COMISIA NR. 2
- EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ (IF, IFR)–Linia Română
- SPORT ȘI PERFORMANȚĂ MOTRICĂ-(IF)–Linia Română

1.
2.
3.
4.

Conferentiar Dr. Baciu Marius-Alin – președinte
Conf. dr. Șanta-Moldovan Ioan Cristian -membru
Lect. dr. Nuț Ancuța Ramona -membru
Lect. dr. Pop Sergiu -secretar
MARȚI 01.02.2022

Ora
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20

Nume și Prenume
DAVID M. SERGIULEONID
MARIȘ V. DENISADANIELA
MOLDOVAN I.
ROXANA
TODERICIU-SZOPOS
I.D. HORAȚIU

Sprecializare
IF

SĂNTĂUAN G.-A.
PAUL
HUZA I. IOAN
SICOE F.-G.
CĂTĂLIN-FLORIN
BULBUC A.-C.
ANDREI-MIHAI

IF

Observații

Link-ul de conectare

IFR
IFR

Link accesare:
https://teams.microsoft.co
m/l/team/19%3aCLIxxOHG
nIpQftoeEUWEWAHM2tZe
2-gDPZDhZrojKA1%40thread.tacv2/conver
sations?groupId=2470ca30
-139e-48b6-8d54c40c477afbd7&tenantId=5
a4863ed-40c8-4fd5-8298fbfdb7f13095
Cod clasa:

SPM

u4cwq8w

IF
IF
IF

Susține doar
Proba 2

Regulament
1. În tabel pe ultima coloană aveți link-ul comisiei pentru MS Teams.
Vă rugăm să vă logați (luați link-ul din tabel cu copy/paste și transferați-l în browser-ul Google)
și să fiți prezenți în fața dispozitivelor pentru a putea intra în examen atunci când sunteți apelați.
2. Programarea examinării o regăsiți în tabel pe prima coloană! Precizare: Vă rugăm imperios să
aveți dispozitivele încărcate și un semnal corespunzător pentru a putea să vă susțineți examenul
în condiții tehnice bune!
3. Candidații vor prezenta comisiei Cartea de identitate înainte de începerea examenului.
4. Cf. Regulamentelor UBB - Susținerea online a probelor examenului de Licență - verificarea
cunoștințelor teoretice și prezentarea lucrării se va înregistra integral, pentru fiecare candidat și se

arhivează la nivel de facultate - prezența dumneavoastră în examen va fi considerată acceptul
pentru acest demers!
5. În timpul examenului candidatul are obligația de a menține pornite atât camera, cât și
microfonul.
6. Pentru a reuși o comunicare cât mai eficientă, va rugăm sa trimiteți email cu numărul de
telefon la care puteți fi contactați în perioada în care sunteți programat la examen la adresa de
mail - sergiu.pop@ubbcluj.ro , până la data de 30.01.2022 ora 18.00

