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În Departamentul Arte textile-Design textil procesul didactic se va desfășura, în semestrul I 

al anului universitar 2020-2021 în sistem online, cu ajutorul platformelor Google Classroom, 

Google Meet, Facebook Messenger, etc.  

Toate cadrele didactice au fost de acord cu premisa conform căreia toate activitățile care se 

pot realiza online se vor desfășura în acest format. Respectând scenariul hibrid  aprobat de 

Senatul universității, studenții au posibilitatea de a efectua studiu individual în spațiile de atelier 

ale departamentului, cu acordul cadrului titular.  

Corectura și evaluările se vor realiza individual și în cadrul grupelor de studenți pentru 

început online. Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor 

utiliza exclusiv conturile email oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității 

didactice desfășurate atât de cadre didactice cât și de studenți. Toate informațiile transmise de 

cadrele didactice și studenți vor fi stocate în Cloud, pe baza adreselor electronice oficiale puse la 

dispoziție de universitate.  

Departamentul Arte textile - Design textil, prin modalitatea de predare abordată este 

preocupat să respecte normele de calitate ale actului didactic și să răspundă în același timp 

prevederilor legale privitoare la siguranța studenților și angajaților. 

Activitățile și modalitățile de predare se vor adapta la necesitățile de studiu, învățare și 

evaluare, în conformitate cu evoluția epidemiologică și normativele în vigoare. 

Pentru a veni în sprijinul studenților care doresc să lucreze în atelier, s-au repartizat spațiile 

disponibile în ateliere conform exigențelor prevăzute în ordinul ministrului, pentru realizarea 

studiului individual, pentru fiecare an de studii, în funcție de numărul de locuri disponibile. 

Activitățile de studiu individual vor avea loc conform unui orar și a unei programări, care vor fi 

transmise studenților la inceputul semestrului. Studenții vor fi repartizati în spațiul atelierelor pe 

grupe, conform numărului de locuri din fiecare sală.  



Pe tot parcursul semestrului I al anului universitar 2020-2021 va fi păstrată componenţa 

grupelor. Studentul va putea schimba grupa pe perioada semestrului doar în situaţii justificate, 

prin acordul directorului de department/responsabilului programe de studii.   
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