
PRECIZĂRI privind DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT  

pentru STUDENŢII de la programul de studii DREPT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ 

Conform planului de învăţământ al promoţiei 2017-2021, respectiv al promoţiei 2018 - 2022, atât studenţii 

din anul II, cât şi cei din anul I de la programul de studii Drept cu frecvenţă redusă trebuie să urmeze şi să 

promoveze şi disciplina Educaţie fizică şi sport, disciplină ce se regăseşte, aşadar, în ambele semestre atât 

din anul I de studii, cât şi din anul II de studii.  

În acest sens, conform precizărilor domnului lect. dr. Wilhelm Grosz, de la Facultatea de Educaţie fizică şi 

sporturi montane – coordonatorul acestei discipline pentru Facultatea de Drept, aveţi următoarele 

posibilităţi: 

- să participaţi la drumeţiile organizate în următoarele date: 03.11.2018, 04.11.2018, 17.11.2018, 

18.11.2018, 24.11.2018, 25.11.2018, la „7 Scări”. Plecarea va fi de la ora 09.00 de la punctul de întâlnire 

Bariera de la Dâmbul Morii. Trebuie să aveţi cu dumneavoastră Fişa individuală a studentului pentru 

disciplina Educaţie fizică şi sport, completată cu datele personale ale dumneavoastră, unde va trebui să 

semneze pentru prezenţă cadrul didactic de la această disciplină la momentul participării la drumeţie. 

Această fişă poate fi descărcată la următorul link: 

https://drept.unitbv.ro/images/studenti/orar_2018/fi%C8%99%C4%83_prezen%C8%9B%C4%83_neprofil_

2018.pdf;  

- să solicitaţi echivalarea acestei discipline prin completarea aceleiaşi Fişe individuale a studentului pentru 

disciplina Educaţie fizică şi sport cu datele personale ale dumneavoastră şi prin menţionarea unei cerinţe în 

acest sens. În acest caz este necesar să ataşaţi la această fişă şi o dovadă, anume o copie a foii matricole 

sau a suplimentului de diplomă care dovedeşte promovarea acestei discipline pe parcursul studiilor 

superioare din cadrul unei facultăţi deja absolvite; 

- să aduceţi la cunoştinţă imposibilitatea parcurgerii acestei discipline din motive medicale prin 

completarea aceleiaşi Fişe individuale a studentului pentru disciplina Educaţie fizică şi sport cu datele 

personale ale dumneavoastră şi prin menţionarea faptului că doriţi să fiţi scutit/ă medical. În acest caz este 

necesar să ataşaţi la această fişă o dovadă medicală – adeverinţă medicală, bilet de ieşire din spital, etc. 

Dacă ataşaţi o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie este necesar ca anterior depunerii să o 

vizaţi şi la Dispensarul Studenţesc care-şi are sediul în Complexul MEMO al Universităţii Transilvania din 

Braşov.  

Fişa individuală a studentului pentru disciplina Educaţie fizică şi sport împreună cu dovezile conform celor 

menţionate mai sus, după caz şi dacă este cazul, vor fi predate personal coordonatului programului de 

studii Drept cu frecvenţă redusă – lect. dr. Oana Şaramet până cel târziu la data de 16.12.2018. 

Pentru orice alte informaţii, vă rugăm să vă adresaţi coordonatorului programului de studii Drept cu 

frecvenţă redusă – lect. dr. Oana Şaramet, la adresa de e-mail: oana.saramet@unitbv.ro, sau 

coordonatorului disciplinei Educaţie fizică şi sport sport pentru Facultatea de Drept – lect. dr. Wilhelm 

Grosz, la adresa de e-mail: wilhelm.grosz@unitbv.ro.       
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