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FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT.
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DECANAT.

Regulament pentru desfășurarea stagiilor de practică în centre de refacere și
recuperare – specializarea Kinetoterapie și Motricitate Specială
Studenții înmatriculați la studiile universitare de licență specializarea Kinetoterapie și
Motricitate Specială, precum și studenții înmatriculați la studiile universitare de masterat
specializările Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică și Recuperare fizică și
kinetoprofilaxie, programe de studii ale Facultății de Educație Fizică și Sport ale Universității de
Vest din Timișoara, sunt obligați, ca pe timpul desfășurării stagiilor de practică din planurile de
învățământ:
1. să respecte programul de practică care le este adus la cunoștință de coordonatorul și/sau
tutorele de practică;
2. să respecte indicațiile coordonatorului și/sau tutorelui de practică privind obligațiile pe care le au
pe parcursul stagiului de practică, conduita și echipamentul solicitate;
3. să respecte indicațiile personalului de specialitate din cadrul unității de practică și să nu perturbe
alte activități desfășurate în același spațiu;
4. să păstreze un comportament academic;
5. să respecte confidențialitatea informațiilor privind persoanele pe care le întâlnesc și activitățile
pe care le desfășoară în unitatea de practică, în concordanță cu normele de etică și deontologie profesională;
6. să respecte normele de protecția muncii care le vor fi aduse la cunoștință la începutul stagiului
de practică;
7. în cazul în care stagiul de practică se desfășoară în grup organizat în altă localitate, studentul
va respecta programul impus de coordonatorul de practică pe tot parcursul perioadei de
practică;
8. să respecte cerințele referitoare la practica de specialitate afișate pe site-ul facultății
(www.sport.uvt.ro) pentru a putea susține colocviul de practică;
9. să semneze un document referitor la luarea la cunoștință a acestui regulament și a cerințelor
mai sus amintite.
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