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CURSUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
 

 

 

Având în vedere situația pandemică din Municipiul București cu o rată 

de infectare de 15,42 la mie cu prognoză de creștere, precum și 
Recomandarea adoptată de Consiliul Național al Rectorilor din 8 – 10 

Octombrie Universitatea Națională de Arte București a decis efectuarea  

 

 

CURSULUI DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, în sistem  

ON-LINE 

începând cu data de 18 Octombrie 2021. 

 

CURSUL SE VA DESFĂȘURA CONFORM ORARULUI 

ANEXAT 
 

Studenții apți de a urma activitățile fizice aferente Cursului de 

Educație Fizică trebuie să prezinte o adeverință medicală în care să fie 

specificat că sunt apți pentru participare la acest curs. 

 

Studenții care, din motive medicale, nu pot participa la Cursul de 

Educație Fizică trebuie să prezinte o scutire medicală în care să fie 

specificat motivul medical pentru neparticipare. 

 

Adeverința și scutirea trebuie vizate de către medicul universității, 

respectiv D-na Doctor Laurenția Popescu în strada Știrbei Vodă nr. 33, la 

Cabinetul Medical Studențesc. (Cabinetul se află în incinta Universității 

Naționale de Muzică București). 

 

 

Secretariatul Universității Naționale de Arte București 

 

 
 

 



ORA LUNI MIERCURI VINERI

ITA-CONSERVARE SI 

RESTAURARE                                      

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FAP-PICTURA                                                   

14.00-15.00 săptămânal

ITA - ISTORIA SI TEORIA ARTEI 

14.00-15.00/ săptămânal 

FAP- GRAFICA                             

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-MODA-DESIGN VESTIMENTAR                                               

14.00-15.00/ săptămânal 

FADD-ARTA MURALA                                

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FAP-FVPCI                                          

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FAP-SCULPTURA                                     

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FADD-DESIGN                                             

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FAP-PEDAGOGIE                                             

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-SCENOGRAFIE SI EVENIMENT 

ARTISTIC                                                     

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

FADD-CERAMICA-STICLA-METAL 

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-ARTE TEXTILE-DESIGN 

TEXTIL                                                    

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)

ORAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT UNARTE ANUL I 

14.00-16.00

15.00-17.00



ORA LUNI MIERCURI VINERI

ITA - CONSERVARE SI 

RESTAURARE                                      

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FAP-PICTURA                                                                     

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-ARTĂ MURALĂ                                  

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FAP SCULPTURA                                    

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-ARTE TEXTILE                 

14.00-15.00/Săptamanal

FADD-SCENOGRAFIE SI 

EVENIMENT ARTISTIC                                  

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)
FADD-DESIGN                                        

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile impare)
ITA-ISTORIA SI TEORIA 

ARTELOR                                           

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FAP-GRAFICA                               

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-MODA                                          

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FADD-CERAMICA-STICLA-

METAL                                                 

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FAP-FVPCI                                           

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

FAP-PEDAGOGIE                                            

(din două în două săptămâni – în 

săptămânile pare)

ORAR EDUCATIE FIZICA SI SPORT UNARTE ANUL II 

 

14.00 – 

16.00

15.00 - 

17.00


