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REGULAMENTUL 

concursului de cunoștințe generale din domeniul fizicii,  PROFIZ 

Concurs online  
concurs.profiz@ucv.ro  

 

1. Înscrierea concurenților 

 

În vederea stimulării interesului tinerilor pentru studiul științelor 

exacte, Departamentul de Fizică de la Universitatea din Craiova, inițiază 

concursul de cunoștințe generale din domeniul fizicii,  PROFIZ.  

Concursul se adresează tuturor elevilor din ciclul liceal și cuprinde 4 

etape. Primele trei etape presupun completarea online pe parcursul a maxim 

60 minute a unor teste grilă postate pe clasa Google a concursului.  

În funcție de punctajele acumulate în aceste prime 3 etape online, 

primii 20-30 de concurenți se califică la etapa finală a concursului. Aceasta 

presupune prezența fizică a concurenților la Departamentul de Fizică pentru 

rezolvarea testului final. 

Atât testele online cât și cel scris sunt teste grilă și sunt formulate 

luându-se ca bază cunoștințele de fizică însușite în gimnaziu și în primii doi 

ani de liceu. 

Toți elevii calificați la proba scrisă și profesorii lor îndrumători vor 

primi diplomă de participare iar câștigătorii vor primi premii. 

În vederea derulării în condiții optime a concursului,  participanții se 

vor înscrie la profesorii îndrumatori, care vor transmite prin e-mail tabelul 

centralizat al înscrierilor. 

Elevii au obligația să își declare corect identitatea și datele de contact 

(nume, prenume, adresă corectă de e-mail) precum si acordul privind 

prelucrarea datelor personale potrivit art 6  alin 1 al Regulamentului 

679/2016 (inclusiv postarea imaginilor colectate în timpul desfășurării 

concursului).  Finaliștii concursului vor fi legitimați în baza actului de 

identitate, fiind necesară o perfectă concordanță între numele participantului 

și cel din actul de identitate. 
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2. Derularea concursului 

 

Anterior derulării concursului, prin email și pe site-ul acestuia, se 

anunță data și ora de desfășurare pentru fiecare  probă. 

 

Pentru fiecare test online se poate completa și posta pe clasa Google o 

singură Fișă de concurs, pe durata maximă a 60 minute. Postarea a două fișe 

presupune eliminarea candidatului. 

 

3. Prelucrarea și anunțarea rezultatelor 

 

După fiecare etapă, în conformitate cu calendarul anunțat, se va 

proceda la verificarea și validarea răspunsurilor. Aceste operații vor 

presupune: 

- eliminarea trimiterilor  multiple precum și cele cu nume și adrese de  

e-mail declarate incorect / incomplet;  

- luarea în considerare a datei și orei de postare a răspunsului,  care va 

constitui și criteriu de departajare. 

 

4. Precizări finale 

 

Departajarea concurenților care obţin acelaşi punctaj la testul scris 

desfăşurat la sediul Departamentului de Fizică, Facultatea de Științe, 

Universitatea din Craiova, se va face după următoarele criterii: 

1. punctajul total acumulat după desfăşurarea celor 3 etape online; 

2. timpul cumulat în care cele 3 teste online au fost rezolvate. 
 

 

 

 

Echipa de organizare 

 


