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DOMENIUL ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE
STRUCTURI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport - București, str.
Constantin Noica, nr.140, sector 6, Tel. Centrală: +40/021 316.41.07, Rectorat
+40/021 316.41.08, fax +40/021 312.04.00, adresă web: www.unefs.ro, email: secretariat_doctorat@unefs.ro, organizează concurs de admitere pentru
anul universitar de studii 2016 – 2017.
În conformitate cu Hotărârea nr. 140/2017 privind aprobarea
Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii
universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul
universitar 2017-2018 și Ordinul nr. 6102/2016 , elaborat de MENCȘ
privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență ,
master și doctorat , în domeniul ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI
FIZICE . Durata studiilor desfășurate în cadrul U.N.E.F.S. – București sunt:
 Ciclul I - studii universitare de licență - 3 ani, 6 semestre, învățământ cu
frecvență și frecvență redusă.
 Ciclul II - studii universitare de master - 2 ani, 4 semestre, învățământ cu
frecvență.
 Ciclul III - studii universitare de doctorat - 3 ani, 6 semestre, învățământ
cu frecvență .
Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea ciclu de învățământ,
după licenţă şi master.
Studiile de doctorat au ca scop dezvoltarea ştiinţei domeniului, dezvoltarea
resursei umane și abilitarea acesteia cu competențe în realizarea cercetării
ştiinţifice și inovării, aplicării creative în diferite tipuri de activități a
cunoștințelor dobândite. Misiunea este corelată cu cea a universității și se referă
la optimizarea resursei umane, capabilă de inserţie pe piaţa muncii înalt
calificate, aplicarea creativă a sistemului cunoştinţelor ştiinţifice proprii, în
formarea prin cercetare științifică pentru cercetare - dezvoltare - inovare în
vederea îmbunătăţirii performanţelor umane.
În UNEFS, ca instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat
(IOSUD) se constituie o singură şcoală doctorală structurată pe un singur
domeniu de știință cu tematică interdisciplinară, care potrivit hotărârii senatului
UNEFS din 23.07.2012 este parte componentă a universității.
Numărul de locuri pentru fiecare formă de învățământ se va afișa la
U.N.E.F.S – București, conform cifrei de școlarizare pentru anul universitar

2017 – 2018 comunicate de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării
Științifice.
Pentru anul universitar 2017 – 2018 admiterea în învățământul superior se
organizează pe locuri subvenționate de la bugetul de stat și pe locuri cu taxă de
studii.
Ciclul III – studii universitare de doctorat
Studiile universitare de doctorat au durata de 3 ani (6 semestre) la forma de
învățământ : cu frecvență . Conform reglementărilor în vigoare se pot organiza
două tipuri de doctorat:
 științific
 profesional
În IOSUD UNEFS se organizează și desfășoară activitate pentru
doctoratul științific.
Absolvenții cu Diplomă de Licență și Diplomă de Master sau echivalentă ,
în orice profil sau specializare sunt eligibili pentru a se înscrie la concursul de
admitere . După susținerea tezei de doctorat , vor obține , titlul de Doctor în
„Știința Sportului și Educației Fizice”.
Programul de studii universitare de doctorat se organizează și se
desfășoară în cadrul IOSUD UNEFS prin Școala doctorală.
Programul de doctorat se derulează numai în cadrul Școlii doctorale sub
coordonarea unui conducător de doctorat și cuprinde:
a) un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate, în cadrul
Școlii doctorale;
b) un program individual de cercetare științifică aprobat de o comisie
special constituită și de Consiliul Școlii Doctorale .
În situații speciale, durata programului de studii universitare de doctorat
poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar la propunerea
conducătorului de doctorat și în limita fondurilor disponibile [LEN nr.
1/2011art.159(3)].
Organizarea studiilor de doctorat se realizează conform LEN nr. 1/2011 cu
modificările ulterioare, HG nr. 681/2011 - Codul studiilor universitare de
doctorat și regulamentul propriu.
Pentru anul universitar 2017 -2018 sunt alocate următoarele locuri :


Locuri cu finanțare de la bugetul de stat : 12 ( 6 cu bursă , 6 fără
bursă ) , dintre care :
- 1 loc pentru candidați de etnie romă ( fără plata taxelor de
școlarizare, dar fără bursă ) ;

- 1 loc ( fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă ) pentru
candidați din Republica Moldova;

Locuri cu plata taxelor de școlarizare :
- 35 locuri (români și români de pretutindeni )
- 10 locuri CPV ( cetățeni străini UE și non UE )
NOTĂ : La solicitarea Școlii doctorale, numărul locurilor cu taxă poate
crește prin aprobarea Senatului UNEFS.
CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE
Pentru studiile universitare de Doctorat înscrierea candidaților are loc în
perioada 11 septembrie – 20 octombrie 2017.
Concursul de admitere se desfășoară în perioada: 23 - 29 octombrie 2017.
PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE
În conformitate cu hotărârea Senatului U.N.E.F.S., probele de concurs
pentru admiterea în ciclul al - III – lea , Studii universitare de Doctorat, sunt:
 Proba de competență lingvistică - ELIMINATORIE- apreciată prin
ADMIS sau RESPINS, pentru limba : engleză/franceză.
 Proba constă din interviu și citire / traducere a unui text de specialitate.
Candidații care dețin atestat de limbă străină, TOEFL , CAMBRIDGE,
precum și candidații care fac dovada finalizării studiilor într-unul din
programele europene de mobilități studențești, vor fi declarați admiși fără a
susține proba de competență lingvistică.
 Proba de cunoștințe de specialitate în domeniul „Știința Sportului și
Educației Fizice” - oral.
Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere se găsesc în Anexele
1 și 2 .
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII PENTRU CONCURSUL DE
ADMITERE
Pentru studiile universitare de DOCTORAT se pot înscrie absolvenţi cu
DIPLOMĂ de MASTER sau echivalenta acesteia, în orice profil sau
specializare, cetăţeni români sau cetǎţeni strǎini.
Absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată, cu diplomă de
finalizare a studiilor eliberată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004

au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
fără a fi absolvit un ciclu de studii aprofundate sau de masterat.
Doctoranzii exmatriculaţi au dreptul să participe la un nou concurs de
admitere la doctorat numai pe locurile alocate în regim cu taxă.
La înscriere candidaţii vor depune la secretariatul Școlii Doctorale un
dosar de înscriere (dosar mapă cu elastic), care va conţine următoarele acte:
- Cerere de înscriere ( se completează la secretariat ) ;
- Certificat de naştere copie și original;
- Act de schimbare a numelui , copie și original (dacă este cazul);
- Copie B.I./C.I./paşaport;
- Diploma de Bacalaureat copie și original;
- Diploma de Licenţă şi Diplomă de Master, sau echivalenta acesteia - copie și
original (pentru promoţia 2017 - adeverinţă);
- Foaia matricolă/Diplomă supliment, anexă a diplomei de Licenţă şi de
Master - copie și original;
- CV EUROPASS;
- Memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică;
- Lista lucrărilor publicate;
- 2 (două) fotografii tip buletin;
- Chitanţa de plată a taxei de înscriere, (achitată la casieria U.N.E.F.S):
 150 EURO ( în lei la cursul BNR) persoane din afara UNEFS
 75 EURO (în lei la cursul BNR) persoane angajate în UNEFS
DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
 Pentru susţinerea examenului de competenţă lingvistică se constituie
comisii formate dintr-un preşedinte şi cel puţin 2 membri, cadre didactice
UNEFS. Componenţii comisiilor sunt propuşi de către Consiliul Școlii Doctorale,
avizaţi de prorectorul UNEFS și numiți prin decizia rectorului UNEFS;
 Pentru examenul de cunoștințe de specialitate se constituie comisii
formate din 5 membri (din UNEFS şi universităţi partenere din ţară şi
străinătate):
- preşedinte - conducătorul de doctorat;
- 4 membri - conducători de doctorat şi / sau profesori / conferențiari
doctori care nu sunt conducători de doctorat;
Tematica și bibliografia probei de cunoștințe de specialitate vor fi aduse la
cunoștința candidaților prin afișare la avizier , postate pe site-ul universității
și prin broșura de admitere la studii universitare de doctorat;
 Proba de evaluare a cunoştinţelor de specialitate constă într-un interviu
privind :

- propunerea unei teme, prezentarea de către candidat a preocupărilor
proprii şi a direcţiilor alese pentru cercetare;
- o sesiune de întrebări şi dezbateri cu membrii comisiei pe baza
bibliografiei studiate;
Fiecare component al comisiei de examinare apreciază prestaţia
candidatului privind nivelul de pregătire şi informare în domeniu, capacitatea de
a aborda probleme de cercetare, de a găsi căi de rezolvare şi soluţii şi acordă o
notă întreagă de la 10 la 1.
Nota finală de concurs este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor
acordate de către componenţii comisiei, calculată de preşedintele acesteia.
Catalogul de concurs cu notele membrilor comisiei şi cu nota finală (media
notelor) se semnează de către toţi membrii comisiei.
Media minimă de promovare este 8,00.
 Sunt declaraţi admişi candidaţii - în ordinea descrescătoare a mediilor
obţinute - până la completarea locurilor (de la buget și cu taxă) scoase la concurs
pentru fiecare conducător de doctorat în parte .
 În caz de egalitate a mediilor obţinute, departajarea se va efectua după
următoarele criterii:
- media generală a anilor de studii universitare (licență și master) sau
echivalente;
- media examenului de finalizare a studiilor universitare (licență și master sau
echivalente);
- număr publicații ;
- număr programe de master absolvite.
Rezultatele concursului de admitere se afişează în cel mult 48 ore de la
încheierea acestuia , la sediul central UNEFS și pe site-ul Școlii Doctorale. În
liste vor fi înscrişi atât candidaţii admişi cât şi cei respinşi, pentru fiecare
conducător ştiinţific şi nota finală a fiecăruia cu menţiunea regimului de finanțare:
buget cu bursă / buget fără bursă / taxă.
 Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 de ore
de la comunicarea rezultatului, la secretariatul Școlii Doctorale. Acestea pot fi
luate în considerare dacă se demonstrează vicii de procedură legală în
desfăşurarea concursului sau abateri de la deontologia profesională din partea
examinatorilor.
 Contestaţiile se adresează directorului Școlii Doctorale şi se analizează de
către Comisia de contestaţii numită prin decizia Rectorului, la propunerea
Consiliului Școlii Doctorale. Comisia este formată dintr-un preşedinte şi 2
membri. Președintele poate fi unul dintre membrii Consiliului Școlii Doctorale,
dar altul decât conducătorul de doctorat al contestatarului.
Comisia astfel constituită are datoria să cerceteze faptele relatate în
contestaţie şi să încheie un raport scris, în care să se precizeze clar dacă respectiva

contestaţie este respinsă/admisă. În cazul în care contestația este admisă, în
raportul comisiei trebuie să fie înscrise măsurile care se impun.
Comisia trebuie să rezolve contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea
acesteia, să opereze eventualele modificări în listele cu rezultatele concursului de
admitere la studii de doctorat şi să comunice candidatului rezultatul, în scris.
 Comisia Centrală de Admitere va afișa cu cel puțin 24 de ore înaintea
fiecărei probe de concurs listele nominale ale candidaților înscriși, locurile de
desfășurare, orele de începere a concursului.
ATENȚIE! Candidații nu se pot prezenta pentru susținerea probelor de
concurs cu alte grupe sau la alte ore decât cele planificate de Comisia Centrală
de Admitere, INDIFERENT DE MOTIV.
La toate probele, candidații se vor prezenta cu actul de identitate (B.I. /
C.I. / pașaport ).

DISPOZIŢII FINALE
 Listele cu rezultatele concursului de admitere la studii universitare de
doctorat sunt validate prin semnare de către rectorul UNEFS. Listele cu
rezultatele concursului de admitere la doctorat se afişează apoi la avizierul Școlii
Doctorale şi pe site-ul acesteia.
 Candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna, împreună cu
conducătorul de doctorat, Directorul Școlii Doctorale şi cu Rectorul universităţii,
contractul de studii universitare de doctorat.
 Candidaţii declaraţi admişi, care au semnat contractul de studii
universitare de doctorat sunt înmatriculaţi şi primesc statutul de studențidoctoranzi, prin decizia rectorului UNEFS.
.

TEMATICĂ

ANEXA 1

- pentru examenul de cunoștințe de specialitate Tematica pentru pregătirea examenului de cunoștințe de specialitate oferă câteva
orientări de conţinuturi şi bibliografie:
1. Educație fizică, timp liber, refacere, recuperare, calitatea vieții:
- Noţiuni fundamentale ale Teoriei şi Metodicii Educaţiei Fizice;
- Educaţia fizică, activitate socială (origine, esenţă, ideal, funcţii şi
obiective);
- Sistemul de educaţie fizică şi sport în România;
- Mijloacele educaţiei fizice;
- Componentele procesului instructiv - educativ la educaţie fizică;
- Bazele anatomo - funcţionale ale mişcării;
- Control motor;
- Tehnici de facilitare neuromusculară proprioceptivă;
- Mijloacele kinetoterapiei;
- Măsurarea şi evaluarea în educație fizică , sport și recuperare medicală;
- Calitatea vieții - concept;
- Compoziția corporală și activitățile fizice la diferite categorii de vârstă;
- Fundamente noţionale - principiale privind kinetoterapia.
2. Motricitate si psihomotricitate
- Definirea motricității și a psihomotricității;
- Componentele motricității și psihomotricității;
- Optimizarea capacităţii de performanţă;
- Procedee metodice pentru maximizarea indicilor de manifestare a
capacităţii motrice (condiţională, coordinativă şi intermediară);
- Măsurarea și evaluarea componentelor motricității și psihomotricității;
- Bazele anatomo - funcţionale ale mişcării.
3. Sport de performanță
- Conceptul de antrenament sportiv;
- Efortul în antrenamentul sportiv;
- Particularităţile adaptării în antrenament şi competiţie;
- Mijloacele de antrenament;
- Principiile antrenamentului;
- Metodele de antrenament;
- Pregătirea în sportul de performanță / componentele antrenamentului
(fizică,tehnică, tactică / tehnico - tactică, psihică, artistică, teoretică);
- Antrenamentul sportiv - proces de pregătire stadial;

- Forma sportivă;
- Programarea, proiectarea şi planificarea antrenamentului sportiv (structura
antrenamentului sportiv);
- Doping;
- Evaluarea în antrenamentul sportiv.
4. Management și marketing în Știința Sportului și Educației Fizice
- Management - concept și tipologie aplicată în Știința Sportului și Educației
Fizice;
- Tendinţe şi orientări metodologice în Educaţie fizică, Sport, Kinetoterapie
din perspectivă managerială;
- Proiectarea, planificarea şi evidenţa în Știința Sportului și Educației Fizice
din punct de vedere managerial;
- Tehnici manageriale aplicate în Știința Sportului și Educației Fizice.

ANEXA 2
BIBLIOGRAFIE
 Alexei, M. (2006) Abordarea interdisciplinară în sport. Ed. Napoca Star,
Cluj - Napoca;
 Apostu, M., (2003) Modificări biochimice induse de efortul sportiv,
Ed. ArVin Press, Bucureşti;
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Printech, Bucureşti;
 Badea, D., (2012), Rugby-Fundamente teoretice şi metodice, Ediţia II.
Ed.Universitară, Bucureşti;

 Baroga, L., (1984) Educarea calităţilor fizice combinate, Ed. Sport –
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Bucureşti;
 Cojocaru,V., (1995) Jocul de fotbal: Elemente de strategie și tactică, Ed.
Az Topaz, București;

 Cojocaru,V., (2000) Strategia pregătirii juniorilor pentru fotbalul de
înaltă performanță, Ed. Axis Mundi, București;
 Cojocaru,V., (2002) ,Fotbal de la 6 la 18 ani: Metodica pregătirii, Ed.
Axis Mundi, București;
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 Creţu, A., (2003) Refacerea în sport, Ed. Alexandru 27, Bucureşti;
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 Deliu D., (2008), Antrenamentul sportiv în disciplinele de combat, Ed. Bren,
Bucureşti;
 Deliu.D., (2008), Metodica disciplinelor sportive de combat, Ed. Bren,
Bucureşti;
 Demeter, A., (1989) Fiziologie. Manual pentru specialiştii din Educaţie
fizică. Ed. CNEFS, Bucureşti;
 Dina, G., (2010), Metodica învăţării acţiunilor de atac, Ed. Moroşanu,
Bucureşti;
 Dina, G.,(2009), Metodica învăţării acţiunilor de apărare, Ed. Moroşanu,
Bucureşti;
 Dragnea, A. , Bota, A. (1999) Teoria activităţilor motrice, Ed. Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti;
 Dragnea, A. şi colab., (2006) Educaţie Fizică şi Sport - Teorie şi
didactică Ed. FEST Bucureşti;
 Dragnea, A., Teodorescu-Mate S., (2002) Teoria sportului, Ed. FEST,
Bucureşti;
 Drăgan, I., (Red) (1994) Medicina sportivă aplicată, Ed. Editis,
Bucureşti;

 Eason, R., Smith, T., Caron, F.,(1991) Adapted Physical Activity - from
theory to application, Human Kinetics Publishers;
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 Epuran, M., (1990) Modelarea conduitei sportive, Ed. Sport - Turism,
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 Epuran, M., Horghidan, V. (1994) Psihologia educaţiei fizice, Ed.
ANEFS Bucureşti;
 Eurofit, (1993) Tests Européens d'aptitude physique, Conseil de l'Europe,
Comité pour le Développement du Sport, 2th édition, Strasbourg;
 Famose, J., Fleurance, P., Touchard, Y., (1991) L’apprentissage
moteur, rôle des représentations, Ed. Revue EPS;
 Frederic L., (1993), Dicţionar de arte marţiale, Ed. Enciclopedică,
Bucureşti;
 Gagea A., (2009) Cultura modernă a sportului recreativ, Ed. Bren,
București;
 Gallahue, D., (1993) Developmental physical education for today’s
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