Anexa 7 la METODOLOGIA de organizare şi desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara
- sesiunea iulie și septembrie 2022 -

Criterii și condiții speciale de admitere
pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță
Art. 1 Prezenta anexă detaliază criteriile și condițiile speciale de admitere la ciclul universitar de studii de licență la Universitatea
Politehnica Timișoara, sesiunile iulie și septembrie 2022.
Regulile generale privind procesul de admitere sunt prezentate în Metodologia completează Regulamentul de organizare și
desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara - sesiunile iulie
și septembrie 2022.
Art. 2. Candidații sportivi de performanță vor participa la probele de concurs aferente domeniilor pentru care au aplicat. Pentru a
intra în procesul de ierarhizare și să beneficieze de statutul de sportiv de performanță trebuie să obțină nota minimă de promovare a
probelor.
Art. 3. Pentru această categorie de candidații, la nivel de universitate sunt alocate 5 locuri în regim cu taxă, taxa de școlarizare fiind
suportată de UPT din venituri proprii.
Art. 4. Ierarhizarea candidaților care au obținut notă de promovare la probele de concurs se va face pe baza indicelui pentru
rezultatele sportive (IRS).
Pentru rezultatele sportive obținute la campionate Europene, Campionate Mondiale, Festivalul Olimpic al Tineretului European
(FOTE), Jocuri Olimpice, locurile 1-6, categorie juniori (U20), tineret (U23) și seniori, la una dintre ramurile sportive: atletism, canotaj,
scrimă, pentatlon modern, natație, box, escaladă, volei, handbal, baschet, fiecare medalie va adăuga la calculul IRS următoarele
puncte:
- medalie de aur: 2000 puncte;
- medalie de argint: 1200 puncte;
- medalie de bronz: 1000 puncte;
- clasare locurile 4-6: 500 puncte;
- participare: 100 de puncte (doar în cazul în care rezultatul final nu este între locurile 1-6).
Pentru rezultatele obținute la campionatele naționale, locurile 1-3, categorie juniori (U20), tineret (U23) și seniori, la una dintre
ramurile sportive: atletism, canotaj, scrimă, pentatlon modern, natație, box, escaladă, volei, handbal, baschet, fiecare medalie va
adăuga la calculul IRS următoarele puncte:
- medalia de aur: 100 puncte;
- medalia de argint: 75 puncte;
- medalia de bronz: 50 puncte.
Pentru fiecare convocare la loturile naționale se va adăuga la calculul IRS 10 puncte. Dovada va consta în adeverință din partea
clubului la care a activat sau a federației naționale de profil.
În funcție de eșalonul valoric, fiecare punctaj aferent unei medalii va fi înmulțit cu următorii coeficienți:
- pentru categoria juniori: se înmulțește cu 1;
- pentru categoria tineret: se înmulțește cu 1,5;
- pentru categoria seniori: se înmulțește cu 2.
Valoarea minimă a IRS pentru a intra în categoria sportiv de performanță este de 100 de puncte.
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Art. 5. Candidații care doresc să aplice pentru aceste locuri vor depune la dosarul de înscriere, pe lângă documentele solicitate prin
metodologie, următoarele documente suplimentare:
• Adeverință emisă de federația de resort, prin care se certifică rezultatul sportiv;
• Adeverința emisă de clubul la care sportivul a fost legitimat la data convocării sau de federația națională de profil
pentru a face dovada convocării la loturile naționale;
• Legitimația sportivului de performanță vizată “la zi”;
• Adeverință emisă de clubul la care sportivul de performanță este legitimat în perioada desfășurării concursului de
admitere, prin care clubul certifică atât calitatea de sportiv legitimat, cât și faptul că a luat la cunoștință și este de acord
ca în decurs de un an universitar să accepte legitimarea sportivului de performanță la Clubul Sportiv Universitar
Politehnica Timișoara (Anexa 7-A). Acordul clubului nu e necesar în cazul în care candidatul este legitimat la Clubul
Sportiv Universitar Politehnica Timișoara;
• Declarație pe propria răspundere a candidatului (conform Anexei 7-B) că în cazul admiterii la una din facultățile
Universității Politehnica Timișoara, se va legitima la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara, pe parcursul
primului an universitar (2022 – 2023);
• Adeverința (conform Anexei 7-C) emisă de Comisia Centrală de Admitere a UPT, în condițiile art. 6.
Art. 6. Statutul de sportiv de performanță al candidatului va fi validat, pe baza dosarului de înscriere, de către Comisia Centrală de
Admitere a UPT. Aceasta va emite, în acest sens, o adeverință (conform Anexei 7-C) ce va conține și valoarea indicelui pentru
rezultatele sportive (IRS). Ulterior validării, candidatul se va înscrie la secțiunea / secțiunile de concurs ce conțin domeniul / domeniile
la care dorește să candideze.
Concursul se va desfășura centralizat, Comisia Centrală realizând o ierarhizare după IRS a tuturor candidaților care au obținut nota
minimă de promovare a probelor de concurs. Primii 5 candidați clasați din punct de vedere sportiv pot beneficia de locurile cu taxă,
cu plata taxei de școlarizare din veniturile proprii ale UPT, în condițiile Art. 2. Dacă unul din primii 5 candidați ierarhizați din punct de
vedere sportiv a candidat la un program de studii pe locuri bugetate și alege să opteze pentru această variantă, locul vacantat poate
fi ocupat de următorul candidat ierarhizat sportiv.
Art. 7. În situația în care sportivul de performanță nu se va legitima la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara pe parcursul
primului an universitar (2022 – 2023), acesta va suporta taxele de școlarizare începând cu anul universitar următor.
Suportarea taxelor de școlarizare va fi în sarcina sportivului de performanță și în cazul în care acesta pe parcursul studiilor
de licență (4 ani) va pierde, din alte motive decât cele de sănătate, calitatea de sportiv legitimat la Clubul Sportiv Universitar
Politehnica Timișoara.
Situațiile de la aliniatul 1 și 2 nu se aplică în cazul în care în urma clasificărilor anuale, în baza rezultatelor academice
sportivul de performanță va obține statutul de student la forma de învățământ fără taxă.
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Anexa 7-A
Antet club_____
Nr. înregistrare club______

ADEVERINȚĂ
Subscrisa club sportiv _____________________, cod de înregistrare fiscală ______, cu sediul în _______,
prin reprezentant legal __________
Prin prezenta certifică faptul că dl/dna _________________, cu domiciliul în ______, identificat cu CI seria ____,
nr. _______, CNP __________, are calitatea de sportiv de performanță legitimat la subscrisul club sportiv, conform
_________
De asemenea subscrisa club sportiv certifică faptul că am luat la cunoștință și sunt de acord ca în decurs de un an universitar
(2022 – 2023) să accept legitimarea sportivului de performanță și anume dl/dna ____________la Clubul Sportiv Universitar
Politehnica Timișoara.
Prezenta adeverință s-a eliberat la cererea dlui/dnei_______ spre a-i servi la concursul de admitere la ciclul universitar
de studii de licență organizat de Universitatea Politehnica Timișoara în anul 2022.
Data ______
Nume prenume reprezentant legal
Semnătura și ștampila
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Anexa 7-B
DECLARAȚIE

Subsemnatul, _________________, cu domiciliul în ______, identificat cu CI seria ____, nr. _______, CNP
__________, în calitate de sportiv de performanță legitimat _______, conform _________
Declar pe propria răspundere că în cazul admiterii, pe locurile alocate sportivilor de performanță, la una din facultățile
Universității Politehnica Timișoara, mă voi legitima la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara, pe parcursul primului an
universitar (2022 – 2023). De asemenea declar că am luat la cunoștință și sunt expres de acord ca în cazul în care nu îmi voi respecta
obligația de legitimare la Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timișoara pe parcursul primului an universitar (2022 – 2023) voi
suporta taxele de școlarizare începând cu anul universitar următor.
Prezenta declarație a fost redactată într-un singur exemplar original, conținând o filă și este completată datată și semnată
de subsemnatul declarant.

Data ______
Declarant: nume prenume
Semnătura: _________

Anexa 7-C
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Universitatea Politehnica Timișoara
Comisia Centrală de Admitere
Nr. ____/_________

ADEVERINȚĂ

În urma analizei documentelor din dosarul de înscriere al candidatului _________________ (nume, prenume) și
anume: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
în procedura de admitere sesiunea iulie 2022 / septembrie 2022, Comisia Centrală de Admitere a Universității Politehnica Timișoara,
Prin prezenta certifică următoarele:
•
•

S-a validat statutul de sportiv de performanță al d-lui/d-nei _________________, cu domiciliul în ______,
identificat cu CI seria ____, nr. _______, CNP __________,
valoarea indicelui pentru rezultatele sportive (IRS) este___________

prezenta adeverință s-a eliberat în condițiile art. 6 din Anexa nr. 7 la Metodologia de organizare şi desfășurare a concursului de
admitere la ciclul de studii universitare de licență la Universitatea Politehnica Timișoara - sesiunea iulie și septembrie 2022 – și este
valabilă în procesul de admitere la ciclul de studii universitare de licență sesiunea de admitere _______, pentru admiterea în anul
universitar 2022 – 2023.
Președinte comisie
Nume, prenume semnătura
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