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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.
DECANAT.

Anunț
Pentru anul univ. 2017/2018, studenții Facultății de Educație
Fizică și Sport din anul universitar 2016/2017 (inclusiv ani
universitari anteriori) care doresc:
să se reînmatriculeze (studenti din alți ani universitari, cu excepția anului
2016/2017, care nu au promovat și au fost exmatriculați),
să repete anul de studiu precedent (studenti din anii II si III de la studii
universitare de licență și II de la studii universitare de master, care nu au minimum
de 30 credite necesare promovarii in anul univ. 2017/2018 sau nu au devenit
absolventi prin acumularea celor 180 de credite la licență și 120 credite la master
și au mai mult de 5 examene restante),
să reia studiile în urma întreruperii aprobate anterior,
să își întrerupă studiile în anul univ. 2017/2018 ,
să își prelungească anul univ. 2016/2017 (in cazul studenților din anul III
studii universitare de licență și din anul II studii universitare de master, cu cel mult
5 examene restante din perioada studiilor),
să se transfere începând cu 2017/2018 ( cu motivația transferului)

sunt rugați să-și depună cererile în vederea discutării și
aprobării de către conducerea facultății, în perioada
11-22 septembrie 2017, la secretariatul FEFS, cam. 029, intre
orele 12,30-14,30.
Formularele necesare pentru toate cererile se găsesc
pe site-ul SPORT.UVT.RO, secțiunea FORMULARE 2016-2017
sau se pot solicita la secretariat.

Timișoara 11.09.2017
Decan,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.

.
DECANAT.

Anunț absolventi licență promoția 2016/2017

Absolventii promoției 2016/2017, care și-au susținut examenul de licență în
sesiunile iulie si septembrie, și nu și-au depus la dosarul de înscriere
2 fotografii corespunzătoare, realizate într-un studio foto, pe hârtie mată, de
dimensiunea ¾, necesare Biroului de eliberări acte de studii,
sunt rugați de urgență să-și depună la
secretariat, cam. 029, interval orar 12,30-14,30,
in perioada 11-22 septembrie 2017, cele 2 fotografii solicitate.
In caz contrar, absolvenții fără fotografii sau cu fotografii necorespunzătoare nu isi
vor putea ridica diploma de licență la termenul prevăzut.
Timișoara 11.09.2017
Decan,
Conf.univ.dr. Adrian Nagel
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