
Modalitatea de desfășurare a activităților didactice  
în cadrul departamentului Foto-Video Procesare computerizată a imaginii 

pentru semestrul I al anului univesitar 2020-2021 
 

 
 Stimați stundeți, vă aducem la cunoștință deciziile adoptate la nivel de universitate asupra 
următoarelor aspecte: 
 

 Pentru siguranța tuturor suntem nevoiți să respectăm prevederile impuse de Ordinul 1494 din 
31 august 2020, să respectăm toate măsurile de prevenire a infecțiilor în spațiile 
departamentului Foto-Video P.C.I. Pe parcursul semestrului I al anului universitar 2020 – 2021, 
activitățile didactice (orele de curs și de seminar) ce revin departamentului Foto-Video P.C.I. 
din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, se vor desfășura după un scenariu 
hibrid, cuprinzând ore față în față și ore online, în măsura în care reglementările legale vor 
permite scenariul respectiv.  
 

 În vederea implementării și verificării sistemului de măsuri adoptat pentru siguranță și 

prevenirea infecției cu virusul SARS-CoV-2, primele două săptămâni se vor desfășura exclusiv 

online (perioada: 28.9.2020 – 12.10.2020). 

 

 Orele de curs corespunzătoare disciplinelor de specialitate oferite studenților 

departamentului se vor desfășura în format online, folosind în cea mai mare proporție 

platforma Google Classroom, dar complementar și alte mijloace online disponibile și adecvate. 

 

 Orele de seminar și lucrări practice se vor desfășura în format față în față, în atelierele 

specializării Foto-Video P.C.I. după cum este specificat pentru fiecare disciplină în parte. 

 

 Colectivul fiecărui an de studiu va fi structurat în mai multe grupe, în funcție de numărul de 
studenți care pot avea acces simultan în atelier în condiții de siguranță și în funcție de 
disciplinele opționale pentru care a optat fiecare student. Cadrul didactic titular responsabil va 
comunica studenților componența grupelor și orarul modular odată ce procesul de înscriere în 
noul an universitar va fi finalizat. 
 

 Pentru activitățile didactice care se vor desfășura în format față în față fiecare grupă va 
beneficia de acces în atelier în regim alternat. Pentru grupa care nu lucrează în atelier cadrul 
didactic titular de seminar/lucrări practice va transmite temele de lucru și va asista studenții 
în realizarea acestora online, folosind platforma Google Classroom și alte mijloace online 
disponibile și adecvate. 

 

 Cadrele didactice titulare vor organiza pe bază de programare ore de asistență individuală 
pentru studenții care solicită acest lucru. 

 Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu mai multe informații și vom răspunde la diversele 

întrebări pe care le veți avea la întâlnirea online de Luni, 28 septembrie 2020, ora 10:00 pe 

platforma Google Meet. 
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