilor; 

• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau 

pensionat a susţinătorilor legali; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din 

Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 

• documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la 

olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a 

facultăţii. 

 

1.4. CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Au dreptul să participe la concursul de admitere absolvenţii cu diplomă de bacalaureat 

obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii 

prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II III, menţiune) 

la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN beneficiază de dreptul de a se 

înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, conform 

meodologiei proprii facultății. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. Un 

candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur 

program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 

doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii 

din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi 

înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la 

buget. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru 

aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu 

actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat 

sau echivalentă în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea 

locului finanţat de la buget. 
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Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi 

o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de 

subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de 

studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă 

prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată 

cu finanţare de la bugetul de stat. 

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi 

declaraţi admişi dacă: 

 au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este 

cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci); 

 au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe 

baza actelor prezentate la dosar; 

 dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul 

facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a 

decis că poate fi înmatriculat în an superior; 

 există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de 

admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultate. 
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CAPITOLUL II.  

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE 

DE LICENŢĂ  

 

2.1 ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de 

înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul 

respectiv. 

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte: 

A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă 

de bacalaureat obţinută în România:  

• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie 

simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, 

însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în 

cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul liceelor la 

care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2018, adeverinţa eliberată de către 

instituţia de învăţământ (în aceleaşi condiţii ca şi diploma de bacalaureat); 

• Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 

original pentru certificare în acest caz) ; 

• Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 

original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

• Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt 

pentru înscriere la facultate; 

• 3 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la programele de studiu la care nu se susţine 

examen de admitere cu probe de concurs; 

• 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la programele de studiu la care se susţine 

examen de admitere cu probe de concurs; 

• Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 

• Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii 

de taxă de înscriere. 

• Adeverinţă (pentru candidatul înmatriculat ca student pentru cel puţin 1 semestru de 

studii) eliberată de facultatea la care este (a fost înmatriculat), din care să rezulte 

statutul de student pe loc bugetat sau cu plată şi dacă a beneficiat sau nu de bursă. 

 Dosarele incomplete nu se preiau. 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 
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B. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă 

de bacalaureat obţinută în afara României:  

• Atestatul de recunoaştere a studiilor liceale, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale; 

• Diploma de bacalaureat în original şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe 

de studii cu predare în limba română); 

• Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele 

aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul; 

• Certificat medical din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 

• Patru poze tip paşaport; 

• Copie paşaport sau C.I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate); 

• Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere. 

Dosarele incomplete nu se preiau. 

Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul 

diplomei de bacalaureat/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile 

subvenţionate de la buget, iar copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă 

facultate însoţită de adeverinţă din care să reiasă acest fapt, până în momentul 

confirmării locului. 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate 

sau de către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. 

Comisia de admitere constituită la nivelul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport 

primeşte dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează 

legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe de concurs) numai dacă, după 

verificarea fiecărui dosar, se constată că: 

• cererile-tip de înscriere sunt completate corect; 

• dosarul conţine toate actele solicitate; 

• candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii şi forma de 

învăţământ la care doresc să concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după 

caz. 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 
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După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii 

înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de 

începerea primei probe. 

Listele vor preciza: 

• facultatea, domeniul, programul / programele de studii şi forma de învăţământ la care 

sunt înscrişi candidaţii, ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi 

probele de concurs pentru care au optat (acolo unde sunt probe la alegere); 

• pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea candidaților  

pe săli de concurs.  

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se 

verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de 

începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere. Aceste corecturi vor 

fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note. 

 

2.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU 

CANDIDAŢII ABSOLVENŢI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIUL RURAL PE LOCURILE 

SUBVENŢIONATE DE LA BUGET ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII 

 Locurile bugetate alocate în condiţiile legii absolvenţilor de licee situate în mediul rural 

vor fi distribuite pe facultăţi şi vor fi repartizate candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare 

a mediei de admitere, în baza cererilor depuse la înscrierea la concursul de admitere. 

  

2.3. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU 

CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET 

ALOCATE ÎN CONDIŢIILE LEGII 

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată 

pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate 

distinct candidaţilor din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care 

se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al 

respectivei organizaţii). 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel 

de universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe 

de admitere. Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-ul facultăţii. 

În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform 

metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe 
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locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut 

de candidaţi comisiei centrale de admitere. 

În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate 

(statut de „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”).  

Astfel, după finalizarea admiterii la toate facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza 

mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de facultate, candidaţii participă, la nivel de 

universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor subvenţionate de la buget, special 

destinate lor. 

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a 

mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul 

final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate” . În cazul în 

care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel 

de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va 

fi afişată pe pagina de web a universităţii. 

 

2.4. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 

examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media 

minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 5.00 (cinci) sau decât un număr de puncte 

echivalent cu aceasta. 

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit 

reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate 

de candidaţi în cererea de înscriere. 

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat astfel: 

a. pentru programele de studiu: 

- Educație Fizică și Sportivă; 

- Sport și Performanță Motrică  

repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat se face pe domeniu, acestea 

revenind celor mai bine clasați candidați din domeniul de licență Educație fizică și 

Sport.  

b. pentru celelalte programe de studiu ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii 

va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea 

revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din fiecare program de studiu.  
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Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 

consideraţi eliminaţi din concurs. 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe 

pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii.  

Etapa I 

Candidații admiși în prima etapă a concursului, pentru a-și păstra locul ocupat, trebuie 

SĂ CONFIRME, parcurgând pașii prezentați la capitolul 2.5. Confirmarea ocupării locului 

se va face conform calendarului de admitere al facultății. În caz contrar aceștia vor pierde 

definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele 

de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 

Etapa II 

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor 

avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil 

şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. 

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea 

confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor 

declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, 

pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2018, prin decizie a 

rectorului universităţii, până la data de 01.10.2018. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se 

restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii 

şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii 

notariale. 

Nu se admit contestaţii pentru probele orale sau de aptitudini sportive. 

 

2.5. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN: 

• achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi 

depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

• doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria 

universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la 

secretariatul facultăţii; 

• se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii 

care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2018; 

• completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului 

de şcolarizare. 
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2.6 DOMENIUL EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ŞI  KINETOTERAPIE – 

STUDII DE LICENŢĂ 

 

 

Domeniul de 

licenţă 

Programul de studii Capacitatea 

maximă de 

școlarizare 

Educaţie Fizică şi 

Sport 

Educaţie fizică şi sportivă 50 

Sport şi performanţă motrică 

  

50 

Kinetoterapie  Kinetoterapie şi motricitate 

specială 

80 

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate 

specială (în limba engleză) 

40 

 

CRITERII DE ADMITERE 

 

1. Proba eliminatorie 

- testarea capacităţii motrice – parcurs aplicativ la alegere evaluat cu 

admis/respins;1 

- pentru programul de studiu Kinetoterapie şi motricitate specială (în 

limba engleză) se va susţine şi un test oral de limba engleză - 

conversaţie liberă evaluat cu admis/respins.2 

2. Media bacalaureat 100%. 

 

Criterii de  departajare pentru candidaţii cu medie egală: 

 

1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă 

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie 

3. interviu 

 

 

  

  

                                                           
1 Candidații care au mai susținut un examen de admitere și au fost înmatriculați la un program 

de studiu din domeniu, cu aprobarea comisiei de admitere pot să nu mai susțină proba 

eliminatorie. Aceștia vor depune la înscriere o cerere prin care solicită echivalarea probei 

eliminatorii însoțită de acte justificative (foaie matricolă, supliment la diplomă, situație școlară, 

adeverință etc.), care vor fi supuse analizei. 
2 Candidații care au promovat proba de Competențe lingvistice limba engleza la bacalaureat, 

cei care dețin un certificat de competență lingvistică sau alt act oficial care să ateste cunoașterea 

limbii engleze cel puțin la nivel B1 (scris, vorbit, citit), cu aprobarea comisiei, pot să nu mai 

susțină testul oral eliminatoriu. Aceștia vor depune la înscriere o cerere prin care solicită 

recunoașterea probei, însoțită de un act justificativ care să ateste cunoașterea limbii. 
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2.6.1 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare licenţă – 

iulie 2018 

  

 Înscrierile şi confirmarea locului se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, 

str. Universităţii, nr 1, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri,  între orele 900 – 1530, după 

cum urmează: 

• 11 iulie – 19 iulie 2018  - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu pentru programul 

de studii Kinetoterapie şi motricitate specială în limba engleză va fi susţinut în 

ziua înscrierii candidatului) 

• 20 iulie 2018 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii motrice 

– parcurs  aplicativ.  În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu poate fi 

susţinut în ziua înscrierii candidatului. 

• 23 iulie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 23 iulie, 24 iulie şi 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I 

• 26 iulie 2018 - afişarea rezultatelor după etapa I 

• 26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a 

• 30 iulie  2018 – afişarea rezultatelor finale. 

 

  2.6.2 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare 

licenţă septembrie 2018 

 

 Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 

2018) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii, nr 1, pavilionul 

C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530 după cum urmează: 

• 11 septembrie – 17 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu 

pentru programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială în limba engleză 

va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului) 

• 18 septembrie 2018 – concursul de admitere: proba eliminatorie - testarea capacităţii  

motrice – parcurs aplicativ. În situaţii speciale (cu argumentare) testul eliminatoriu 

poate fi susţinut în ziua înscrierii candidatului. 

• 19 septembrie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 19 septembrie – 20 septembrie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I  

• 21 septembrie 2018  – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, 

până la ora 1400 

• 21 septembrie  2018 – afişarea rezultatelor finale 

 

  2.6.3 Înscrierea la concursul de admitere  

  

 Pentru înscrierea la concursul de admitere,  candidaţii, vor completa o cerere - tip de 

înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul  

respectiv. 

 În cerere, candidaţii vor menţiona traseul pentru testarea capacităţii motrice - 

parcursul aplicativ ales. 

  

 La Facultatea de Geografie, Turism şi Sport din Oradea, în cadrul programelor de licenţă  

Educaţie fizică şi sportivă şi Sport şi performanţă motrică pot fi admişi fără examen de 

admitere, pe locurile fără taxă, în sesiunea din iulie 2018, absolvenţii de liceu cu 
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bacalaureat care au obţinut locurile I – V la Jocurile Olimpice sau la Campionatele Mondiale 

şi Campionatele Europene de juniori, tineret şi seniori la una din disciplinele sportive cuprinse 

în programul Jocurilor Olimpice. 

 Pot fi admişi fără examen de admitere, pe locurile cu taxă, ocupanţii locurilor  VI – X  

la aceleaşi competiţii. 

 La înscriere candidatul  va depune la dosar  diploma (fotocopie) obţinută la concurs şi  o  

adeverinţă eliberată de Federaţia de specialitate  în care se menţionează rezultatul obţinut. 

 

  

  2.6.4 Desfăşurarea concursului  

 

În vederea informării candidaţilor, comisia de admitere desemnată pe Universitate va 

afişa: 

 -  cifrele de şcolarizare stabilite pentru anul I; 

 -  metodologia de desfăşurare a concursului de admitere în anul universitar 2018/2019 

la Universitatea din Oradea. 

 După încheierea perioadei de înscriere la concurs, comisia de admitere va afişa listele 

nominale ale candidaţilor înscrişi, în ordinea alfabetică, pe tabele tip, în care se vor preciza:  

• ora şi locul de susţinere a testării capacităţii motrice - parcurs aplicativ.  

 Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi 

să aducă imediat la cunoştinţa comisiei de admitere eventualele neconcordanţe cu 

datele precizate în cererea de înscriere sau faţă de actele depuse la dosar.  

 Facultatea emite tuturor candidaţilor ale căror dosare de concurs au fost aprobate de 

comisia de admitere legitimaţii de concurs cu fotografie. Pe întregul interval al desfăşurării 

concursului candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi legitimaţia de concurs. 

 Examinarea candidaţilor la proba practică se face, în funcţie de specificul probei, de 

către 2-4 cadre didactice, în conformitate cu prevederile cuprinse în această metodologie. 

 Candidaţii vor prezenta buletinul de identitate/cartea de identitate şi legitimaţia de 

concurs înaintea începerii  probei. 

  

 Nu se admit contestaţii la proba pentru testarea capacităţii motrice şi testul oral 

de limba engleză.  

 

2.6.5 Stabilirea şi comunicarea  rezultatului  final al concursului 

 

 Media finală a candidatului va fi media examenului de bacalaureat. 

  

 Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului sunt eliminaţi din concurs. 

 Comisia de admitere stabileşte lista candidaţilor, în ordinea de clasificare, pe baza 

mediei finale a candidatului.  

 Vor fi declaraţi admişi candidaţii situaţi pe locurile alocate fiecărui program de studiu, 

clasificaţi în ordine descrescândă a mediilor finale, în limita numărului de locuri planificate. 

  În cazul în care 2 sau mai mulţi candidaţi au aceeaşi medie, departajarea acestora se 

va face pe baza următoarelor criterii: 

 1. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă 

2. nota obţinută la bacalaureat la Biologie 

3. interviu 
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 Media generală obţinută de candidaţi la admitere este valabilă pentru stabilirea ordinii 

de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit reglementărilor proprii de 

admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate de candidaţi în cererea de 

înscriere. 

 Rezultatele concursului de admitere, verificate de comisia de admitere pe facultate şi 

aprobate de către preşedintele comisiei centrale de admitere, vor fi afişate. 
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2.6.6 Proba pentru testarea capacităţii motrice 

  

 Candidaţii trebuie să aleagă unul dintre parcursurile aplicative pentru testarea 

capacităţii motrice cu deprinderi din: gimnastică, atletism,  baschet, fotbal, handbal sau 

volei. 

 

2.6.6.1 Parcurs aplicativ cu deprinderi din GIMNASTICĂ: 

 

1. De la linia de plecare, din stând, pornire în alergare 3 m; 

2. Trecere în stând şi alergare pe o bancă de gimnastică înclinată, (capătul 

depărtat al băncii aşezat pe 5 cutii de ladă);  

3. Trecere pe următoarea bancă aşezată între două lăzi de gimnastică (fiecare având 

5 cutii de ladă) şi mers în echilibru cu întoarcere 360° la mijlocul băncii;  

4. La capătul băncii coborâre prin săritură în adâncime şi aterizare pe saltea, în 

stând cu braţele sus; 

5. Rostogolire înainte în ghemuit şi ridicare în stând;  

6. Răsturnare laterală; 

7. Deplasare prin alergare 3 m şi ocolire 180° a unui reper; 

8. Trecere în sprijin culcat înapoi cu picioarele orientate spre direcţia de deplasare 

şi mersul păianjenului (deplasare în sprijin culcat înapoi) 5 m, până la un reper; 

9. Ridicare în stând şi deplasare 10 m prin sărituri în depărtat şi apropiat cu 

desprindere simultană de pe ambele picioare. 

 

Evaluarea: se vor urmări execuţiile corecte ale candidaţilor, aprecierea efectuându-se 

prin acordarea calificativelor: admis sau respins. 

  

 Cerinţe privind efectuarea mişcărilor: 

 1 – alergare obişnuită, pe pingea; 

 2 – alergare cursivă, fără întreruperi sau ezitări (de la un capăt la altul), pe banca 

înclinată; 

 3 – deplasare echilibrată, continuă, cu întoarcere 360° la mijlocul băncii prin păşire în 

sensul direcţiei de deplasare (fără să se calce înapoi în timpul întoarcerii), fără căderi,  pe 

banca neîntoarsă;  

 4 – săritură în adâncime, cu desprindere de pe ambele picioare. În timpul zborului, 

picioarele sunt întinse şi apropiate, corpul uşor în extensie, braţele sus, contactul cu solul 

efectuându-se prin luarea poziţiei de aterizare (specifică săriturilor cu sprijin). 

 5 – rostogolirea înainte se efectuează din ghemuit cu braţele sus. Aşezarea mâinilor 

pe sol se va efectua cât mai departe de linia picioarelor prin impulsia energica a membrelor 

inferioare. Contactul corpului cu solul se va efectua cu porţiune superioară a cefei, aşezată 

înaintea liniei mâinilor. În timpul rulării corpului pe spate picioarele sunt întinse şi apropiate. 

Ridicarea în stând se va efectua prin ghemuirea corpului, fără ajutorul mâinilor.  

 6 – pornirea în răsturnarea laterală se va efectua din stând cu braţele sus, identic ca şi 

la trecerea în stând pe mâini din elan. În timpul execuţiei picioarele trebuie să fie întinse şi să 

treacă succesiv prin poziţia de stând pe mâini, în acelaşi plan. Picioarele şi mâinile se vor 

aşeza succesiv pe o linie trasată în sensul direcţiei de deplasare. 

 7 – la deplasarea în sprijin culcat înapoi se va urmări coordonarea mişcării picioarelor 

cu ale mâinilor. Bazinul nu are voie să ia contact cu solul pe tot parcursul deplasării. 
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 8 – săriturile se efectuează numai din articulaţia gleznelor, cu corpul drept, fără îndoirea 

genunchilor şi fără mişcări de deplasare a bazinului înainte-înapoi. Braţele, uşor îndoite din 

articulaţia coatelor, ajută desprinderea corpului printr-o rotaţie mică  spre înainte-lateral-înapoi. 

Când desprinderea prin săritură se efectuează cu picioarele apropiate ele trebuie să fie lipite. 

Săriturile se efectuează cursiv, fără întreruperi de ritm (exact cum se efectuează săriturile ca 

mingea). 

                   

2.6.6.2 Parcurs aplicativ cu deprinderi din ATLETISM: 

 

1. Alergare accelerată cu start de jos pe distanţa de 20 m; 

2. În continuare, mers până la o linie de aruncare, de la care se va efectua în sens de 

întoarcere aruncare împinsă cu două mâini de la piept cu mingea medicinală (F 

– 2 kg, B – 4 kg); 

3. De la linia de sosire, în acelaşi sens cu aruncarea, alergare peste 3 obstacole 

joase cu ritm de 3 paşi între ele (distanţa până la primul obstacol: F – 10 m, B – 

11 m; distanţa între obstacole: F – 6,50 m, B – 7,50 m; înălţimea obstacolelor: 0,40 

m = 40 cm); 

4. Revenind la sensul iniţial de deplasare, aruncare azvârlită cu două mâini pe 

deasupra capului cu mingea medicinală (F – 1 kg, B – 2 kg); 

5. În continuare, săritură în lungime cu elan şi bătaie liberă, cu aterizare în groapa 

cu nisip. 

Precizări: 

- startul de jos se efectuează cu autocomandă (candidatul îşi dă mental comenzile); 

- poziţia de aruncare este opţională (poate fi atât depărtat lateral cât şi depărtat sagital 

– cu un picior înainte celălalt înapoi); 

- nu contează nici lungimea elanului, nici locul de bătaie şi nici tehnica utilizată; 

- se va evalua siguranţa efectuării deprinderilor motrice şi cursivitatea mişcărilor. 

 
 

II.6.6.3 Parcurs aplicativ cu deprinderi din BASCHET 

 

1. dribling printre 5 jaloane şi aruncare la coş din dribling. 

Distanţa între jaloane este de 3 m. Ultimul jalon la limita zonei de 3 puncte (semicerc de 

6,75 m); 

 

 

 

 

 

 

 

Ar. azv. cu 2  mâini Săritură în lungime 

Ar. împinsă 

cu 2 mâini 

de la piept 

Alergare peste 3 

obstacole joase cu ritm 

de 3 paşi între ele 

Alergare accelerată cu 

start de jos pe distanţa 

de 20 m 
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2.6.6.4 Parcurs aplicativ cu deprinderi din FOTBAL 

 

1. dribling printre 5 jaloane şi tras la poartă. 

Distanţa între jaloane este de 3 m. Ultimul jalon la 3 m de semicercul de 9 m al porţii 

de handbal. 

 

2.6.6.5 Parcurs aplicativ cu deprinderi din HANDBAL 

 

1. dribling multiplu printre 5 jaloane şi aruncare la poartă din săritură. 

Distanţa între jaloane este de 3 m. Ultimul jalon la 3 m de semicercul de 9 m al porţii 

de handbal. 

 

2.6.6.6 Parcurs aplicativ cu deprinderi din VOLEI  

 

1. pase de control cu deplasare şi ocolirea a 5 jaloane aflate la o distanţă de 2 m unul 

faţă de altul. După ocolirea ultimului jalon efectuarea unui serviciu din zona de serviciu. Se 

notează corectitudinea execuţiilor. 

La evaluarea capacităţii motrice se va aprecia corectitudinea execuţiei prin 

calificativele: admis sau respins.    
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2.7 DOMENIUL GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢA  MEDIULUI – STUDII DE 

LICENŢĂ 

Nr. 

crt. 
Domeniul 

Program de 

studii 

Durata 

şcolarizare 

Nr. credite 

 

Nr.  

locuri 

bugetate 

Capacitate

a maximă 

de 

şcolarizare 

Criterii de admitere 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia  

turismului 

3 ani 

180 credite 

 

 

 

 

  

150 

 

Media de la examenul 

de Bacalaureat  100% 

Departajarea în caz de  

medii egale: 

1. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Geografie 

2. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Limba şi literatura 

română – proba scrisă 

2. 

Geografia 

turismului (în 

limba engleză) 

3 ani 

180 credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

Proba eliminatorie 

(testul de limbă 

străină) se susţine în 

limba engleză sub 

forma de test oral, 

candidaţii fiind notaţi 

cu  admis/respins. 

Media de la examenul 

de Bacalaureat  100% 

Departajarea în caz de  

medii egale: 

1. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Geografie 

2. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Limba şi literatura 

română – proba scrisă 

3. Geografie 
3 ani 

180 credite 

 

 

 

 

 

75 

Media de la examenul 

de Bacalaureat  100% 

Departajarea în caz de  

medii egale: 

1. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Geografie 

2. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Limba şi literatura 

română – proba scrisă 

4. 
Planificare 

teritorială 

3 ani 

180 credite 

 

 

 

50 

Media de la examenul 

de Bacalaureat  100% 
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 Departajarea în caz de  

medii egale: 

1. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Geografie 

2. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Limba şi literatura 

română – proba scrisă 

5. 

 

 

 

 

 

Ştiinţa 

mediului 

Ştiinţa 

mediului 

3 ani 

180 credite 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Media de la examenul 

de Bacalaureat  100% 

Departajarea în caz de  

medii egale: 

1. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Geografie 

2. nota la examenul de 

Bacalaureat la disciplina 

Limba şi literatura 

română – proba scrisă 

 

Pentru programul de studiu Geografia turismului (în limba engleză) se va 

susţine şi un test oral de limba engleză - conversaţie liberă evaluat cu 

admis/respins.3 

 

Nu se admit contestaţii la testul oral în limba engleză. 

 

2.7.1 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de licenţă 

pentru domeniul Geografie – iulie 2018 

 

  Înscrierile şi confirmarea locului se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi 

Sport, str. Universităţii nr. 1, pavilionul C, etajul II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530.  

• 11 iulie – 20 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor  (testul eliminatoriu pentru programul 

de studiu Geografia turismului în limba engleză va fi susţinut în ziua înscrierii 

candidatului) 

• 23 iulie 2018 – afişarea rezultatelor provizorii 

• 23 iulie, 24 iulie şi 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I 

• 26 iulie 2018 - afişarea rezultatelor după etapa I 

• 26 iulie  - 27 iulie 2018 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a 

• 30 iulie 2018 – afişarea rezultatelor final 

                                                           
3 Candidații care au promovat proba de Competențe lingvistice limba engleza la bacalaureat, 

cei care dețin un certificat de competență lingvistică sau alt act oficial care să ateste cunoașterea 

limbii engleze cel puțin la nivel B1 (scris, vorbit, citit), cu aprobarea comisiei, pot să nu mai 

susțină testul oral eliminatoriu. Aceștia vor depune la înscriere o cerere prin care solicită 

recunoașterea probei, însoțită de un act justificativ care să ateste cunoașterea limbii. 
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II.6.2 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de licenţă 

– septembrie 2018 

  

 Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 

2018) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii nr. 1, pavilionul 

C, etajul II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530. 

• 11 septembrie  – 18 septembrie 2018  – înscrierea candidaţilor  (testul eliminatoriu 

pentru programul de studii Geografia turismului în limba engleză va fi susţinut 

în ziua înscrierii candidatului) 

• 19 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor provizorii 

• 19 septembrie - 20 septembrie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I 

• 21 septembrie 2018 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a, până 

la ora 1400 

• 21 septembrie 2018 – afişarea rezultatelor finale 
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METODOLOGIA 

organizării admiterii la studii universitare de master 

pentru anul universitar 2018 - 2019 

 

CAPITOLUL III 

3.1. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Prezenta metodologie este elaborată în baza:Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare;Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3062/2018 

privind modificarea art. 13 din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea admiterii 

în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat şi stabileşte cadrul general 

pentru organizarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă 

Comisii de admitere  

Comisia de admitere pe facultate, este aprobată de Consiliul facultăţii la propunerea 

decanului şi numite prin decizia rectorului.  

Comisiile răspund de buna organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, 

începând cu înscrierea candidaţilor şi terminând cu rezolvarea contestaţiilor şi afişarea 

rezultatelor finale. 

Întregul personal care participă la organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 

va fi instruit la nivelul fiecărei facultăţi. Cadrele didactice şi celelalte persoane, antrenate în 

concursul de admitere, care se abat de la respectarea normelor în vigoare sau care, prin 

activitatea lor, prejudiciază buna organizare şi desfăşurare a concursului, vor fi înlocuite 

imediat din funcţiile îndeplinite şi, dacă este cazul, sancţionate conform prevederilor legale. 

Nu pot face parte din comisia de admitere persoane care se află în relaţia de afini şi rude 

până la gradul al III-lea inclusiv cu un candidat înscris la concursul de admitere. 

 

3.2. ORGANIZAREA ADMITERII 

Admiterea pentru studii universitare de master se organizează în cadrul facultăţii pe 

programe de studii conform prevederilor legale în vigoare. 

 Admiterea se organizează în două sesiuni, în condiţii identice: sesiunea iulie 2018 şi, 

pentru eventuale locuri rămase neocupate, sesiunea septembrie 2018. 

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin 

Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii 
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specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere, asupra numărului minim de studenţi 

necesar demarării unui program de studii. 

Cunoştinţele specifice domeniului de studiu se verifică prin probe orale pe baza unei 

bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei şi anunţarea acesteia sunt 

de.  

La finele concursului, Comisia de admitere pe facultate va transmite Comisiei centrale 

de admitere, tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţi. Documentele aferente admiterii se 

vor păstra la facultate. 

Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe Uniunii 

Europene se realizează în baza metodologiilor special elaborate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, pe baza cărora Universitatea din Oradea va elabora Metodologii distincte de 

admitere pentru această categorie de candidaţi. 

 

 

3.3. TAXE ADMITERE 

În cadrul concursului de admitere se percep următoarele taxe: 

◦ Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON 

◦ Taxa pentru contestaţii - 150 RON 

◦ Taxa de înmatriculare - 100 RON 

◦ Taxă procesare dosar (pentru candidaţi cu studii anterioare efectuate în străinătate) 

- 150 Euro 

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru 

fiecare facultate, conform metodologiei proprii. 

Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor 

Universităţii din Oradea. 

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii 

de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani: 

• orfanii; 

• cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 

• cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea; 

• cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în 

activitate sau pensionat;  

• cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare 

şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul 

din următoarele documente: 

• copii după certificate de deces ale părinţilor; 
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• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau 

pensionat a susţinătorilor legali; 

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din 

Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali; 

• documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la 

olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.  

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a 

facultăţilor. 

 

3.4. CANDIDAŢII LA ADMITERE 

Au dreptul să participe la concursul de admitere pentru studii de master numai 

absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în România sau echivalentă, indiferent de anul 

absolvirii programului de licenţă. 

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admitere în aceleaşi condiţii 

prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. 

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii 

concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă. 

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un 

singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de 

doctorat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăţi sau domenii 

din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi 

înmatriculat la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locuri subvenţionate de la 

buget. Candidatul admis la mai multe universităţi sau facultăţi este obligat să opteze pentru 

aceea la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu 

actele în original în termenul stabilit de facultate. Neprezentarea diplomei de bacalaureat 

sau echivalentă în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea 

locului finanţat de la buget. 

Studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat înmatriculaţi în anii precedenţi pe 

locuri finanţate de la bugetul de stat, care renunţă la continuarea studiilor sau decid să facă şi 

o a doua facultate în cadrul aceleiaşi universităţi sau într-o altă universitate beneficiază de 

subvenţia de la bugetul de stat numai pe durata normală de studiu (scăzând din durata de 

studiu a noii specializări anii de studii cu finanţarea de la buget la specializarea iniţială). Dacă 
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prima specializare a fost studiată în regim cu taxă, cea de a doua specializare poate fi studiată 

cu finanţare de la bugetul de stat. 

Candidaţii care se înscriu la a doua specializare sau continuă studii parţiale vor fi 

declaraţi admişi dacă: 

1. au participat la toate probele de admitere, au trecut de probele eliminatorii (dacă este 

cazul) şi au obţinut la concursul de admitere minim nota 5 (cinci); 

2. au solicitat în scris, în momentul înscrierii la admitere, înmatricularea în an superior, pe 

baza actelor prezentate la dosar; 

3. dosarul candidatului a fost evaluat de Comisia de specialitate (stabilită de Consiliul 

facultăţii în baza Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor) şi aceasta a 

decis că poate fi înmatriculat în an superior; 

4. există solicitare scrisă din partea conducerii facultăţii (adresată Comisiei centrale de 

admitere) pentru aplicarea acestor prevederi la concursul de admitere de la facultatea 

respectivă. 
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CAPITOLUL IV  

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE 

MASTER 

 

4.1. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa o cerere tip de 

înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul 

respectiv. 

La cererea – tip de înscriere se anexează următoarele acte,: 

 

A. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au diplomă 

de licenţă obţinută în România:  

• Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie simplă, 

certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, însoţită 

de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în cazul în 

care candidatul are depus originalul la o altă instituţie) sau, în cazul absolvenţilor 

promoţiei 2018, adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ superior (în 

aceleaşi condiţii ca şi diploma de licenţă); 

• Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau copie 

simplă, certificată cu originalul de instituţia unde este depus originalul documentului, 

însoţită de adeverinţa doveditoare a depunerii originalului la instituţia respectivă – în 

cazul în care candidatul are depus originalul la o altă instituţie);  

• Certificatul de naştere în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 

original pentru certificare în acest caz) ; 

• Certificat de căsătorie în copie simplă (candidatul trebuie să prezinte documentul în 

original pentru certificare în acest caz) - dacă este cazul; 

• Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt 

pentru facultatea la care candidează; 

• 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin în cazul înscrierii la facultăţile care 

susţin examen de admitere cu probe de concurs; 

• Carte de identitate (original pentru conformitate) şi copie; 

• Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere sau dovada aprobării scutirii 

de taxă de înscriere. 
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• Adeverinţă (pentru candidatul înmatriculat ca student pentru cel puţin 1 semestru de 

studii) eliberată de facultatea la care este (a fost înmatriculat), din care să rezulte 

statutul de student pe loc bugetat sau cu plată şi dacă a beneficiat sau nu de bursă 

 

 Dosarele incomplete nu se preiau. 

      Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

B. Candidaţi români sau din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care au 

diplomă de licenţă obţinută în afara României:  

• Atestatul de recunoaştere a studiilor de licenţă, eliberat de Ministerul Educaţiei 

Naţionale;  

• Diploma de licenţă în original şi traducere legalizată în limba română; 

• Diploma de bacalaureat, în original şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (în cazul înscrierii la programe 

de studii cu predare în limba română); 

• Certificat de naştere în copie şi traducere legalizată în limba română; 

• Certificat de căsătorie în copie şi traducere legalizată în limba română (dacă numele 

aplicantului s-a schimbat după căsătorie) – dacă este cazul; 

• Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt 

pentru înscriere la facultate; 

• Patru poze tip paşaport; 

• Copie paşaport sau C.I (se va prezenta şi originalul pentru conformitate); 

• Chitanţă / ordin de plată de achitare a taxei de înscriere. 

 Dosarele incomplete nu se preiau. 

    Actele solicitate vor fi depuse într-un dosar plic. 

 

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de 

licenţă/adeverinţei la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar 

copia certificată „conform cu originalul” la cealaltă facultate însoţită de adeverinţă din care să 

reiasă acest fapt, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii. 

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate sau de 

către o altă persoană, în numele candidatului, pe bază de procură notarială. 

Comisiile de admitere ale facultăţii primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, 

efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs (pentru candidaţii care susţin probe 

de concurs) numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că: 

• cererile-tip de înscriere sunt completate corect; 
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• dosarul conţine toate actele solicitate; 

• candidaţii au precizat domeniul, programul / programele de studii la care doresc să 

concureze, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz. 

După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte 

informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate. 

După încheierea înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii 

înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, cu cel puţin 24 de ore înainte de 

începerea primei probe. 

Listele vor preciza: 

• facultatea, domeniul, programul / programele de studii la care sunt înscrişi candidaţii, 

ordinea de preferinţă a programelor de studii (dacă este cazul) şi probele de concurs pentru 

care au optat (acolo unde sunt probe la alegere); 

• pentru probele orale, la care examinarea se face individual, repartizarea candidaţilor 

pe săli de concurs.  

Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor precizate pe aceste tabele se 

verifică imediat şi corecturile necesare se efectuează cel mai târziu cu 3 ore înainte de 

începerea primei probe, cu aprobarea preşedintelui comisiei de admitere.  Aceste corecturi vor 

fi făcute şi în fişierele cu numele candidaţilor, până la editarea cataloagelor fără note. 

 

4.2. ÎNSCRIEREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE PENTRU 

CANDIDAŢII DIN ETNIA RROMILOR PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET, 

SPECIAL ALOCATE 

 

Candidatul va depune dosarul la facultate, va completa suplimentar o cerere tipizată 

pentru participare la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget alocate 

distinct candidaţilor din etnia rromilor şi va prezenta o recomandare scrisă din partea 

preşedintelui unei organizaţii civile, culturale sau politice a rromilor legal constituită, prin care 

se atestă apartenenţa candidatului la comunitatea rromilor (nu că este neapărat membru al 

respectivei organizaţii). 

Recomandarea menţionată mai sus nu mai este necesar de prezentat dacă respectivul 

candidat este absolvent al studiilor de licenţă la Universitatea din Oradea, la studiile de licenţă 

a beneficiat de loc bugetat special alocat candidaţilor de etnie rromă şi la dosarul personal de 

la facultatea absolvită există recomandarea scrisă în original. 

Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaţilor de etnie rromă este unic la nivel 

de universitate şi nu poate depăşi ultima zi de înscriere la programele care organizează probe 

de admitere. Acest termen va fi afişat pe site-ul universităţii şi pe site-ul facultăţii. 
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În prima fază, candidaţii participă la concursul de admitere la nivel de facultate, conform 

metodologiei proprii de admitere a facultăţii, pe locurile subvenţionate de la buget sau pe 

locurile cu taxă scoase la concurs. Comisia de admitere a facultăţii transmite rezultatul obţinut 

de candidaţi comisiei centrale de admitere. 

În faza a doua participă doar candidaţii care au fost declaraţi admişi la nivel de facultate 

(statut „admis fără taxă” sau „admis cu taxă”). Astfel, după finalizarea admiterii la toate 

facultăţile şi centralizarea datelor, pe baza mediei obţinute la concursul de admitere la nivel de 

facultate, candidaţii participă, la nivel de universitate, la concursul pentru ocuparea locurilor 

subvenţionate de la buget, special destinate lor. 

Comisia centrală de admitere va întocmi o listă comună în ordinea descrescătoare a 

mediilor la admitere iar, în limita locurilor bugetate special alocate, candidaţii primesc statutul 

final de „admis fără taxă pe locurile subvenţionate de la buget, special alocate”. În cazul în 

care candidatul nu obţine acest statut, el revine la statutul iniţial primit după concursul la nivel 

de facultate („admis fără taxă” sau „admis cu taxă” ). Lista cuprinzând rezultatele admiterii va 

fi afişată va fi afişată pe pagina de web a universităţii. 

 

4.3. STABILIREA ŞI COMUNICAREA REZULTATELOR CONCURSULUI 

Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la 

examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media 

minimă de admitere nu poate fi mai mică decât 6.00 (şase). 

Mediile generale (punctajele) obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru 

stabilirea ordinii de clasificare numai la facultatea la care aceştia au candidat potrivit 

reglementărilor proprii de admitere ale universităţii şi în conformitate cu opţiunile menţionate 

de candidaţi în cererea de înscriere. 

Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea 

locurilor finanţate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasaţi candidaţi din 

fiecare program de studiu. 

Candidaţii care îşi retrag actele înainte de afişarea rezultatului final al concursului sunt 

consideraţi eliminaţi din concurs. 

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la sediul facultăţii, pe 

pagina web proprie a facultăţii şi pe pagina web a universităţii. În prima etapă se afişează 

listele provizorii, urmând etapa de confirmare a locului ocupat prin concurs. 

Nu se admit contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive şi nici 

contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere. 
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4.4. CONFIRMAREA OCUPĂRII LOCULUI DE CĂTRE CANDIDAT SE FACE PRIN: 

• achitarea taxei de înmatriculare la casieria universităţii sau la Banca Transilvania şi 

depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii; 

• doar pentru studenţii cu taxă, plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la casieria 

universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la 

secretariatul facultăţii; 

• se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii / studenţii 

care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2018; 

• completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii şi semnarea contractului 

de şcolarizare. 

Etapa I 

Candidații admiși în prima etapă a concursului, pentru a-și păstra locul ocupat, trebuie 

SĂ CONFIRME, parcurgând pașii prezentați la capitolul 4.4. Confirmarea ocupării locului 

se va face conform calendarului de admitere al facultății. În caz contrar aceștia vor pierde 

definitiv locul ocupat prin admitere. După expirarea acestui termen, facultatea va reface listele 

de admitere şi le vor aduce la cunoştinţa candidaţilor prin afişare. 

Etapa II 

După întocmirea noilor liste, candidaţii care au fost declaraţi admişi prin redistribuire vor 

avea obligaţia de a confirma locul în termenul stabilit de facultate şi afişat la avizier în loc vizibil 

şi pe pagina web, în caz contrar vor pierde locul ocupat prin admitere definitiv. 

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea 

confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Înmatricularea candidaţilor 

declaraţi admişi şi confirmaţi va fi efectuată după încheierea celor două sesiuni de admitere, 

pe baza listelor definitive cumulate din sesiunile iulie şi septembrie 2018, prin decizie a 

rectorului universităţii, până la data de 01.10.2018. 

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere se 

restituie personal candidatului, la cerere, în cel mult 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii 

şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, pe baza actelor de identitate sau a împuternicirii 

notariale. 
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4.5 DOMENIUL ŞTIINŢA SPORTULUI ŞI EDUCAŢIEI FIZICE - STUDII DE  

MASTER 

 

Domeniul  Specializarea Capacitatea 

maximă de 

școlarizare 

Ştiinţa Sportului şi 

Educaţiei Fizice 

Educaţie fizică şi antrenament 

sportiv 
50 

 

Kinetoterapie în reeducarea 

funcţională 

50 

 

Studiile universitare de master asigură specializarea în domeniu sau extinderea şi 

perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licenţă. 

La Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, studiile universitare de master au durata de  4 

semestre, se încheie cu examen de disertaţie, iar absolvenţii primesc diploma de master. 

 

 

CRITERII DE ADMITERE 

 

1. Media examenului de licenţă 50% 

2. Proba orală - Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu 

50%; 

 

 

Criterii de  departajare pentru candidaţii cu medie egală: 

 

1. nota la lucrarea de licenţă; 

2. media de la bacalaureat. 

 

4.5.1 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master 

– iulie 2018 

    

 Înscrierile şi confirmarea locului se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, 

str. Universităţii, nr 1, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri,  între orele 900 – 1530, după 

cum urmează: 

• 11 iulie – 19 iulie 2018  - înscrierea candidaţilor  

• 20 iulie 2018 – verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu – probă orală. 

• 23 iulie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 23 iulie, 24 iulie şi 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I 

• 26 iulie 2018 - afişarea rezultatelor după etapa I 

• 26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a 

• 30 iulie  2018 – afişarea rezultatelor finale. 
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4.5.2 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master 

septembrie  2018 

 

 Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 

2018) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii, nr 1, pavilionul 

C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530 după cum urmează: 

 

• 11 septembrie – 17 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor  

• 18 septembrie 2018 – verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu – probă 

orală 

• 19 septembrie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 19 septembrie – 20 septembrie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I  

• 21 septembrie 2018  – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, 

până la ora 1400 

• 21 septembrie  2018 – afişarea rezultatelor finale 

 

 

 

4.5.3 Proba orală - Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu 

 

Examenul de admitere va consta şi într-o probă orală prin care se verifică nivelul 

cunoştinţelor de specialitate al candidaţilor.  

 

Metodologia de desfăşurare a examenului  

 

Candidaţii vor extrage un bilet cu şase subiecte din care vor trebui să răspundă 

la unul dintre acestea, unul din Atletism sau Gimnastică şi unul dintr-un Joc Sportiv 

(Baschet, Fotbal, Handbal, Volei), conform tematicii de mai jos, specifică fiecărui 

program de studiu. 

 

4.5.3.1 Tematica examenului de admitere la studii universitare master  
pentru programul de studii Educaţie fizică şi antrenament sportiv  

 

1. ATLETISM (etapele învăţării tehnicii probelor atletice; succesiunea generală a învăţării 

tehnicii probelor; metodica învăţării tehnicii probelor de alergări, sărituri, aruncări; unitatea 

de învăţare cu conţinut de Atletism); 

2. GIMNASTICĂ (gimnastica acrobatică: elemente acrobatice statice şi dinamice; săriturile în 

gimnastică: bazele metodice ale săriturilor cu sprijin, stabilirea calităţilor motrice solicitate 

de execuţia corectă a fazelor; particularităţile organizatorice ale învăţării săriturilor în şcoală); 

3. BASCHET (procedeele tehnice; tactica jocului: pătrunderea, depăşirea, prinderea mingii la 

panou – atac şi apărare, marcajul normal; „dă şi du-te”; sistemul de atac în semicerc; 

sistemul de apărare „om la om” normal; 

4. FOTBAL (preluarea mingii, lovirea mingii cu piciorul, lovirea mingii cu capul, conducerea 

mingii – se va alege un procedeu tehnic; tactica jocului: formele atacului; formele apărării, 

acţiuni tactice individuale şi colective în atac, acţiuni tactice individuale şi colective în 

apărare; 
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5. HANDBAL (poziţia fundamentală, deplasarea în teren, ţinerea, prinderea şi pasarea mingii, 

aruncările la poartă, driblingul, blocarea aruncărilor – se va alege un procedeu tehnic; 

sisteme de joc în atac şi apărare) 

6. VOLEI (serviciul de sus din faţă: utilizare tactică, metodica învăţării; lovirea mingii cu două 

mâini de sus (pasa de sus): utilizare tactică, metodica învăţării; lovirea mingii cu două mâini 

de jos (preluarea de jos): utilizare tactică, metodica învăţării; blocajul individual: utilizare 

tactică, metodica învăţării) 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Lucaciu G., Marinău M., Ştef M., Metodica învăţării tehnicii probelor de atletism, Ed. 

Universităţii din Oradea, 2011 

2. Marinău M., Lucaciu G., Ştef M., Atletism, tehnica probelor, Ed. Universităţii din Oradea, 

2010 

3. Fekete J., Gimnastica (Gimnastica de bază, acrobatică, sărituri), Oradea 1996, curs de uz 

intern; 

4. Stoenescu A., Podlaha R., Terminologia gimnasticii, Editura Stadion, 1974 

5. Maroti Ş.,  (2008) – „Baschet”, volumul I, Editura Universităţii din Oradea, Oradea. 

6. Maroti Ş., (2009) – Baschet. Volumul II, Editura Universităţii din Oradea, Oradea. 

7. Dumitrescu Gh., Fotbal: tehnica jocului, pregătirea tehnică, Edit.  Universităţii din Oradea, 

2006 

8. Dumitrescu Gh., Fotbal Curs, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii din 

Oradea, 2006 

9. Biro F., Roman C., Dragoş P., Handbal –iniţiere, Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 

2002 

10. Biro F., Roman C., Handbal –iniţiere, ediţia a 2-a; Editura Universităţii din Oradea, Oradea, 

2010 

11. Bâc O., Volleyball, Editura Universităţii Oradea, 1999 

12. Ghenadi V., Mârza D., Grapă Fl., Volei în învăţământ, Editura Plumb, Bacău, 1998 

 

 

Metodologia de desfăşurare a examenului 

 

Candidaţii vor extrage un bilet cu un singur subiect (obiective kinetice; generale 

şi specifice, program de exerciţii). Acesta va fi formulat din tematica de mai jos. 

 

4.5.3.2 Tematica examenului de admitere la  studii universitare master  
pentru programul de studii Kitoterapie în reeducarea funcţională 

 

1. Recuperarea kinetică în cervicalgie 

2. Recuperarea kinetică în lombalgie la nivel L4-L5 şi L5-S1 de cauză discală neoperată 

3. Recuperarea kinetică în lombalgie la nivel L4-L5 şi L5-S1 de cauză discală operată, la 2 

luni postoperator 

4. Recuperarea kinetică la pacienţii cu cifoză dorsală (atitudinală/structurală); 

5. Recuperarea kinetică a mebrului superior la pacienţii hemiplegici, post AVC ischemic faza 

spastică, la 6 luni de la debut 

6. Recuperarea kinetică a mebrului inferior la pacienţii hemiplegici, post AVC ischemic faza 

spastică, la 6 luni de la debut 
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7. Recuperarea kinetică în cazul unei entorse de gleznă, gradul III la o lună după 

suspendarea imobilizării 

8. Recuperarea kinetică la un pacient cu PSH, umăr dureros în faza subacută. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Baciu, Cl., (1975) – Semiologia clinică a aparatului locomotor, Ed. Medicală, Bucureşti 

2. Cordun, Mariana (1999) – Kinetologie medicală, Ed. Axa, Bucureşti 

3. Marcu, V., (1998) – Bazele teoretice ale practicării exerciţiilor fizice în kinetoterapie, Ed. 

Universităţii din Oradea 

4. Moraru Ghe., Pâncotan V. (1999) - Recuperarea kinetică în reumatologie,  Ed. Imprimeriei 

de Vest, Oradea. 

5. Moraru Ghe., Pâncotan V. (2008) - Evaluare şi recuperare kinetică în reumatologie,  Ed. 

Universităţii Oradea, Oradea 

6. Pasztai, Z., (2001) – Kinetoterapia în recuperarea funcţională a aparatului locomotor, Ed. 

Universităţii din Oradea 

7.Sbenghe, T., (1987) – Kinetologie profilactică, terapeutică şi de recuperare, Ed. Medicală, Bucureşti 
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4.6 DOMENIUL GEOGRAFIE– STUDII DE MASTER 

Nr. 

crt. 
Domeniul 

Program de 

studii 

Durata 

şcolarizare 

Nr. credite 

Nr. 

locuri 

bugetate 

Cifra 

maximă de 

şcolarizare 

Criterii de admitere 

1. 

Geografie 

Gestiune şi 

amenajare 

turistică 

2 ani 

120 credite 

 

60 

 

Verificarea cunoştinţelor 

specifice domeniului de studiu 

50%  - proba orală 

Media examenului de licenţă 

50% 

Departajarea în caz de  medii 

egale: 

1. nota la lucrarea de licenţă  

2.media examenului de 

bacalaureat 

2. 

Gestiunea şi 

planificarea 

teritoriului 

asistată de GIS 

2 ani 

120 credite 

 

 

65 

 

 

Verificarea cunoştinţelor 

specifice domeniului de studiu 

50% - proba orală 

Media examenului de licenţă 

50% 

Departajarea în caz de  medii 

egale: 

1. nota la lucrarea de licenţă  

2.media examenului de 

bacalaureat 

3. 

Tourism 

management 

and planning 

(în limba 

engleză) 

2 ani 

120 credite 

 

 

75 

 

 

Test eliminatoriu de limba 

engleză notat admis/respins 

Verificarea cunoştinţelor 

specifice domeniului de studiu 

50% - proba orală 

Media examenului de licenţă 

50% 

Departajarea în caz de  medii 

egale: 

1. nota la lucrarea de licenţă  

2.media examenului de 

bacalaureat 

 

 

Tematica pentru testul de limbă de circulaţie internaţională 

Testul de limbă străină constă dintr-o conversaţie liberă pe teme de cultură generală în limba 

engleză. 

Testul este oral şi are caracter eliminatoriu. 

Nu se admit contestaţii la testul  oral în limba engleză 
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4.6.1 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master 

pentru domeniul Geografie -  iulie 2018 

 

 Înscrierile şi confirmarea locului se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, 

str. Universităţii, nr 1, pavilionul C, etaj II, de luni până vineri,  între orele 900 – 1530, după 

cum urmează: 

• 11 iulie – 19 iulie 2018  - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu pentru programul 

de studii Tourism management and planning în limba engleză va fi susţinut în 

ziua înscrierii candidatului) 

• 20 iulie 2018 – verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu – probă orală. 

• 23 iulie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 23 iulie, 24 iulie şi 25 iulie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I 

• 26 iulie 2018 - afişarea rezultatelor după etapa I 

• 26 iulie - 27 iulie 2018 – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II -a 

• 30 iulie  2018 – afişarea rezultatelor finale. 

 

 

4.6.2 Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master 

pentru domeniul Geografie– septembrie 2018 

    

 Înscrierile şi confirmarea locului (pentru locurile rămase neocupate în sesiunea iulie 

2018) se fac la sediul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport, str. Universităţii, nr 1, pavilionul 

C, etaj II, de luni până vineri, între orele 900 – 1530 după cum urmează: 

• 11 septembrie – 17 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (testul eliminatoriu 

pentru programul de studii Tourism management and planning în limba engleză 

va fi susţinut în ziua înscrierii candidatului) 

• 18 septembrie 2018 – verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu – probă 

orală 

• 19 septembrie 2018  – afişarea rezultatelor provizorii 

• 19 septembrie – 20 septembrie 2018 – confirmarea acceptării locului – etapa I  

• 21 septembrie 2018  – confirmare candidaţi admişi prin redistribuire – etapa a II - a, 

până la ora 1400 

• 21 septembrie  2018 – afişarea rezultatelor finale 

 

 

4.6.3 Proba orală - Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu 

 

Examenul de admitere va consta şi într-o probă orală prin care se verifică nivelul 

cunoştinţelor de specialitate al candidaţilor.  

 

Metodologia de desfăşurare a examenului  

 

Candidaţii vor extrage un bilet cu două subiecte. Ambele subiecte sunt 

obligatorii şi vor trebui tratate de minim nota 5. Acestea vor fi formulate din tematica de 

mai jos, specifică fiecărui program de studiu. 
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4.6.3.1 Tematica pentru examenul de admitere la programele de studii 
universitare de master  
Gestiune şi Amenajarea Turistică,  
Tourism Management and Planning 

 

                                                  

1. Câmpia de Vest 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică, diferenţieri regionale, 

caractere generale) 

b. subunitaţi Câmpia Someşului, Câmpia Crişurilor, Câmpia Banatului 

2. Dealurile de Vest 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică,  caractere 

generale) 

b. diferenţieri regionale, subunităţi 

3. Muntii Apuseni 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică, diferenţieri 

regionale, caractere  generale) 

b. Munţii Crişurilor (Zărand, Codru Moma, Pădurea Craiului, Plopiş), Munţii 

Bihor, Munţii Vlădeasa, Metaliferi, Trascău, Gilău, Muntele Mare 

4. Amenajarea turistică a pârtiilor de schi 

5. Amenajarea turistică a staţiunilor turistice 

6. Potenţialul turistic al spaţiului montan românesc 

7. Tipuri şi forme de turism 

 

Bibliografie: 

Ciangă N. (1997), Turismul din Carpaţii Orientali. Studiu de geografie umană, Editura Presa 

Universitara Clujeana, Cluj-Napoca 

Ciangă N. (2006), România. Geografia turismului, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-

Napoca 

Cocean P. (1997), Geografia turismului românesc, Editura Focul Viu, Cluj-Napoca 

Cocean P. (2000), Geografia turismului, Cluj-Napoca 

Cocean P. (2001), Prospectare şi geoinformare turistică, Editura Presa Universitara Clujeana, 

Cluj-Napoca 

Erdeli G., Gheorghilaş A. (2006), Amenajări turistice, Editura Universitară, Bucureşti 

Gheorghilaş A. (2011), Geografia turismului: metode de analiză în turism, Editura Universitară, 

Bucureşti 

Godde, Pamela, Price, M., Zimmermann, F. M. (2000), Tourism and Development in Mountain 

Regions, CABI 

Ielenicz M., Comănescu Laura (2009), România. Potenţial turistic, Editura Universitară, 

Bucureşti 

Ilieş M. (2007), Amenajare turistică, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 

Măhăra Gh. (1977), Câmpia Crişurilor. Studiu fizico-geografic, în vol. Realizări în Geografia 

României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

Neacsu N., Neacsu Monica, Baltaretu Andreea, Draghila Marcela (2009, 2011), Resurse şi 

destinaţii turistice: interne şi internaţionale, Editura Universitară, Bucureşti 

Petrea Rodica (2004), Turism rural în Munţii Apuseni, Editura Universităţii din Oradea 

Petrea Rodica, Petrea D. (2000), Turism rural, Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-

Napoca 
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Pop P. Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, 

Oradea 

Pop P. Gr. (2006), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 

Napoca   

Var, T., Gunn, Clare (2002), Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases, 4th 

Edition, Routledge, New York 

***(1983), Geografia României, Geografie Fizică, vol. I, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, Bucureşti  

 ***(1984), Geografia României, Geografia umană şi economică, Vol. II Editura Academiei 

Republicii Socialiste România Bucureşti  

***(1987), Geografia României, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, vol. III, 

Editura Academiei, Bucureşti   

***(1992), Geografia Romaniei, Regiunile pericarpatice, Dealurile şi Câmpia Banatului şi 

Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, vol. IV, Editura 

Academiei, Bucureşti  

 

 

4.6.3.2 Tematica pentru examenul de admitere la programul de studii 
universitare de master  
Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS  

 

1. Câmpia de Vest 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică, diferenţieri regionale, 

caractere generale) 

b. subunitaţi Câmpia Someşului, Câmpia Crişurilor, Câmpia Banatului 

2. Dealurile de Vest 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică,  caractere generale) 

b. diferenţieri regionale, subunităţi 

3. Muntii Apuseni 

a. caractere generale (limite, litologie, evoluţie paleogeografică, diferenţieri regionale, 

caractere  generale) 

b. Munţii Crişurilor (Zărand, Codru Moma, Pădurea Craiului, Plopiş), Munţii Bihor, Munţii 

Vlădeasa, Metaliferi, Trascău, Gilău, Muntele Mare 

4. Principiile planificării teritoriale  

5. Procesul de amenajare a teritoriului  

6. Politica de dezvoltare regională în România: cadrul instituţional şi sistemul 

regional 

7. Metode de analiză teritorială 

 

Bibliografie: 

1. Benedek, J. (2001), Introducere în plannigul teritorial, Editura Risoprint, Cluj-Napoca 

2. Benedek, J. (2004), Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea regională, Editura  Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

3. Coteţ P., Nedelcu E. (1976), Principii, metode şi tehnici moderne de lucru în geografie, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

4. Măhăra Gh. (1977), Câmpia Crişurilor. Studiu fizico-geografic, în vol. Realizări în 

Geografia României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 

http://www.catalog.bnrm.md:8081/opac/publisher/23014
http://www.catalog.bnrm.md:8081/opac/publisher/23014
http://www.catalog.bnrm.md:8081/opac/publisher/23014
http://www.catalog.bnrm.md:8081/opac/publisher/23014
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5. Petrea D. (2005), Obiect, metodă şi cunoaştere geografică, Editura Universităţii din 

Oradea, Oradea 

6. Pop P. Gr. (2005), Dealurile de Vest şi Câmpia de Vest, Editura Universităţii din Oradea, 

Oradea 

7. Pop P. Gr. (2006), Carpaţii şi Subcarpaţii României, Editura Presa Universitară 

Clujeană, Cluj Napoca  

8. Săgeata, R. (2006), Deciziile politico-administrative şi organizarea teritoriului, Ed. 

TopForm, Bucuresti 

9. Surd, V., Bold, I., Zotic, V., Chira, Carmen (2005), Amenajarea teritoriului şi 

infrastructuri tehnice, Editura  Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

10. ***(1983), Geografia României, Geografie Fizică, vol. I, Editura Academiei Republicii 

Socialiste România, Bucureşti  

11. ***(1984), Geografia României, Geografia umană şi economică Vol. II Editura 

Academiei Republicii Socialiste România Bucureşti  

12. ***(1987), Geografia României, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, vol. 

III, Editura Academiei, Bucureşti   

13. ***(1992), Geografia Romaniei, Regiunile pericarpatice, Dealurile şi Câmpia Banatului 

şi Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, vol. IV, 

Editura Academiei, Bucureşti  

14. *** Politica de dezvoltare regională în România, on-line la  

http://www.mie.ro/index.php?p=159 

 

 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Geografie, 
Turism şi Sport din data de 17.04.2018. 
 

            DECAN 

Prof.univ.dr. Alexandru Ilieş  

 

http://www.catalog.bnrm.md:8081/opac/publisher/23014
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