FACULTATE A DE ȘTI I NȚE ȘI LI TERE
” PETRU M AIO R”

PRECIZĂRI
PRIVIND ADMITEREA FĂRĂ CONCURS A SPORTIVILOR DE PERFORMANȚĂ,
LA PROGRAMUL DE STUDIU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ - Sesiunea iulie 2020
Candidaţii care au obţinut performanţe remarcabile la competiții sportive internaţionale și
naționale oficiale, pot solicita să fie înmatriculaţi - fără concurs de admitere – la programul de studiu
Educație fizică și sportivă, în următoarele condiţii:

•
•
•
•
•

ADMITERE PE LOCURI BUGETATE (fără taxă):
Sportivi care s-au clasat pe locurile I-VIII la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și
Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) la sporturi olimpice.
Sportivi calificaţi – sporturi olimpice la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor
Mondiale şi Campionatelor Europene.
Componenți ai loturilor naționale și ai echipelor reprezentative ale României – sporturi olimpice.
Sportivi care s-au clasat pe locurile I-III la Campionatele Naționale ale României (seniori, tineret,
juniori) la sporturi olimpice.
Sportive ale Centrului Național Universitar de Excelență în Volei, în baza protocolului încheiat
între Clubul Sportiv Universitar Târgu Mureș și UMFST Târgu Mureș.

ADMITERE PE LOCURI NEBUGETATE (cu taxă):
• Sportivi care s-au clasat pe locurile I-VIII la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene
(seniori, tineret, juniori) la sporturi neolimpice.
• Componenți ai loturilor naționale și ai echipelor reprezentative ale României, sporturi
neolimpice.
• Sportivi care s-au clasat pe locurile I-III la Campionatele Naționale ale României (seniori, tineret,
juniori) la sporturi neolimpice.
Notă: vor fi luate în considerare numai rezultatele obținute în ultimii patru ani; pentru calitatea de
component al loturilor naționale sunt necesare adeverințe de la federațiile sportive.
Candidații care se încadrează în condițiile de mai sus, vor depune pe platforma de înscriere
admitere on-line, suplimentar o cerere însoțită de documente doveditoare (diplome, adeverințe etc.),
până la data de 17 iulie 2020.
Platforma va fi prevăzută cu opțiunea Olimpici, care după bifare oferă posibilitatea încărcării
documentelor suplimentare menționate mai sus, într-un câmp special.
Ordinea ierarhică a candidaților, care întrunesc condițiile de admitere fără concurs, se va stabili
pe baza unui punctaj individual, calculat în funcție de documentele prezentate.
Notă: Candidații sportivi, care nu au obținut un loc bugetat, fără concurs, pot participa la examenul de
admitere, putând astfel obține un loc bugetat, prin concurs.
Lista cu sportivii admiși fără concurs se va afișa cu 24 de ore înainte de data admiterii 2020.
Candidații admiși în condițiile mai sus menționate, au responsabilitatea confirmării locului
admis, prin intermediul platformei on- line de înscriere.
COMISIA DE ADMITERE

