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DEPARTAMENT KINETOTERAPIE SI MEDICINA SPORTIVA                                              

 

 

PROCEDURA CU  PRIVIRE LA DESFASURAREA  

EXAMENULUI DE LICENȚĂ 

SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE SI MOTRICITATE 

SPECIALĂ 

 

 

Examenul de licență constă în susținerea a două probe:  

proba I - Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate; și  

proba a II-a – Prezentarea și susținerea lucrării de licență  

INSCRIEREA LA EXAMENUL DE LICENȚĂ ARE URMĂTORII PAȘI : 

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 

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

- Cererea pentru înscrierea la examenul de licență, 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) 

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 
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 Proba I a examenului de licență se va desfășura on-line în varianta scrisă (tip 

grilă), comisia de licență va realiza grilele în condiții de strictă siguranță, 

urmând a le distribui chiar înainte de începerea exemenului, prin platforma 

electronică stabilită, google classroom. 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ  

Susținerea în varianta on-line a probelor examenului de licență precum și 

susținerea on-line a lucrării de licență  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 

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. 

Probele examenului de licență, vor fi susținute conform planificării și 

candidatul va obține note distincte pentru fiecare probă în parte, iar examenul se 

va derula astfel: 

a.Proba I-Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate va cuprinde 

un test grilă scris cu 20 întrebări, cu răspuns unic. Durata testului 30minute. 

Tematica aferentă susținerii probei de evaluarea cunoștințelor 

fundamentale și de specialitate se găsește la adresa 

https://efs.ucv.ro/pdf/studenti/examene/tematica_lic_kineto3.pdf 

Testul se va desfășura on line pe platforma google classroom, la care 

studenții se vor conecta folosind adresele instituționale, disponibile pe sistemul 

de evidență a studenților pus la dispoziție de Universitatea din Craiova. 

Fiecare student va accesa platforma online cu 30minute înainte de 

susținerea testului online, pentru a se verifica și a se asigura conexiunea online, 

în sistem audio-video. 

În intervalul de 30 minute absolventul  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. 

La finalul celor 30 de minute, fiecare  student va retrimite testul rezolvat, 

către comisia de examinare de la care a fost primit. 

Odată cu expirarea timpului acordat, nu se pot primi și accesa testele de 

evaluare.  

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. 

b. Proba II - Prezentarea și susținerea examenului lucrării de licență 

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

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

https://efs.ucv.ro/pdf/studenti/examene/tematica_lic_kineto3.pdf
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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.  

Durata prezentării lucrării de licență  va fi de 10minute, și va fi urmată de 

întrebări din partea membrilor comisie de examinare,  timp de 5 minute. 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENȚĂ  

Pentru absolvenții Kinetoterapie și Motricitate Specială Craiova 

Înscrierea absolvenților se va face prin transmiterea   documentelor, mai sus 

menționate, la adresa de  email: fefs_cudts@yahoo.com 

Director Departament  Kinetoterapie și Medicină Sportivă 

Prof.univ.dr. Ligia RUSU 

Medic primar 

Decan,     Prof. univ.dr. Mircea DĂNOIU 

      Încărcarea lucrarii: 1 Septembrie - 10 Septembrie 2020
 Înscrierea 10 Septembrie - 12 Septembrie 2020 

 Susținerea examenelor: 

 Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate -14 Septembrie 2020, ora 9. 

 Prezentarea și susținerea examenului lucrării de licență-15 Septembrie 2020 

(conform unei planificari ce va fi anuntata dupa data de 10 Septembrie 2020) 

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății - 16 Septembrie 2020 

 

Pentru absolvenții Kinetoterapie și Motricitate Specială CUDTS-SEVERIN 

      Încărcarea lucrarii: 1 Septembrie - 10 Septembrie 2020
 Înscrierea 10 Septembrie - 12 Septembrie 2020 

 Susținerea examenelor: 

 Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate -14 Septembrie 2020, ora 9. 
 Prezentarea și susținerea examenului lucrării de licență-15 Septembrie 2020.  

Afișarea rezultatelor pe site-ul facultății - 16 Septembrie 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. 
 


