
 

 

 

  ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DEPARTAMENTULUI PICTURĂ, 

 

Specializarea Pictură, Specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative 

 

 

1. Pe parcursul semestrului I al anului universitar 2020 – 2021, activitățile didactice (orele de 

curs, orele  de seminar  și lucrările practice) se vor desfășura după un scenariu hibrid, 

cuprinzând ore față în față și ore online, atâta timp și în măsura în care reglementările legale 

vor permite scenariul respectiv.   

 

2. În prima zi de școală, Luni 28.10. 2020, ne vom vedea online, la ora 10:00. Întîlnirea se va 

desfășura pe platforma Google Meet. Ulterior veți fi redirecționați spre conferițe separate 

pentru fiecare an de sudiu, în care tutorele de an și cadrele didactice titulare de disciplină 

vă vor oferi toate informațiile suplimentare de care aveți nevoie. 

 

3. În primele două săptămâni ale semestrului, respectiv 28.09.2020 - 09.10.2020, toate 

activitățile didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice) se vor desfășura exclusiv online,  

folosind platforma Google Classroom și alte mijloace online disponibile și adecvate.  

 

4. Din data de 12.10.2020 orele de curs corespunzătoare disciplinelor de specialitate oferite 

studenților departamentului se vor desfășura în format online. 

 

5. Din data de 12.10.2020 orele de seminarii și lucrări practice se vor desfășura în format față 

în față, în atelierele specializării Pictură și în atelierele specializării Pedagogia Artelor 

Plastice și Decorative, în intervalul orar 08:00-14:00, conform orarului stabilit. 

 

6. Pentru orele de seminar și de lucrări practice colectivul fiecărui an de studiu va fi structurat 

într-una sau două grupe, în funcție de numărul de studenți care are acces simultan în atelier 

în condiții de siguranță și în funcție de disciplinele opționale pentru care au optat. Tutorele 

de an va comunica  componența grupelor și orarul modular odată ce procesul de înscriere 

în noul an universitar va fi finalizat. 

 

7. Cadrele didactice titulare vor organiza pe bază de programare ore de asistență individuală 

pentru studenții care solicită acest lucru. 

 

8. În momentul în care ne vom începe activitatea în ateliere va fi imperios necesar să păstrăm 

cu toții măsurile de siguranță impuse de situația actuală, veți fi informați asupra acestora 

în detaliu la momentul oportun. 

  

 

      Vă așteptăm cu drag la universitate,  

 

                                                      Ioana Olahuț 

 

                                                                                          Director Departament Pictură  


