
REGULAMENT 

DE DESFĂŞURARE A LUCRĂRILOR PRACTICE DE 

EDUCAŢIE FIZICĂ LA FACULTĂŢILE DE NEPROFIL  

 CURS GENERAL 

 

Educaţie  fizică  este adreată tuturor studenţilor din UVT  în  al  căror 
plan  de învăţământ există disciplina Educaţie Fizică şi Sport 
 

 

ÎNSCRIEREA LA EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

1. Înscrierea la disciplina Educaţie Fizică şi Sport se face la începutul fiecărui 

semestru  ÎN PRIMELE TREI SĂPTĂMÂNI. 

 

2. Înscrierea se va face on-line, intrând pe platforma  GOOGLE CLASSROOM, la 

ora din orar, care corespunde cu posibilitățile d-voastră de participare la actititatea 

didactică.  

 

3. Studenţii îşi vor alege, din oferta FEFS (orarul pentru facultățile de neprofil), o 

oră pe care vor fi obligați să o respecte pe întreaga durată a semestrului.   
 

4. Studenţii au obligativitatea de a prezenta în primele două săptămâni un certificat 

medical valabil, prin care să se evidenţieze faptul că sunt apţi pentru efort fizic. 

 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII   

 

1. CONECTAREA PE PLATFORMĂ SE FACE DOAR CU ADRESA DE MAIL 

INSTITUȚIONALĂ (adresa de mail primită de la UVT) 

 

2. Studenţii au obligativitatea de a acumula 10 prezențe  într-un semestru. 

 

3. Studenţii se vor prezenta la activitatea sportivă în echipament sportiv 

corespunzător. 

 

4. Pentru a fi CONSIDERAT PREZENT studentul TREBUIE: 

  să ȚINĂ PORNITĂ CAMERA video (telefon, calculator) pe întrega 

durată a activității; 

 să SE AFLE ÎN CADRUL camerei video pentru a fi vizibil; 

 să PARTICIPE EFECTIV la activitatea desfășurată. 

 

5. Nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, pe parcursul semestrului. 
 

6. Studentul/a care a ales și participat la o disciplină sportivă în semestrul I, poate alege o 

altă disciplină sportivă în semestrul II.  

 

7. Studenţii care prezintă probleme medicale, altele decât cele care necesită 

spitalizare, vor paricipa la activitățile de gimnastică medicală conform orarului, 

având următoarele obligaţii: 

 

 Studenţii vor prezenta cadrului didactic care conduce orele de gimnastică 

medicală, adeverinţe medicale de la medicul specialist, din care să rezulte 



diagnosticul (la solicitarea cadrului didactic, studenţii au obligaţia de a 

prezenta documentele medicale pe baza căruia a fost pus diagnosticul); 

EVALUARE LA EDUCŢIE FIZICĂ 

 

1. Studenţii vor fi evaluați conform planului de învăţământ specific fiecărei facultăţi. 

 

2. Evaluarea studenţilor va fi efectuată în raport cu activitatea desfăşurată în cadrul 

lecţiilor. 

 

 

SCUTIREA DE FRECVENȚĂ 

 

1. UVT  NU PROMOVEAZĂ SCUTIREA DE EDUCAȚIE FIZICĂ. DE CE?  

Pentru că UVT dorește: 

 să promoveaze conceptul de practicare a educației fizice la toate categoriile de 

studenți.  

 să pună la dipoziția studenților cu proble de sănătate, prin cadrele didactice FEFS 

specializare în kinetoterapie,  activități specifice din  gimnastica medicală.  

 

2. Studenţii care prezintă probleme medicale și sunt internaţi în spital beneficiază 

de scutire totală de frecvenţă pe perioada internării, dar pentru aceasta trebuie să 

prezinte documentele care să ateste acest fapt. 

 

3. Studenţii care practică sport de înaltă performanţă beneficiază de scutire de 

frecvenţă 100% pe perioada în care sunt convocaţi la loturile naţionale (documente 

justificatoare). 

 

 

 

RECUPERĂRI EDUCȚIE FIZICĂ 

 
1. Recuperarea semestrelor corespunzătoare anilor anteriori, se poate efectua și 

pe parcursul anului universitar. 

 

2. Studentul trebuie să completeze o cerere pentru efectuarea recuperărilor, la 

inceputul semestrului.  

 

3. În cerere trebuie specificat numărul de semestre ce trebuie recuperat. 

 

4.  Cu cererea semnată  de cadrul didactic de la  FEFS, studentul trebuie să se 

înregistreze la  secretariatul  facultăţii unde studiază,  PENTRU  PLATA 
ABSENȚELOR ONLINE; 
 

5. După plata absențelor, studentul prezintă (online) chitanța profesorului. Pe baza 

chitanței, studentul are dreptul de a recupera  absenţele.  

 

6. Taxa pentru recuperarea  unui semestru corespunde celor 10 prezențe 

aferente unui semestru. 

 

       Conf.univ.dr. Adrian Nagel 

Decan 

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 

Universitatea de Vest din Timişoara 


