
 

 
 

 

 

IN ATENTIA STUDENTILOR 

FACULTATII DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

REFERITOR LA COLABORAREA CU SECRETARIATUL FACULTATII 

 

În baza prevederilor Ordinului nr. 5487/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizarea activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Cov-2, vă rugăm să respectați următoarele: 

 

 PENTRU STUDENTII ANULUI I DE STUDII 

 

Decanii de an vor comunica cu studenții anului I si le vor transmite carnetele de student, legitimațiile 

de călătorie și contractele de studii; 

 

 PENTRU STUDENȚII DIN ANII II, III DE LA LICENȚĂ, RESPECTIV 

MASTERANZII DIN ANUL AL II-LEA  
 

Carnetele de student si legitimațiile de călătorie vor fi colectate de sefii / reprezentanții grupelor de 

studii și înmânate decanilor de an, care le vor preda la secretariat, iar după vizare aceștia le vor remite 

sefiilor / reprezentanțiilor grupelor; 

 

 SITUAȚII PARTICULARE  
 

În vederea obținerii adeverințelor din care rezultă calitatea de student, vă rugăm să transmiteți 

solicitare (cerere scrisa) on-line pe adresele de e-mail: fefs.sport@ucv.ro (pentru studentii de la 

specializarea educatie fizica si sportiva si pentru studentii la masterele din domeniul educatie fizica si 

sport). Adresa fefs.kineto@ucv.ro (pentru studentii la specializarea Kinetoterapie si motricitate 

speciala, respectiv studentii la masterul Kinetoterapie in reeducarea neuromotorie). 

Vor fi luate în considerare numai cererile transmise de luni până joi, în intervalul 9:00 – 15:00. 

Adeverințele vor fi eliberate în original a doua zi, la intrarea în facultate, în intervalul 10:00-12:00 

(de marți până vineri). În această situație (privind eliberarea adeverinței) studenții din anii II, III, 

respectiv masteranzii din anul al II-lea sunt obligați să aibă asupra lor carnetul de student și legitimația 

pentru a obține viza pe anul universitar 2020-2021.  

Orice altă solicitare (copii ale actelor de studii, fișe de lichidare, situații școlare, etc.) se va face on-

line, la adresele  de email: fefs.sport@ucv.ro (pentru studentii de la specializarea educatie fizica si 

sportiva si pentru studentii la masterele din domeniul educatie fizica si sport). Adresa 

fefs.kineto@ucv.ro (pentru studentii la specializarea Kinetoterapie si motricitate speciala, respectiv 

studentii la masterul Kinetoterapie in reeducarea neuromotorie). 

Se va specifica, pe cerere un număr de telefon la care puteți fi contactat. Secretariatul va comunica 

ziua si ora cand puteti ridica documentele solicitate. Data și ora programării vor fi respectate, iar 

accesul în instituție este permis doar solicitantului care are programare (acesta nu va fi însoțit de alte 

persoane).Studentii vor avea asupra lor cartea de identitate /carnetul de student. 

Accesul in facultate, pentru ridicarea documentelor,  se va face numai cu masca de protectie si manusi. 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 
Str. Brestei 156, 200192 Craiova, Tel./fax 0251/422743; 

E-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro 

Web: http://cis01.central.ucv.ro/educatie_fizica-kineto/ 
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