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Anexa 6 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și 

master) din Facultatea de Educație Fizică și Sport - Universitatea Babeș-Bolyai în baza 

Sistemului european de credite transferabile (ECTS)  

 

 
 Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 

195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la 

suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai 

în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 

24048 din 10.12.2019 (denumit în continuare Regulamentul ECTS) va fi completat cu următoarele 

prevederi valabile până la reluarea activităților didactice față în față:  

 

 

1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial 

de facultăți și aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019-2020. 

2. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul platformelor MS Teams  sau 

Zoom pentru examenele care se desfășoară oral și Schoology pentru examenele care 

se desfășoară în scris, în funcție de propunerea făcută de cadrul didactic titular de 

disciplină. Eventuala modificare a formei sau structurii evaluărilor din fișa 

disciplinei va fi comunicată studenților cu suficient timp înainte de datele prevăzute 

pentru desfășurarea acestora. 

3. În cazul specializărilor la care practica de specialitate nu se poate efectua în condițiile 

actuale, aceasta va fi reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor. 

Studenții aflați în această situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x 

credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Așadar, mediile 

acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate. 

4. În cazul anilor terminali, dacă practica de specialitate sau lucrările practice / de 

laborator / proiecte din planul de învățământ nu se pot efectua în condițiile actuale 
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(și nu se pot înlocui cu modelare computerizată / proiectare / prelucrare de date), la 

propunerea titularului de disciplină și cu aprobarea Consiliului Facultății, acestea se 

vor înlocui cu alte sarcini realizabile online care pot conduce la dobândirea 

competențelor asemănătoare. 

5. La disciplinele care au prevăzute în planul de învățământ lucrări practice, lucrări de 

laborator sau proiecte ce nu pot fi înlocuite de modelare computerizată, proiectare, 

prelucrare de date, se vor evalua doar cunoștințele predate la cursuri și/sau la 

seminarii, urmând ca activitatea practică/de laborator să fie recuperată în anul 

universitar următor. 

6. Cadrele didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport vor pregăti materiale video 

cu antrenamente și exerciții fizice, care vor fi puse la dispoziția studenților de la toate 

facultățile UBB. Pentru a promova disciplina Educație Fizică și a obține creditelor 

aferente, studenții vor pune în practică aceste antrenamente la domiciliu. 

7. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din 

Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) 

aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019. 

8. Atunci când situația la nivel național se va îmbunătății și va permite reluarea 

activităților didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta 

valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul privind activitatea profesională a 

studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului 

european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 

10.12.2019. 

 

Prezenta Anexă a fost aprobată în Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport  

din data de 8.05.2020 

 

 

 

 


