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DEPARTAMENT KINETOTERAPIE SI MEDICINA SPORTIVA                                              

 

 

 

PROCEDURA CU  PRIVIRE LA DESFASURAREA  

EXAMENULUI DE DISERTAȚIE 

KINETOTERAPIE ÎN REEDUCAREA NEUROMOTORIE 

 

Examenul de disertație constă într-o singură probă, și anume Prezentarea și 

susținerea lucrării de disertație. 

Inscrierea la examenul de disertatie are urmatorii pasi: 

1.Candidații vor încărca pe platforma Evidența studenților, pe pagina pe care o 

accesati cu ajutorul parolei (pagina in care regasiti situatia scolara),  lucrarea în 

fomat PDF cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii examenului de 

finalizare a studiilor (conform calendarului de mai jos) 

2.După validarea lucrării de către cadrul didactic coordonator, absolvenții vor 

trimite electronic, cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea examenului de 

disertație, pe adresa de e-mail: efs_kineto@sport.ucv.ro următoarele documente: 

- Cererea pentru înscrierea la examenul de disertație, regăsită pe site-ul 

facultății https://efs.ucv.ro/; Această cerere conține la final și declarația pe 

proprie răspundere privind originalitatea lucrării. 

- Lucrarea elaborată, în format PDF; 

- Referatul de apreciere din partea coordonatorului lucrării de disertație  

notat,  semnat și datat de acesta.  

Aceste documente  vor fi denumite astfel:  

Nume prenume_Anexa 1_program de studiu (pentru cerere);  

Nume prenume_titlu lucrare_program de studiu;(pentru lucrare) 

Nume prenume_referat de apreciere_program de studiu (pentru referat) 

  

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE  

Susținerea în varianta on-line a lucrării de disertație se înregistrează integral, 

pentru fiecare absolvent în parte și se arhivează la nivel de facultate. 

 Candidații au obligația de a fi vizibili pe platformă cu o jumătate de oră mai 

devreme de intervalul de timp în care au fost planificați pentru susținere. În 
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timpul susținerii probei/probelor de examen, candidații au obligația să prezinte 

comisiei cartea de identitate și/sau carnetul de student. De asemenea, candidații 

sunt obligați să mențină deschise camera video și microfonul pe tot parcursul 

desfășurării examenului. 

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. 

Prezentarea și susținerea lucrării de disertație 

Prezentarea și susținerea lucrării de disertație se va desfășura on-line, în 

timp real, în fața comisiei de examen, prin intermediul platformei google 

classroom, care să permită transmiterea, recepționarea simultană (în direct) și 

înregistrarea de conținut audio-video. Notele acordate de membrii comisiei de 

examen vor fi numere întregi de la 1 la 10.  

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE  

Media finală a  examenului  de disertație este reprezentată de nota obținută 

de prezentarea și susținerea lucrării de disertație. 

 

Director Departament  Kinetoterapie și Medicină Sportivă 

Prof.univ.dr. Ligia RUSU 

Medic primar 

                      Decan,     
Prof. univ.dr. Mircea DĂNOIU 

Durata  prezentării  lucrării  de  disertație,  va  fi  de  10  minute,  și  va  fi 

urmată  de  întrebări  din  partea  membrilor  comisie  de  examinare,  timp  de  5 

minute. 

 Încărcarea lucrarii: 01 Septembrie-10 Septembrie 2020 

 Înscrierea: 12 Septembrie - 14 Septembrie 2020 

 Prezentarea și susținerea examenului lucrării de disertație -  16  
Septembrie 2020

Studenții vor fi programați în funcție de numărul candidaților înscriși, urmând să 
fie anunțați online, în data de 15 Septembrie 2020. 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății - 17 Septembrie 2020 


