
Modalitatea de desfășurare a activităților didactice la Departamentul Sculptură în 

semestrul I al anului universitar 2020-2021 

 

Stimați studenți, în consens cu deciziile adoptate la nivel de universitate, vă informăm 

asupra următoarelor aspecte: 

 

1. Ținând cont de strictețea măsurilor preventive și de igienă care se impun în situația 

actuală, precum și de imposibilitatea suplimentării personalului tehnico-sanitar pe 

termen scurt și mediu astfel încât să fie satisfăcute standardele de siguranță 

impuse prin Ordinul 1494 din 31 august 2020 pentru toți studenții noștri și în toate 

spațiile de care avem nevoie, Departamentul Sculptură va desfășura activitățile 

didactice de curs și seminar în format online, atât pentru programul Licență cât și 

pentru programul Master.  

2. Prin excepție, pentru ca studenții Anului I Licență să se simtă integrați în mediul 

academic și pentru că specificul disciplinelor de studiu de specialitate o impune, 

aceștia vor desfășura cursurile online, iar seminariile față în față, cu respectarea 

cu strictețe a normelor de siguranță impuse prin planurile de măsuri de prevenire 

a infecției cu virusul SARS-CoV-2 adoptate la nivelul departamentului și 

universității. Însă, având în vedere nevoia implementării și verificării sistemului de 

măsuri adoptat, în primele două săptămâni (perioada 28 septembrie-12 

octombrie) toate activitățile didactice aferente anului I Licență se vor desfășura în 

format exclusiv online. 

3. Pentru Anul II, respectiv III Licență și Anul I, respectiv II Master, activitățile 

didactice online se vor desfășura pe platforma Google Classroom, comunicarea 

putând fi suplimentată prin folosirea serviciilor Google Meet, Watsapp ș.a. 

Examinările și verificările pe parcursul semestrului se vor desfășura în format 

online. 

4. Pentru a vă oferi mai multe informații și a răspunde întrebărilor voastre referitoare 

la condițiile de lucru actuale, vom organiza o primă întâlnire cu întreg colectivul 

departamentului Luni, 28 septembrie, ora 10, în format online pe platforma 

Google Meet. Ulterior, fiecare cadru didactic va stabili întâlniri cu formațiunile de 

studenți cu care urmează să desfășoare activități didactice. 

 

 

În speranța unei conlucrări la fel de fructuoase ca și până acum, corpul profesoral al 

Departamentului Sculptură va asigura tot sprijinul de care este nevoie pentru ca 

evoluția voastră profesională să-și urmeze cursul firesc.   

 

Director Departament, 

Prof. dr. Alexandru Păsat 

 


