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Departamentul de Fizica din cadrul Universitatii din Craiova anunta lansarea editiei a VI-a a 
concursului on-line Profiz 

 
Informatii utile pentru a VI-a editie, februarie-aprilie 2016,  a concursului “PROFIZ” 
 
Concursul va consta din postarea pe site a trei teste, fiecare test continand 10 intrebari/ probleme 
din materia de liceu.  
Problemele nu sunt separate pe clase.  
Inscrierea elevilor se face de catre profesorul sau in perioada 10.02-21.02.2016 iar alocarea ID-
urilor si parolelor pentru participanti se va face pana pe 28 februarie.  
Cele trei teste online vor fi accesate astfel:  
-Testul nr. 1  va fi accesat in perioada 04-07 martie 2016 
-Testul nr. 2 va fi accesat in perioada 18-21 martie 2016 
-Testul nr. 3  va fi accesat in perioada 01-04 aprilie 
-Testul final, presupune prezenta directa la sediul Departamentului de Fizica si se va desfasura in 
ziua de 18 aprilie 2016. La testul final vor fi invitati primii 20 de elevi clasificati dupa cele 3 etape 
online, indiferent de nivelul (clasa) din care provin. 
 
Participarea la PROFIZ este se realizeaza numai prin implicarea directa a profesorilor de fizica de 
la clase. Profesorii isi vor inscrie elevii la concurs, completand un tabel de tipul celui atasat si 

trimitandu-l la adresa fizica@central.ucv.ro. Pana pe 28 februarie, tabelul va fi returnat catre 

profesor, avand precizate pentru fiecare participant un ID si o parola cu care se va putea accesa 
site-ul concursului. Aceste elemente vor fi transmise elevilor inscrisi de catre profesor. In acest 
mod vor putea fi validati participantii (va exista confirmarea ca elevii sunt reali). Profesorii vor 
primi un certificat care sa le ateste meritele in promovarea  Fizicii.  
Atasat este fisierul pe care trebuie sa-l completeze si sa-l trimita fiecare profesor pana pe 21 

februarie la adresa fizica@central.ucv.ro  pentru inscrierea elevilor la concurs.  

 
Instructiuni referitoare la completarea testelor 1, 2 si 3 sunt postate pe site-ului concursului 

“PROFIZ” la adresa  http://www.competentedigitale.ro/profiz/ 

 
Mult succes! 
Echipa de organizare 
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