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Regulament privind desfăşurarea 

Practicii de orientare și turism 
Anul universitar 2021/2022 

 

Date despre disciplină 

Practica de orientare și turism este o disciplină parte a Modulului outdoor 

 

Practica de orientare și turism. 

Denumirea disciplinei Practica de orientare și turism 

Anul de studiu 1 Semestrul  2 Tip evaluare finală** VP 

Regimul disciplinei*** Obligatorie Număr credite 5 

 

Facultatea  Educaţie Fizică şi Sport  Numărul total de ore (pe 

semestru) din planul de 

învăţământ **** Departamentul Educație Fizică și Sportivă  

Specializarea  
Educaţie Fizică şi Sportivă / Kinetoterapie 

şi Motricitate Specială 

 
Total C S Lp+Pr 

Denumirea programului Licenţă  42   42 

 

Evaluare practică Evaluare teoretică Evaluare activitate 

Evaluare orientare sportivă 

– traseu cronometrat  

(minim nota 5) 

Evaluarea cunoştinţelor 

teoretice dobândite  

(minim nota 5)* 

Evaluarea activităţii pe 

parcursul desfăşurării 

Modulului 

25% 50% 25% 

 

*intrarea în examenul teoretic este condiţionată de obţinerea notelor minime (nota 5) atât la 

examenul de evaluare practică, cât şi la examenul de evaluare teoretică. 

Obţinerea celor 5 credite aferente Modulului, vor fi obţinute în urma promovării examenului 

teoretic. 

Practica de orientare și turism (42 de ore de practică) se va desfăşura modular, în localitatea 

Timișoara la Pădurea Verde și modular în două serii in munții Retezat. Perioadele se vor stabili în 

fiecare an universitar și se vor comunica la începutul acestuia. 

 

Costuri 

Costurile legate de desfăşurarea Practicii de orientare și turism vor fi suportate de către studenţii 

participanţi. Ofertele se vor analiza in fiecare an și se va alege cea mai avantajoasă. 

 

Detalii despre locaţia de cazare şi masă, sunt disponibile la adresa de internet http://retezat.ro/ 

 

Transport 

Transportul studenţilor la Râul Mare Retezat se va face cu autocare închiriate. 
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Protecţia muncii 

Normele de protecţie a muncii ce vor fi respectate pe perioada Practicii de orientare și turism, vor 

fi aduse la cunoştinţa studenţilor atât înainte de plecare (la ultimul curs), cât şi la sosirea la tabăra 

de bază. 

 

Excepţii privind desfăşurarea Practicii de orientare și turism 

Desfăşurarea Practicii orientare și turism este obligatorie. Intrarea studenţilor în examenul teoretic 

este condiţionată de participarea şi obţinerea notei 5 (minim), atât la examenul practic, în care se 

evaluează tehnica de orientare sportivă. 

Studenţii care din motive excepţionale (participare la competiţii majore, cantonamente ale 

echipelor naţionale, etc.) nu vor putea participa la Practica de orientare și turism, desfăşurată 

modular, vor efectua orele aferente Practicii, modular în Timişoara, în urma unei cereri aprobate 

de Decanul facultăţii. Perioada de desfăşurare va fi anunţată ulterior. 

 

 

PROCES VERBAL 
 

  Încheiat azi, _____________, privind normele de conduită pe care trebuie să le 

urmeze studenţii anului 1 de la Facultatea de Educație Fizică şi Sport în perioada Cursului de 

Orientare şi Turism organizat la Pădurea Verde şi în Munţii Retezat, în perioada 

___________________________________________________________________________ 

  Aceste norme de conduită au fost prezentate studenţiilor, după cum urmează : 

1. Studenţii trebuie să respecte programul de activităţi al cursului de orientare şi turism; 

2. Studenţii nu au voie să părăseacă grupul fără acordul profesorilor; 

3. Se interzice consumul de băuturi acoolice, substanţelor dopante şi halucinogene; 

4. Se interzice fumatul în timpul cursului, pe trasee sau în pădure; 

5. Studenţii vor păstra în bune condiţii materialele didactice puse la dispoziţie, 

deteriorarea acestora atrage după sine suportarea cheltuielilor de către persoanele 

vinovate;  

6. Studenţii vor respecta cu stricteţe normele de deplasare cu mijloacele de transport; 

7. Pe toată perioada cursului se vor respecta normele ecologice faţă de natură; 

8. A se evita altercaţiile cu persoane străine de grup. 

 

În tabelul anexat studenţii vor semna pentru luarea la cunoştinţă a normelor 

comunicate. 

 

 

 

Decan, 

Conf.univ.dr. Adrian Nagel 
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