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Document informativ sintetic  

care prezintă modalitatea în care se vor desfășura activitățile didactice 

aferente programelor de studii oferite de departament 

2020-2021, sem I 

 

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice DSPP online 

 

1. Activitățile didactice ce revin departamentului DSPP din cadrul Universității de Artă 

și Design din Cluj-Napoca se vor desfășura după un scenariu de funcţionare online, 

cuprinzînd ore online, atîta timp și în măsura în care reglementările legale vor permite 

scenariul respectiv.  

 

2. Se vor desfășura în format online, folosind platforma Google Classroom și alte 

mijloace online disponibile și adecvate, următoarele activități didactice: 

- orele de curs și de seminar pentru studenții ȋnscrişi la programul de studii 

psihopedagogice nivel I licență şi nivel II master şi programul de studiu 

comasat nivel I şi comasat nivel II, pentru toate specializările.  

 

3. Modalitatea de evaluare pe parcurs şi la finalul semestrului ȋn sesiune, atȃt pentru 

studenţii de licenţă nivel I, cȃt şi pentru masteranzi nivel II, şi pentru studenţii cu 

program comasat, se va desfăşura online, în măsura în care reglementările legale vor 

permite acest scenariu; 

- anexat lucrării de examinare, cel examinat va pregăti şi va transmite ȋn 

format digital coordonatorului de disciplină o declarație pe proprie răspundere, 

privind originalitatea documentului (declarațiile pe proprie răspundere ale 

studenţilor vor fi semnate de către acestea, scanate sau fotografiate sau vor 

conţine semnătura digitală ale acestora). 

 

Modalitatea de desfășurare a activităților de practică pedagogică pentru anul III 

licenţă, anul II master şi programul de studiu comasat nivel I şi comasat nivel II, toate 

specializările 

 

Activităţile de practică pedagogică se vor desfăşura online: 

 

- Grupele de studenţi practicanţi şi coordonatorii de practică, cadre universitare, se vor 

ȋntȃlni online pe platforma GoogleMeet săptămȃnal, conform orarului, pentru 

consultaţii referitoare la activităţile de practică pedagogică;  

- Repartizările studenţilor ȋn grupe, activităţile individuale de practică, modalitatea de 

asistare prin internet la orele fizice şi/sau la orele online de educaţie plastică ale 

mentorilor, etc. vor fi detaliate la orele de intȃlnire online cu coordonatorii de 

practică; 



- Orele de predare ale studenţilor practicanţi se vor desfăşura tot prin intermediul 

internetului şi unde acest lucru nu se poate realiza din diferite motive, aceste ore se 

vor comasa pentru semestrul 2 al anului universitar 2020-2021, sau se vor putea 

simula susţinerea orelor de predare a studenţilor pe platforma GoogleMeet, cu 

participarea grupului de studenţi propuşi de către coordonatorul de practică;  

- Portofoliile de practică pentru evaluare se vor ȋntocmi ȋn format digital şi vor fi 

transmise coordonatorilor prin internet, ȋn cadrul colocviului digital, la sfȃrşitul 

semestrului. 

 

- În condiţiile ȋn care situaţia epidemiologică va permite, cu acordul mentorilor şi al 

unităţilor şcolare, se pot reveni la activităţile de pracatică pedagogică cu program 

normal. 
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