
 

 

Modalitatea de desfășurare a activităților didactice  

                                          în cadrul Departamentului Modă-Design vestimentar 

                                                   Semestrul I, anul universitar 2020-2021 

 

Activitățile didactice ale DMDV se vor desfășura pe toată perioada existenței riscului de infectare cu 

virusul SARS-CoV2, în sistem exclusiv online în prima parte a semestrului I, cu posibilitatea de sistem 

hibrid în a doua parte a semestrului I, în măsura în care condițiile epidemiologice vor permite. Activitățile de 

predare desfășurate online, combinate cu cele față în față vor fi posibile doar în semestrul II și doar în 

condițiile de respectare a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptate 

evoluției situației locale.  

Trebuie înțeles faptul că toate măsurile care s-au luat până în acest moment - de la nivelul 

departamentelor pâna la nivelul universității -  sunt rezultatul activității unei Comisii a UAD, care timp de 

mai multe săptămâni a lucrat intens și a elaborat un plan de măsuri menit să asigure buna funcționare a 

departamentelor, a procesului didactic, dar mai ales siguranța studenților și a personalului didactic, tehnic și 

administrativ, în baza Ordinului nr.5487/1494/2020, emis în comun de Ministerul Educației și Cercetării și 

Ministerul Sănătății, în contextul epidemiologic prezent. 

Cursurile și seminariile se vor desfășura exclusiv online (Google Classroom, Meet, Messenger, 

Whatsapp) în prima parte a semestrului I, urmând ca în a doua parte a semestrului I și în semestrul II 

activitățile să se desfășoare hibrid – online și față în față – în funcție de situația epidemiologică a 

momentului.  În acest sens cursurile existente  se vor adapta la necesitățile de predare, învățare și evaluare. 

În momentul încetării riscurilor sub aspect epidemiologic, se va accesa sistemul hibrid al activităților 

didactice. În acest sens cursurile existente se vor adapta la necesitățile de predare, învățare și evaluare. 

Activitățile de atelier/ lucrări practice se vor desfășura în sistem hibrid - online și față în față - 

numai în partea a doua a semestrului I și din semestrul II, dacă situația epidemiologică o va permite și 

conform regulamentului prevăzut în planul de măsuri a departamentului. 

Activitățile de studiu individual - deoarece departamentul MDV a decis desfășurarea activităților 

exclusiv online în prima parte a semestrului I, pentru a veni în sprijinul studenților care doresc să lucreze în 

atelier - în urma unei atente evaluări a spațiilor existente - membrii departamentului au decis repartizarea 

spaților disponibile în ateliere în condițile respectării exigențelor prevăzute în ordinul ministrului pentru 

fiecare an de studii și în funcție de numărul de locuri disponibile, cu o programare făcută de departament. 

Studenții vor avea acces în aceste spații numai în urma luării la cunoștință a normativelor prevăzute în 

planul de măsuri a departamentului, cu respectarea regulilor stabilite de către UAD, reguli care decurg din 

legislația în vigoare. Asumarea unor responsabilități care decurg din planul de măsuri al departamentului și 

acordul cadrului didactic coordonator de disciplină sunt esențiale și obligatorii.  

 



Toate activitățile de studiu individual se vor desfășura în intervalul orar 08:00-14:00 sub supravegherea 

cadrelor didactice auxiliare. Corectura și evaluările se vor face pentru început online, individual și în cadrul 

grupelor de studenți, urmând ca toate informațiile transmise atât de cadrele didactice cât și de studenți să fie 

stocate în Cloud, pe baza adreselor electronice oficiale, puse la dispoziție de universitate. 

Prin modalitatea de predare abordată, DMDV este preocupat să respecte normativele de calitate ale actului 

didactic, răspunzând în același timp prevederilor legale care vizează siguranța studenților și angajaților 

Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca. 

* Intrarea în clădirea din Aurel Vlaicu nr 17-19, se va face în urma triajului epidemiologic sub forma 

măsurării temperaturii corporale cu aparat de termoscanare.  

* Pe tot parcursul prezenței în spațiile închise, studenții vor purta corespunzător masca de protecție. 

* Studenții și personalul auxiliar își vor dezinfecta mâinile de fiecare dată când intră sau ies din sălile  

repartizate pentru activiitatea individuală și din clădire. 

O informare mai extinsă privind modalitatea de desfășurare a activităților didactice în cadrul 

departamentului și măsurile de protecție sanitară ce trebuiesc adoptate, va fi făcută studenților online, odată 

cu începerea anului universitar 2020-2021. Pentru mai multe detalii se pot consulta  Planul de măsuri 

general al UAD (PMG) și în Planul de măsuri al departamentului Modă-Design vestimentar (PMD). 
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