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Regulament privind organizarea și desfășurarea 

disciplinei Educație fizică în Universitatea de Vest 

din Timișoara 
 

CAPITOLUL I 

Dispoziții generale 
 

Articolul 1. Prezentul regulament stabilește modul de organizare și desfășurare a disciplinei 

Educație fizică în cadrul tuturor programelor de studii universitare de licență din Universitatea de 

Vest din Timișoara (UVT), indiferent de forma de învățământ, cu excepția programelor de studii 

universitare de licență din domeniul fundamental Știința sportului și educației fizice. 
 

Articolul 2. 

(1) Disciplina Educație fizică este inclusă în toate planurile de învățământ ale programelor 

de studii universitare de licență, cu excepția programelor de studii universitare de licență din 

domeniul fundamental Știința sportului și educației fizice, ca disciplină complementară 

obligatorie/impusă, pe parcursul a 4 semestre, cu 1 oră pe săptămână și un credit/semestru, 

creditele dobândite fiind suplimentare față de cele 60 de credite/an. 

(2) Activitățile didactice aferente disciplinei Educație fizică se normează în statul de funcții 

al Facultății de Educație Fizică și Sport. 

(3) Cadrele didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport titulare ale disciplinelor 

sportive propuse studenților UVT de la celelalte facultăți în cadrul disciplinei Educație fizică vor 

pune la dispoziția facultăților UVT fișa disciplinei pentru fiecare disciplină sportivă desfășurată. 
 

Articolul 3. 

(1) Disciplina Educație fizică se finalizează cu o evaluare pe bază de calificativ, de tipul 

promovat/nepromovat.  

(2) Evaluarea la această disciplină nu se va putea lua în considerare la calculul mediilor 

anuale, dar disciplina va trebui parcursă pentru definitivarea traseului de învățare al oricărui 

student din UVT. 

(3) Pentru a putea finaliza studiile universitare de licență, studenții UVT trebuie să 

promoveze cel puțin patru semestre ale disciplinei Educație fizică, indiferent de semestrele în care 

aceasta este parcursă. 

(4) Statutul de student integralist este condiționat de promovarea disciplinei Educație 

fizică. În acest sens, la programele de studii universitare de licență în cadrul cărora, pentru a 

promova în anul de studii terminal, studenții trebuie să aibă statutul de integralist pentru primul 

an de studii (sau statutul de integralist pentru primii doi ani de studii, în cazul programelor de studii 
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universitare de licență de 240 de credite), aceștia trebuie să promoveze cel puțin două semestre 

aferente disciplinei Educație fizică pentru a putea promova în anul de studii 3, respectiv patru 

semestre aferente disciplinei Educație fizică pentru a putea promova în anul 4. 
 

CAPITOLUL II 

Înscrierea la disciplina Educație fizică 
 

Articolul 4.  

(1) Orarul pentru disciplina Educație fizică se afișează pe site-ul Facultății de Educație Fizică 

și Sport, respectiv pe site-ul UVT, în ultima săptămână dinaintea începerii fiecărui semestru, iar 

acesta cuprinde modulele și disciplinele sportive puse la dispoziție de cadrele didactice din cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport (tipul activității sportive, numele titularului de curs, numărul 

de locuri disponibile, intervalul orar și locația în care se desfășoară activitățile). 

(2) Înscrierea la disciplina Educație fizică se realizează în primele trei săptămâni de la 

începerea fiecărui semestru, prin alegerea și prezentarea la unul dintre modulele disponibile, la 

ora și în locul specificate conform orarului, sau prin înrolarea pe grupul de Google Classroom 

aferent disciplinei cu contul de e-mail instituțional (@e-uvt.ro), în cazul desfășurării activităților 

didactice în regim online. 

(3) Pe parcursul semestrului nu este permis transferul de la o disciplină sportivă la alta, dar, 

în fiecare semestru, studentul poate opta pentru discipline sportive diferite. 

(4) În cazul în care studentul suferă o accidentare/problemă medicală pe parcursul 

semestrului și nu mai poate participa la activitățile disciplinei sportive la care era înscris, acesta se 

va putea transfera la disciplina Gimnastică medicală, cu informarea celor două cadre didactice 

titulare (disciplina sportivă de la care se retrage și disciplina Gimnastică medicală), prezențele 

efectuate până la acel moment fiindu-i recunoscute. 

(5) În regim facultativ, gratuit, dacă a promovat toate semestrele disciplinei Educație fizică 

desfășurate până la acel moment, un student se poate înscrie la o disciplină sportivă suplimentară 

în oricare dintre semestrele de studii, pentru care, în cazul în care o va promova, va beneficia de 

un credit de studii suplimentar. Această prevedere este valabilă și pentru studenții de la ciclul de 

studii universitare de masterat. Dacă prin cumularea disciplinelor sportive promovate în regim 

obligatoriu și în regim facultativ un student de la ciclul de studii universitare de licență cumulează 

patru semestre ale disciplinei Educație fizică promovate, indiferent de semestrele/anii de studiu 

în care acestea s-au desfășurat, obligația de a promova patru semestre ale acestei discipline pentru 

a finaliza studiile se consideră îndeplinită. 
 

Articolul 5. Studenții care, din cauza unor motive medicale, nu pot desfășura activități fizice 

în regim obișnuit, se pot înscrie la unul dintre modulele de Gimnastică medicală, în baza unui 

certificat medical eliberat de medicul specialist, din care să rezulte diagnosticul. 
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Articolul 6. La finalul primei, respectiv celei de-a doua săptămâni de înscrieri la disciplina 

Educație fizică din fiecare semestru, pe site-ul Facultății de Educație Fizică și Sport, respectiv pe 

site-ul UVT, orarul va fi actualizat cu numărul de locuri care mai sunt disponibile la fiecare modul 

din această disciplină. 
 

Articolul 7.  

(1) Singurele categorii de studenți scutiți de parcurgerea disciplinei Educație fizică sunt: 

1. studenții care prezintă probleme medicale și sunt internați în spital – beneficiază de 

scutire totală de frecvență pe perioada internării, în baza documentelor 

justificative; 

2. studenții care practică sport de înaltă performanță – beneficiază de scutire totală 

de frecvență pe perioada în care sunt convocați la loturile naționale, în baza 

documentelor justificative. 

(2) Cererea de scutire (însoțită obligatoriu de documente justificative) se depune la 

InfoCentrul studențesc (online, la adresa de e-mail info@e-uvt.ro) și trebuie să fie aprobată de 

cadrul didactic din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport responsabil de facultatea la care este 

înmatriculat studentul. 
 

CAPITOLUL III 

Promovarea disciplinei Educație fizică 
 

Articolul 8. 

(1) Pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică, studenții trebuie să 

acumuleze minimum 10 prezențe. 

 (2) Prin excepție de la alineatul (1) al prezentului articol, studenții înmatriculați la programe 

de studii la învățământ cu frecvență redusă sau învățământ la distanță, trebuie să acumuleze 

minimum 5 prezențe pentru a promova un semestru la disciplina Educație fizică.  

(3) Pentru a obține o prezență, studentul trebuie să se prezinte la modului disciplinei 

sportive la care este înscris și să îndeplinească următoarele condiții: 

● să aibă echipament sportiv; 

● să participe efectiv la activitatea desfășurată pe toată durata acesteia (90 de minute). 
 

 Articolul 9. 

(1) Decanul fiecărei facultăți UVT poate aproba, la cererea studentului, în baza unor 

documente justificative, reducerea frecvenței cu până la 50% din minimul de frecvență stabilit la 

articolul 8, alineatul (1) din prezentul regulament, pentru studenții înmatriculați la programe de 

studii universitare de licență la forma de învățământ cu frecvență, care fac dovada desfășurării 

unor activități științifice, de cercetare, de creație universitară sau performanță sportivă, pentru 

studenții care sunt angajați pe baza unor contracte de muncă, precum și pentru studenții care fac 
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dovada medicală a incapacității de a frecventa activitățile didactice. Pentru aceste situații, cadrele 

didactice pot stabili sarcini distincte, alternative, prin care studenții vor recupera activitățile 

didactice la care nu au participat. 

(2) Cererea de scutire a frecvenței menționată la alineatul (1) al prezentului articol se 

depune prin intermediul formularului de solicitări online, pus la dispoziție de InfoCentrul 

studențesc UVT. 

(3) InfoCentrul studențesc va transmite cadrelor didactice din cadrul Facultății de Educație 

Fizică și Sport responsabile de fiecare facultate lista cu studenții care au cereri de scutire de 

frecvență aprobate. 
 

Articolul 10. În cazul studenților care efectuează mobilități academice interne sau 

internaționale într-unul dintre semestrele în care este prevăzută în planul de învățământ al 

programului de studii la care sunt înmatriculați disciplina Educație fizică, promovarea acesteia va 

fi echivalată din oficiu la întoarcerea din mobilitate, indiferent dacă au desfășurat o disciplină 

identică sau similară în perioada de mobilitate sau nu. 
 

Articolul 11.  

(1) În cazul în care un student a parcurs deja disciplina Educație fizică sau o disciplină 

similară în cadrul unui alt program de studii universitare de licență, în baza unei cereri, însoțită de 

documente justificative (foaie matricolă parțială / supliment la diplomă și fișă a disciplinei), îi poate 

fi aprobată echivalarea acestei discipline integral (pentru toate cele patru semestre obligatorii) sau 

parțial. 

(2) Cererea de echivalare se depune în primele 5 zile lucrătoare de la începerea semestrului 

la InfoCentrul studențesc (online, la adresa de e-mail info@e-uvt.ro) și trebuie să fie aprobată de 

cadrul didactic din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport responsabil de facultatea la care este 

înmatriculat studentul. 

(3) Dacă parcurgerea disciplinei s-a realizat în cadrul unui alt program de studii universitare 

de licență organizat de una dintre facultățile Universității de Vest din Timișoara, studentul nu este 

nevoit să prezinte documente justificative, iar promovarea disciplinei în vederea echivalării va fi 

confirmată de Centrul de Gestiune a Școlarității, care transmite către cadrul didactic din cadrul 

Facultății de Educație Fizică și Sport responsabil de facultatea la care este înmatriculat studentul 

situația acestuia. 
 

CAPITOLUL IV 

Recontractarea disciplinei Educație fizică 
 

Articolul 12.  

(1) Studenții care nu au promovat disciplina Educație fizică în semestrele în care aceasta 

era prevăzută în planurile de învățământ ale programelor de studii universitare de licență (primele 
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4 semestre de studii) pot recontracta câte un semestru aferent acestei discipline pe parcursul unui 

alt semestru de studii (inclusiv în cazul în care mai parcurg un alt modul de Educație fizică în acel 

semestru), până la promovarea a patru semestre aferente acestei discipline. În anul de studii 

terminal, studenții care nu au promovat încă patru semestre aferente disciplinei Educație fizică pot 

recupera prin recontractare maximum două semestre într-unul singur. 

(2) Pentru recontractare, studentul trebuie să achite taxa stabilită de Senatul UVT în acest 

sens, în primele 5 zile de la începerea semestrului. Achitarea taxei de recontractare se realizează 

prin intermediul platformei StudentWeb. 

(3) Ulterior achitării taxei aferente, studentul poate urma procedura de înscriere de la 

Capitolul II al prezentului regulament, iar pentru a promova disciplina trebuie să îndeplinească 

criteriile menționate la Capitolul III al prezentului regulament. 

(4) La o zi lucrătoare după încheierea termenul de plată a taxelor de recontractare, Centrul 

de Gestiune a Școlarității Studenților pune la dispoziția Facultății de Educație Fizică și Sport lista cu 

studenții care vor recontracta disciplină în acel an universitar. 

(5) Dacă studentul nu și-a îndeplinit condițiile de promovare în urma recontractării 

disciplinei va fi nevoit să recontracteze disciplina din nou. 
 

CAPITOLUL V 

Dispoziții finale și tranzitorii 
 

Articolul 13. Pe perioada instituirii stării de alertă, necesitate sau de urgență, în baza 

autonomiei universitare, se poate decide desfășurarea activităților la disciplina Educație fizică în 

regim online, caz în care, prin excepție de la prevederile prezentului regulament: 

- orarul disciplinei Educație fizică va cuprinde, pentru fiecare modul și disciplină 

sportivă în parte, codul pentru cursul aferent de pe platforma Google Classroom; 

- înscrierea la un modul al unei discipline sportive se realizează prin înscrierea pe 

cursul de pe platforma Google Classroom aferent modului respectiv, utilizând 

contul de e-mail instituțional @e-uvt.ro; 

- pentru a obține o prezență, pe lângă condițiile deja menționate în prezentul 

regulament, studentul trebuie să:  

● aibă camera video pornită pe întreaga durată a activității; 

● se afle în raza de vizibilitate a camerei video, pentru a putea fi monitorizați 

de cadrul didactic în timpul desfășurării activităților. 
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