Ghid de citire a orarului
Dragi studenți,
Activitatea didactică a Facultății este organizată sub forma cursurilor (C), seminariilor (S) și lucrări practice (LP). Fiecare student
face parte dintr-o grupă de curs, una de seminar și una de LP (https://www.sport.uaic.ro/ studenti/studii/).
Extragerea orarului personal se face prin identificarea disciplinelor care se află între liniile verticale ale fiecărei grupe din care
face parte studentul (https://www.sport.uaic.ro/orar/).

Grupa de curs (C)

Grupa de lucrare practică (LP)

Grupa de seminar (S)

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, SEMESTRUL 1
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
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SUBGRUPA 2
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GRUPA 3
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GRUPA 4
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SUBGRUPA 6

Grupa de lucrare practică (LP)

Grupa de seminar (S)

Exemplele de mai jos sunt pentru înțelegerea modului în care este scris orarul. Acestea sunt FICTIVE!!!

Denumirea disciplinei

Tipul disciplinei:
C - curs
S - seminar
LP - lucrare practică

Locul de
desfășurare al
disciplinei

Modul de desfășurare al
disciplinei:
- săpt.1→7 = modul în
primele 7 săptămâni
- săpt.8→14 = modul în
ultimele 7 săptămâni

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive - Fotbal (C - ONLINE, săpt. 1→7),
Lect. TROFIN Florin - KMS1

Cadru Didactic

Specializare și an de studiu:
- EFS = Educație Fizică și
Sportivă
- KMS = Kinetoterapie și
Motricitate Specială
- SPM = Sport și Performanță
Motrică

Tipul disciplinei:
C - curs
S - seminar
LP - lucrare practică
OPȚ - opțional
FAC - facultativ

Denumirea disciplinei

Locul de
desfășurare al
disciplinei

Modul de desfășurare al
disciplinei:
- săpt.impară = desfășurare
doar în săptămânile impare
(1, 3, 5...)
- săpt. pară = desfășurare
doar în săptămânile pare
(2, 4, 6...)

Echipamente, aparate și instalații utilizate în kinetoterapie (OPȚ_1) (S – DEF1, săpt. impară),
Lect. LUCACI Paul – KMS2

Cadru Didactic

Specializare și an de studiu:
- EFS = Educație Fizică și
Sportivă
- KMS = Kinetoterapie și
Motricitate Specială
- SPM = Sport și Performanță
Motrică

Tipul disciplinei:
C - curs
S - seminar
LP - lucrare practică

Denumirea disciplinei

Locul de
desfășurare al
disciplinei

Fundamentele științifice ale jocurilor sportive: Fotbal (LP – T. FOTBAL),
Lect. TROFIN Florin - EFS1

Cadru Didactic

Specializare și an de studiu:
- EFS = Educație Fizică și
Sportivă
- KMS = Kinetoterapie și
Motricitate Specială
- SPM = Sport și Performanță
Motrică

