
Cerințele de promovare, în noile condiții, a disciplinei Educație fizică/Educație fizică și 
sport/Sport/Sports II, IV, valabile pentru studenții de la toate facultățile de neprofil (inclusiv studenții 
cu restanță/refacere de disciplină): 

1. Până la sfârșitul semestrului II colegii de la DEFSK-FGTS repartizați pe programe și facultați se vor 
deplasa la secretariatele acestora si vor încheia toti studentii care în primele trei (3) saptamani de 
activitate din acest semestru (pana la data de 11.03.2020) au înregistrat prezență(e) în caietul cadrului 
didactic coordonator, sunt declarați ADMIS (PROMOVAT);  Fiecare cadru didactic raspunde pentru 
calificativul acordat. 

2. Studenții care nu se regăsesc în prima situație, trebuie să elaboreze un eseu (contribuție personală) 
de cel mult 1-2 pagini, pe tema ”Locul și rolul exercițiului fizic în domeniul studiat”, pe care îl vor preda 
electronic (pe adresa de e-mail) cadrului didactic coordonator al programului de studiu, conform 
numelor și adreselor atasate. Primirea eseului de cadrul didactic se va confirma prin e-mail, fiecărui 
student. 

a.) Cei care vor trimite eseul până la sfarșitul sesiunii vor fi încheiați în prima saptamana a acesteia. 

b.) Cei care vor transmite eseul după încheierea semestrului II vor fi încheiați în timpul sesiunii de 
restanțe. 

Vă rugăm sa diseminati informatia studenților Dumneavoastra prin mijloacele avute la dispoziție la 
nivelul facultății, iar aceștia, respectând corespondența dintre programul de studiu și cadrul didactic 
titular, să-i contacteze la adresele inidicate la fiecare. 

FOARTE IMPORTANT ! 

I. Solutia de la punctul 2 este valabila si pentru și pentru cei cu refacere de disciplină din anii anteriori, 
care se vor adresa cadrului didactic repartizat în prezent la programul parcurs de student conform anului 
din care refac disciplina. 

II. Pentru studenții care au finalizat anterior un program de studiu sau sunt în prezentla al doilea 
program și au promovat disciplina Educație fizică vor fi îndrumați pentru recunoasterea examenului spre 
cadrul didactic repartizat în prezent la programul frecventat. 
 

Contact cadre didactice 

– Sturzu Bogdan: bogdan_sturzu_laurentiu@yahoo.com 

– Feflea Ioan: feflea@yahoo.com 


