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STUDII UNIVERSITARE 
DE LICENȚĂ

Domeniul de studii: Educație fizică și 
sport  
Programul de studii: Educație fizică și 
sportivă (IF; IFR)

Criterii de selecție:

Probă eliminatorie: testarea 
capacităţii motrice – traseu aplicativ 
(contracronometru) - evaluat cu admis / 
respins;
Proba 1 - Probă sportivă, la alegere, 
evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: 
atletism, gimnastică, fotbal, baschet, 
handbal, volei: 60%;
Proba 2 - Media de la examenul de 
bacalaureat: 40%.

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii 

liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la 

disciplina Limba şi literatura română - 
proba scrisă;

4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a. 

Domeniul de studii: Educație fizică și 
sport  
Programul de studii: Sport și performanță 
motrică 

Criterii de selecție: 

Probă eliminatorie: testarea 
capacităţii motrice – traseu aplicativ 
(contracronometru) - evaluat cu admis / 
respins;
Proba 1 - Probă sportivă, la alegere, 
evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: 
atletism, gimnastică, fotbal, baschet, 
handbal, volei: 60%;
Proba 2 - Media de la examenul de 
bacalaureat: 40%.

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii 

liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la 

disciplina Limba şi literatura română - 
proba scrisă;

4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a.

 Facultatea de Educație Fizică și Sport (FEFS) are o tradiţie de peste 30 de ani în 
educaţia şi formarea generaţiilor de profesori şi antrenori, a educatorilor de elită din judeţul 
Constanţa şi nu numai.

 Facultatea dispune de un corp profesoral de excepţie, foşti sportivi de înaltă 
performanţă, campioni naţionali, universitari, mondiali, europeni, balcanici, jucători de ligă 
naţională, componenţi ai loturilor naţionale, foşti sau actuali antrenori ai loturilor naţionale 
şi olimpice, sau ai echipelor reprezentative ale judeţului Constanţa, cadre didactice (titulare 
sau asociate) valoroase din învățământul preuniversitar și specialiști recunoscuți în 
kinetoterapie.
 
 Facultatea dispune de o bază materială modernă, cu dotări corespunzătoare, 
aparatură și materiale performante, care satisfac cerințele unei educaţii de calitate prin 
predare și învățare.

 Printre absolvenții facultății noastre se numără personalități ale sportului național 
și internațional, printre care: Simona Halep, Horia Tecău, Eliza Samara, Cătălina Ponor, 
Ionela Gâlcă Stanca, Ion Draica, Nicolae Forminte, Ilie Floroiu, Alina Rotaru, Răzvan Florea, 
Francisc Vaștag, Daniela Sofronie  etc.



Domeniul de studii: Kinetoterapie 
Programul de studii: Kinetoterapie și 
motricitate specială

Criterii de selecție:

Probă eliminatorie: testarea 
capacităţii motrice – traseu aplicativ 
(contracronometru) - evaluat cu admis / 
respins;
Proba 1 - Probă sportivă, la alegere, 
evaluată cu NOTĂ. Probele sportive sunt: 
atletism, gimnastică, fotbal, baschet, 
handbal, volei: 60%;
Proba 2 - Media de la examenul de 
bacalaureat: 40%.

Criterii de departajare:

1. Nota obținută la proba sportivă;
2. Media generală a anilor de studii 

liceale;
3. Nota obţinută la bacalaureat la 

disciplina Limba şi literatura română - 
proba scrisă;

4. Media generală a ultimului an de liceu;
5. Media generală a clasei a IX-a.

IF - Învățământ cu frecvență
IFR - Învățământ cu frecvență redusă

STUDII UNIVERSITARE 
DE MASTER

Domeniul de studii: Știința sportului și 
educației fizice
Programul de studii: Educație fizică și 
sport școlar

Criterii de selecție: 

Proba 1 - Eseu de admitere; 
Proba 2 - Media examenului de licenţă. 
Ponderea notei finale este următoarea:  

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 

1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.

Domeniul de studii: Știința sportului și 
educației fizice
Programul de studii: Kinetoterapie, 
recuperare și reeducare motrică

Criterii de selecție: 

Proba 1 – Eseu de admitere;
Proba 2 – Media examenului de licenţă. 
Ponderea notei finale este următoarea: 

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 

1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.

Domeniul de studii: Știința sportului și 
educației fizice
Programul de studii: Performanță în sport

Criterii de selecție: 

Proba 1 - Eseu de admitere; 
Proba 2 - Media examenului de licenţă. 
Ponderea notei finale este următoarea:  

• Nota de la proba I - 50%;
• Nota de la proba II - 50%. 

Criterii de departajare: 

1. Media anilor studiilor de licență; 
2. Media anului III de studii de licență; 
3. Media anului II de studii de licență;
4. Media anului I de studii de licență.



BAZA MATERIALĂ

 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dispune de săli de cursuri, seminar și 
laboratoare dotate corespunzător activităţii specifice domeniului educaţiei fizice şi sportive: 
două săli de curs (amfiteatre) cu capacitate de 90 de locuri fiecare; o sală de seminar cu 
capacitate de 30 de locuri; o sală a Centrului de cercetări; o sală de gimnastică; o sală 
de fitness; o sală de atletism – suprafața sintetică; trei terenuri de tenis cu suprafaţă de 
zgură; un teren de baschet cu suprafaţă sintetică; un teren de handbal / volei cu suprafaţă 
sintetică; un teren de minifotbal – cu suprafaţă sintetică; o sală kinetoterapie.



CONCURSURI STUDENȚEȘTI
• Competiție online „PCUGAMES@HOME”
• Cupa „1 Iunie”
• Turneul „Sitting darts”
• Concurs de fotografie dedicat studenților FEFS cu scopul de a promova cluburile 

sportive și activitățile centrelor de agrement și loisir din județ

CENTRE DE CERCETARE 
Centrul de cercetare în educaţie fizică, sport de performanţă şi kinetoterapie

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI
• Asociația Sportivă Universitară „Ovidius” 
• Revista Studențească FEFS Constanța 

CONFERINȚE ȘTIINȚIFICE
• Cea de a XXI-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale „Perspectives in physical 

education and sport” 
• Cea de-a IV-a ediție a Conferinței Științifice Internaționale Studențești „Specialiștii 

viitorului în Educație fizică, sport și kinetoterapie vizează excelența”

PROIECTE
• Proiectul „Sitting darts”
• Proiectul „OPEN AIR SPORT”
• Proiectul „EASMH”
•  Proiectul „Plays”
• Proiectul „Prokineto”

WORKSHOP-URI 
• Workshop „Sănătate prin mișcare, viață prin sport”
• Workshop „Să ne cunoaștem valorile sportului constănțean” 
• Workshop „Studenții de azi - profesorii de mâine” 
• Workshop „Multidisciplinaritate în sportul de performanță”
• Workshop „Modalități de predare în lecția de educație fizică și antrenamentul sportiv 

în situații speciale”
• Workshop internațional „Cooperare strategică în învățământul superior în știința 

sportului și educației fizice”
• Workshop „Reintegrarea sportivilor în activitate cu ajutorul sistemelor computerizate 

și de analiză matematică.”

CAMPANII SOCIALE, VOLUNTARIAT
• Voluntariat - „European Week of Sport”  
• Acțiune de ecologizare a plajelor „Mulțumesc! Plaja ta!” 
• Campania „Umplem sania lui Moș Crăciun”
• Activități de donare de sânge  
• FLASHMOB – organizat împreună cu Asociația Down Est, cu ocazia Zilei Mondiale a 

Sindromului Down 
• Ziua Internațională a studenților 
• Primăvara la FEFS 

EVENIMENTE EDITORIALE 
• Lansarea volumului „Comunicare în Educație Fizică și Sport”
• Lansarea volumului memorialistic „Povestea vieții mele” - Narcisa Lecușanu



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

SIMONA HALEP 
Sportivă

 „A fost un drum dificil plin cu emoții frumoase, sunt recunoscătoare 
orașului unde m-am născut, am crescut și mă reîntorc cu drag. Sunt 
mândră că am absolvit studiile Facultății de Educație Fizică și Sport. 
Ca și sportul de performanță, Universitatea Ovidius din Constanța are 
menirea de a forma caractere și viitori lideri.”

Absolventă studii de licență - Educație fizică și sportivă, promoția 2014; 
master Performanță în sport, promoția 2019
Multiplă câștigătoare de Grand Slam, pe 09 octombrie 2017 devine primul lider 
mondial în clasamentul WTA din istoria tenisului feminin românesc. Simona 
Halep este prezentă de 7 ani consecutivi  în top 10 WTA  și este pe locul 8 într-
un clasament All Time. A fost desemnată cel mai bun sportiv român al anului 
2020.

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

IONELA GÂLCĂ STANCA
Sportivă

 „Nu a fost deloc ușor să găsesc echilibrul dintre viața de sportiv de 
înaltă performanță și cea de studentă, perioadele competiționale lungi 
și încărcate m-au împiedicat practic, să beneficiez de o „studenție” 
adevărată, un sacrificiu asumat ca toate celelalte atunci când alegem 
performanța. 
 Cu toate acestea, bine încadrată și ajutată de o echipă pedagogică 
dedicată am absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport în 2007, lucru 
care mi-a permis să privesc finalul carierei cu serenitate și încredere.
 Absolvirea Facultății de Educație Fizică și Sport a fost startul unei 
noi etape din viața mea, aceea de profesor și educator, dându-mi 

posibilitatea să pun în practică cunoștințele acumulate pe perioada studiilor.”

Absolventă Educație Fizică și Sport, 2007; Kinetoterapie și Motricitate 
Specială, promoția 2019
Printre performanțele de club obținute, se numără: vicecampioana Croației, Podravka, 
(2004); câștigătoarea Cupei Croației, Podravka, (2004); campioana României, Oltchim, 
(2007, 2008, 2010, 2011, 2012); Cupa României, Oltchim, (2007, 2011); Cupa Cupelor EHF, 
Oltchim, (2007); Super Cupa Europei, Oltchim, (2007); Finalistă Liga Campioanelor, Oltchim, 
(2010); vicecampioana Franței, Fleury, (2013); Cupa Franței, Fleury, (2014)
De asemenea, Ionela Gâlcă Stanca a obținut performanțe deosebite la echipa națională: 
campionă europeană la junioare – Germania (1999) și Franța (2000); vicecampioană 
mondială, Rusia (2005); medalie de bronz la Campionatul European, Danemarca (2010).
Dintre distincțiile personale obținute, amintim: cel mai bun pivot al Campionatului European 
la junioare, Germania (1999); cel mai bun pivot al Campionatului Mondial la senioare, 
Franța (2007); golghetera campionatului național în 2007, cu 271 de goluri, un record în 
istoria competiției)



ABSOLVENȚI DE SUCCES 

HORIA TECĂU
Sportiv

 „Sunt onorat că am absolvit studiile de licență și master în 
cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, Universitatea Ovidius din 
Constanța. Sunt mândru că fac parte din comunitatea constănțeană și 
sunt recunoscător celor care au contribuit la formarea mea.”

Absolvent studii de licență - Educație fizică și sport, 2008; master 
Performanță în sport, promoția 2012
În anul 2016 Horia Tecău reușește o performanță greu de egalat, prima medalie olimpică 
pentru tenisul românesc, medalia de argint, câștigată în proba de dublu masculin  la Jocurile 
Olimpice de la Rio de Janeiro (Brazilia).
Horia Tecău este cel mai important jucător român la băieți ocupând locul 1 la dublu (23 
noiembrie 2015), reușind să câștige Grand Slamul de la Wimblendon în 2015, după ce 
pierduse de 3 ori această finală (2011,2012,2013), de asemenea Horia Tecău este campion 
la US Open (2017) și câștigător la Turneul Campionilor (2015).

ILIE FLOROIU
Director Clubul Sportiv Farul (1989-2017)

 „Sunt  fericit  că am absolvit studiile uneia dintre cele mai prestigioase 
universități  din Dobrogea, din România și arealul balcanic și mă bucur 
că am putut reprezenta România și Costanța la cele mai importante 
competiții atletice în 5 continente; studiile teoretice de la Facultatea 
de Educație Fizică și Sport m-au sprijinit ca în activitatea managerială 
CS Farul șă fie întotdeauna pe unul dintre cele 3 locuri între cluburile 
sportive de performanță din România.”

Președinte Federația Română de Atletism (2005-2007)

Deține recordurile naționale la 5000m și 10000m de peste 40 de ani.
Fostul mare atlet are un palmares sportiv de invidiat: 25 de titluri de campion naţional, 
21 de medalii de aur la Balcaniadă, 13 recorduri naţionale numai la seniori (plus altele la 
tineret), dublu campion mondial universitar, participant la două ediţii ale Jocurilor Olimpice 
(1976 şi 1980), calitatea de maestru emerit al sportului, distincţii Meritul Sportiv clasa a III-a 
şi, peste toate, o aură de legendă graţie celor două recorduri de la 5.000 m şi 10.000m. 
De remarcat că performanța de 13.15.0 min la 5000 m a fost declarată cea mai bună 
performanță europeană a anului 1978.

ABSOLVENȚI DE SUCCES 

Absolvent Educație fizică și sport, promoția 2002



PARTENERI DIN MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

1. INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN      
    CONSTANȚA

2. LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
„NICOLAE ROTARU” CONSTANȚA

3. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT 
    ȘI TINERET CONSTANȚA

4. DECATHLON CONSTANȚA

5. CLUBUL SPORTIV FARUL CONSTANȚA

PERSPECTIVE DE CARIERĂ DUPĂ  FINALIZAREA 
STUDIILOR

• Profesor de educaţie fizică şi sport - în învăţământul de toate gradele
• Antrenor - în structuri sportive 
• Manager - în structuri sportive
• Kinetoterapeut - în reţeaua sanitară, în baze de recuperare, tratament şi agrement sau 

în cadrul structurilor sportive locale, naționale și internaționale


