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REGULAMENTUL
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1. Inscrierea concurentilor
In vederea stimularii interesului tinerilor pentru studiul stiintelor
exacte, Departamentul de Fizica de la Universitatea din Craiova, initiaza
concursul de cunostinte generale din domeniul fizicii, PROFIZ.
Concursul se adreseaza tuturor elevilor din ciclul liceal si consta in
intrebari referitoare la inventii epocale, oameni de stiinta, probleme si
experimente celebre din istoria Fizicii.
Concursul cuprinde 4 etape dintre care trei online si una scrisa
organizata in cadrul Departamentului de Fizica al Universitatii din Craiova.
Primele trei etape presupun completarea online a unor chestionare postate pe
site-ul concursului.
In functie de punctajele acumulate in primele 3 etape online, primii 20
de concurenti se califica la proba scrisa a concursului. Proba scrisa
presupune prezenta concurentilor la Departamentul de Fizica pentru
rezolvarea testului final.
Atat testele online cat si cel scris sunt teste grila si sunt formulate
luandu-se ca baza cunostintele de fizica insusite in gimnaziu si in primii doi
ani de liceu.
Toti elevii calificati la proba scrisa si profesorii lor indrumatori vor
primi diploma de participare iar castigatorii vor primi premii.
In vederea derularii in conditii optime a concursului, participantii se
vor inscrie la profesorii indrumatori, care vor transmite prin e-mail tabelul
centralizat al inscrierilor.
Elevii au obligatia sa isi declare corect identitatea si datele de contact
(nume, prenume, CNP, adresa corecta de e-mail). Finalistii concursului vor
fi legitimati in baza actului de identitate, fiind necesara o perfecta
concordanta intre numele participantului si cel din actul de identitate.

2. Derularea concursului
Se anunta perioada de desfasurare pentru fiecare etapa.
Se stabileste punctajul minim de promovare la etapa urmatoare.
Se stabilesc datele intre care sunt accesibile testele.
3. Prelucrarea si anuntarea rezultatelor
Dupa fiecare etapa, in conformitate cu calendarul anuntat se va
proceda la verificarea si validarea raspunsurilor. Aceste operatii vor
presupune:
- eliminarea trimiterilor multiple precum si cele cu nume si adrese de
e-mail declarate incorecte / incomplete.
- luarea in considerare a datei si orei primei accesari.
- declararea primilor 5 câştigători ai fiecarei etape.
- anuntarea datelor intre care sunt accesibile testele.
- postarea pe site a bibliografiei pentru testul final.
4. Precizari finale
Se anunta castigatorii fiecarei etape. Departajarea concurentilor care
obţin acelaşi punctaj la testul scris desfăşurat la sediul Departamentului de
Fizică, Facultatea de Stiinte, Universitatea din Craiova, se va face în
conformitate cu punctajul total acumulat după desfăşurarea celor 3 etape
online.
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