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PROCEDURA DERULĂRII ACTIVITĂȚILOR DESFĂŞURATE ÎN 

SISTEM ON-LINE LA FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 

SPORT 

 

DEPARTAMENTUL 05-TEORIE ȘI METODICĂ A ACTIVITĂȚILOR MOTRICE 

 

Având în vedere Ordonanța de urgență cu nr.58/2020 (Publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 347 din 29 aprilie 2020) , „Pe durata stării de urgență și până la eliminarea 

restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor 

activităților de predare - învățare - evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 

2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de 

studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul 

universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line”. 

1. Documente de referință 

 

1.1 Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 217/GP/01.04.2020, cu privire la adoptarea de 

măsuri alternative de susținere a activităților didactice; 

1.2 Adresa Ministerului Educației și Cercetării nr. 8725/17.03.2020 (clarificări ale MEC 

referitoare la Hotărârea nr. 9 a Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea 

bolilor înalt contagioase pe teritoriul României); 

1.3 Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Craiova din 12.03.2020 

referitoare la „Măsuri de prevenire şi monitorizare a riscurilor privind COVID-19 

(Coronavirus) în UCv”; 

1.4 Hotărârea conducerii Universității din Craiova din 31.03.2020 cu privire la prelungirea 

perioadei de suspendare a activității didactice; 

1.5 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și 

disertație, pentru anul universitar 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 

22.01.2020; 
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1.6 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii 

universitare de licență, de masterat și de doctorat, pentru anul universitar 2020-2021, 

aprobat prin Hotărârea Senatului nr.1 din 22.01.2020; 

1.7 OMEC nr. 4020/07.04.2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul 

învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României;  

1.8 OMEC 5664/2019 din 30 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-

cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016; 

1.9 OMEC nr 6.102/2016 pentru aprobarea Metodologiei -cadru privind organizarea admiterii în 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

1.10Legea nr. 1 / 2011 -  Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare. 

1.11 Regulamentul (UE) 2016/679 pus în aplicare prin Legea 190/2018 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) 

 

În acord cu Metodologia derulării activităților desfășurate în Universitatea din Craiova în 

sistem on-line, aprobată în Ședința de Senat a UCV  din data de 30.04.2020 

(https://www.ucv.ro/pdf/invatamant/management/metodologii/2020/Metodologia_derularii_activ

itatilor_desfasurate_in_UCv_in_sistem_on-line.pdf), pentru Departamentul 05  - Teorie și 

metodică a activităților motrice, se particularizează următoarele aspecte: 

 

2. Evaluarea studenților 

Examenele se vor desfășura utilizând platformele și aplicațiile online, fiecare cadru didactic 

fiind responsabil de alegerea canalului de comunicare cu studenții. Rezultatul examenului se 

comunică studentului prin intermediul platformei, dacă este posibil sau pe adresa de e-mail pusă 

la dispoziție de acesta. Cadrul didactic trebuie să anunțe studenții înaintea examinării cu cel puțin 
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14 de zile  în legătură cu cerințele, platforma utilizată și desfășurarea procedurii de evaluare 

(referat/eseu/proiect, examen tip grilă/lucrare scrisă/examen oral). De asemenea, trebuie să 

comunice restanțierilor modalitatea de susținere a evaluării și canalul de comunicare în 

momentul afișării programării examenelor. 

Planificarea examenelor din sesiunile de restanțe se realizează conform „Regulamentului 

privind activitatea profesională a studenților” și va fi postată pe site-ul facultății. 

Studenții  care susțin examene la disciplinele nepromovate din anii de studii anteriori vor 

solicita susținerea acestora prin transmiterea unei cereri (fotografiată/scanată) Secretariatului 

Facultății, cu disciplinele la care aceștia doresc să fie examinați, înainte de începerea sesiunii de 

colocvii/examene. Obligatoriu cererea trebuie să fie însoțită de datele de contact ale studentului 

(telefon/e-mail) și dovada achitării taxei de restanță/reexaminare (dacă restanța este din anii 

anteriori).  

Cererile vor fi trimise pe adresa: sport.kineto@ucv.ro. 

Informatii suplimentare la tel: 0251/422743 

Pentru studiile universitare de doctorat, prezentarea și evaluarea/reevaluarea rapoartelor 

de progres (pentru studenții doctoranzi din anii I, II și III), de către comisia de îndrumare, se pot 

efectua în regim on-line, prin videoconferință. 

 

3. Examenul de licență la specializarea Educație Fizică și Sportivă 

 

Examenul de licență îl pot susține absolvenţii  programului de studii Educație Fizică și 

Sportivă, absolvenți promoția 2020. De asemenea examenul de licență poate fi susținut de 

absolvenți ai promoțiilor anterioare anului 2020, în condițiile respectării reglementărilor legale în 

vigoare, prevăzute în Legea educației nr.1/2011. 

Examenul de licență constă din două probe, după cum urmează: 

      a) proba 1: evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; 

b) proba 2: prezentarea și susținerea lucrării de licență 
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  a) Comisia de examen va elabora un set de subiecte (din tematica afișată pe site-ul 

facultății) pentru fiecare grupă de studenți și va alege în mod aleatoriu un subiect pentru fiecare 

candidat, așa încât acesta să poată constata vizual caracterul aleatoriul al alegerii. 

Candidatul va avea la dispoziție timpul necesar pentru pregătirea răspunsului, interval în care nu 

va părăsi câmpul vizual al examinatorilor și nu se va consulta cu alte persoane aflate în aceeași 

încăpere sau la distanță de acesta. Candidații care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă 

dovedită vor fi eliminați din examen. Candidatului i se vor aloca cel puțin 10 minute pentru 

prezentarea răspunsului  elaborat. 

b) Susținerea lucrării de licență (proba 2) se va desfășura on-line, fiecare candidat având 

alocate cel puțin 10 minute pentru prezentarea lucrării și minim 5 minute pentru a răspunde 

întrebărilor comisiei de examen.  

Atât proba 1 cât și proba 2 se vor desfășura on-line, pe aplicația Zoom. Fiecare candidat va 

primi link-ul întâlnirii pe adresa de email, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probei. 

Dacă vor exista probleme legate de conexiunea de internet în timpul susținerii probei, se va 

prelungi timpul de răspus al candidatului. Studenții vor fi repartizați pe grupe, în funcție de 

specializarea aleasă și vor primi invitațiile de a se alătura întâlnirii on-line, în ordine alfabetică. 

Pentru a se înscrie la examenul de licență, candidații vor încărca sau vor trimite electronic la 

adresa: sport.kineto@ucv.ro, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii examenului de 

finalizare a studiilor, toate documentele prevăzute în Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, semnate (unde este cazul) și scanate în 

format PDF.  

 

Documente scanate necesare pentru înscrierea la examenul de licență/diplomă sau disertație: 

 - cerere pentru înscrierea la examenul de licență sau disertație completată de absolvent și 

declarația pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării (formular ce se regăsește pe site-ul 

facultății); 

 - lucrarea elaborată, însoțită de referatul care va cuprinde aprecierile îndrumătorului 

asupra conținutului lucrării și propunerea de notare a acesteia;  
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Lucrările de licență și disertație vor fi încarcate de fiecare student în contul personal, pe 

platform Evidenta studentilor, în perioada 1-14.06.2020. Lucrările în original vor fi depuse 

ulterior la secretariatul facultății aceasta fiind o condiție pentru eliberarea diplomei de absolvire. 

În acelasi timp, absolvenții vor depune la secretariatul facultății 2 fotografii tip buletin de 

identitate. 

Examenele vor avea loc în ziua și la ora stabilită de conform programării publicată pe 

site-ul facultății. 

Pentru studiile universitare de doctorat, prezentarea și evaluarea/reevaluarea rapoartelor 

de progres (pentru studenții doctoranzi din anii I, II și III), de către comisia de îndrumare, se pot 

efectua în regim on-line, prin videoconferință. 

 

 

4. Examenul de disertație constă dintr-o singură probă: prezentarea și susținerea 

disertației. 

Prezentarea și susținerea disertației se vor desfășura on-line, pe aplicația Zoom. Fiecare 

candidat va primi link-ul întâlnirii pe adresa de email, cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea 

probei. Dacă vor exista probleme legate de conexiunea de internet în timpul susținerii probei, se 

va prelungi timpul de răspus al candidatului. 

Pentru a se înscrie la examenul de disertație, candidații vor încărca sau vor trimite electronic 

la adresa sport.kineto@ucv.ro, cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii examenului de 

finalizare a studiilor, toate documentele prevăzute în Regulamentul privind organizarea și 

desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, semnate (unde este cazul) și scanate în 

format PDF.  

Atât la examenul de licență cât și de disertație, comisia de evaluare va înregistra, individual 

sau pe grupe de studenți, dialogul purtat pe durata evaluării cunoştinţelor. Studenții vor fi 

anunțați asupra obligativității furnizării, la cererea comisiei de evaluare, a semnalului video 

pentru autentificarea studentului și/sau înregistrarea examenului. Cadrul didactic evaluator poate 
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decide ca dialogul să se poarte doar cu un număr fix de studenți (minim 2), permițând conectarea 

unui nou student numai după ce a fost deconectat un student a cărui evaluare a fost finalizată. 

 

Examenele vor avea loc în ziua și la ora stabilită de conform programării publicate pe site-ul 

facultății. 

Durata examinării on-line este cea anunțată de către Comisia de evaluare și este adusă la 

cunoștința studenților.  Comisia de evaluare poate decide, doar în situații bine justificate 

(conectare cu întârziere, întrerupere legătură etc.), prelungirea timpului de evaluare. De 

asemenea, în situații bine argumentate, comisia de evaluare a cunoştinţelor poate decide 

reprogramarea studentului pentru examinarea cu o altă grupă (serie) care susține același examen 

și în aceeași modalitate tehnică, cu respectarea prevederilor regulamentelor privind activitatea 

didactică pentru studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2019-2020. 

Pentru candidații care comunică imposibilitatea participării la examenul on-line din cauza lipsei 

mijloacelor tehnice, facultatea va lua măsuri astfel încât candidatul să poată susține în condiții de 

siguranță examenul de finalizare. 

Pentru a evita pierderea conexiunii la Internet în timpul evaluării, se recomandă atât 

profesorilor, cât și studenților, realizarea unui Hotspot pe telefonul mobil și conectarea laptop-

ului la Internet prin telefonul mobil, în cazul întreruperii conexiunii principale. Comisia de 

evaluare va avea în vedere alegerea unitară a modalității de susținere a examenului pentru 

aceeași disciplină, din cadrul aceluiași program de studii, pe care o vor aduce la cunoștința 

studenților.  

La evaluarea cunoștințelor on-line, studenții sunt obligați să aibă la dispoziție carnetul de 

student și/sau cartea de identitate. La începutul evaluării on-line prin intermediul platformelor 

on-line cadrul didactic examinator va solicita studentului prezentarea in fata camerei web a C.I. 

sau transmiterea unei fotografii a C.I. atașată în timpul examinării on-line. Opțional, pentru o mai 

buna certificare, cadrul didactic poate solicita vizualizarea on-line a întâlnirii pe platforma on-

line a studentului prin partajare camera web sau camera telefon.  

Cu cel puțin 3 zile înainte de susținerea lucrărilor de licență și disertație, secretarii comisiilor 

de licență/disertație au obligația de a prelua, în format electronic, de la secretariatul facultății, 
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listele cuprinzând candidații înscriși la examen (care vor include, în mod obligatoriu, adresele de 

e-mail și numerele de telefon ale candidaților), lucrările de licență/disertație și referatele 

întocmite de către coordonatori, precum și obligația de a le transmite membrilor comisiei de 

examen spre analiză și evaluare. De asemenea, secretarii de comisie se vor ocupa de organizarea 

absolvenților pe grupe de examinare și de programarea acestora în vederea suținerii celor două 

probe în cazul examenului de licența respectiv examenului de disertație. 

 

IMPORTANT! 

Examen licență  

Perioada de încărcare a lucrării de licență pe platforma Evidența Studenților: 01-14.06.2020 

Perioada de înscriere la examenul de licență: 23-28.06.2020  

Susținere proba 1: 01.07.2020 

Susținere proba 2:02.07.2020 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății-04.07. 2020 

 

Media examenului de licență este reprezentată de media artimetică obținută din cele două note: 

nota la examenul de evaluare a cunștințelor fundamentale și nota la prezentarea și susținerea 

lucrării de licență. 

Informații suplimentare: telefon 0251/422743. 

 

Examen licență CUDTS 

Înscrierea absolvenților, va consta în depunerea unei cereri de înscriere (care se va 

descărca de pe site-ul facultății), și care va trimisă pe email la adresa: sport.kineto@ucv.ro 

Perioada de încărcare a lucrării de licență pe platforma Evidența Studenților: 01-14.06.2020 

Perioada de înscriere la examenul de licență: 25.06.2020-30.06.2020  

Susținere proba 1: 03.07.2020 

Susținere proba 2:04.07.2020 
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Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății-06.07. 2020 

Media examenului de licență este reprezentată de media artimetică obținută din cele două note: 

nota la examenul de evaluare a cunștințelor fundamentale și nota la prezentarea și susținerea 

lucrării de licență. 

Informații suplimentare: telefon 0252/319303. 

 

 

Disertație Activitate Motrică Extracurriculară și Curriculară 

Perioada de încărcare a lucrării de disertație pe platforma Evidența Studenților: 01-14.06.2020 

Perioada de înscriere la examenul de disertație: 23-26.06.2020  

Prezentarea și susținerea disertației: 29.06.2020 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății- 02.07. 2020 

Informații suplimentare: telefon 0251/422743. 

 

Disertație Performanță în Sport  

Perioada de încărcare a lucrării de disertație pe platforma Evidența Studenților: 01-14.06.2020 

Perioada de înscriere la examenul de disertație: 23-27.06.2020  

Prezentarea și susținerea disertației: 30.06.2020 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății-02.07. 2020 

Informații suplimentare: telefon 0251/422743. 

 

Cum protejăm datele cu caracter personal colectate în perioada desfășurării 

activitaților în sistem online (conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal precum si a 

Legii 190/2018) 

Datele personale colectate (nume, prenume ,locaţie, adresă e-mail, adresă IP, cont acces, 

inregistrări video sau audio) sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:  
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- Carta Universităţii din CRAIOVA;  

- Deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă 

- Metodologia Derulării Activitatilor Desfașurate  în UNIVERSITATEA DIN 

CRAIOVA în sistem on-line 

 În vederea asigurării confidenţialităţii datelor colectate se pot aplica următoarele măsuri:  

- configurarea unei parole pentru fiecare conferinţă; 

 - utilizarea zonelor de aşteptare pentru a preveni intrarea în conferinţă a unor persoane 

neinvitate; 

- actualizarea clientului Zoom la ultima versiune oferită de producător; 

- netransmiterea către alte persoane a codului PMI 

- Personal Meeting ID; 

- dezactivarea partajării ecranului de către alte persoane în afara organizatorului 

conferinţei; 

- blocarea conectării la conferinţă în momentul conectării tuturor participanţilor; 

- nepublicarea de către participanţi a unor imagini din timpul conferinţei care să ofere 

informaţii despre participanţii la conferinţă; - nepublicarea link-ului la conferinţă. 

Datele cu caracter personal din categoriile identitate şi contact colectate de către Zoom 

sunt stocate electronic în principal în S.U.A.  Având în vedere transferul internațional de date 

către o organizație din afara Uniunii Europene, platform Zoom ofera garantii de securitate 

adecvate , datorita faptului ca face parte din acordul internațional Privacy Shield ȋncheiat ȋn 2016 

ȋntre UE și Statele Unite. Mai multe detalii: https://zoom.us/privacy 

 

Atunci când conferinţele virtuale sunt înregistrate, acestea sunt stocate pe echipamente 

situate în cadrul Universitaţii din Craiova sau pe echipamente deţinute de către personalul 

facultăţilor. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în 

conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Universitaţii și a celor mai bune 

practici din acest domeniu.  

 

 

Director Departament Teorie și Metodică a Activităților Motrice 
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Conf.univ.dr. hab. Germina-Alina COSMA 

Decan, 

Prof. univ.dr. Mircea DĂNOIU 




