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Ca urmare a reevaluării examenului de către comisia de contestații, a
rezultat o situație în care evaluarea inițială, realizată de către comisia de
examinare, nu a fost confirmată în integralitatea ei, rezultând un număr de
erori de apreciere și notare, constatate ca atare de către comisia de
contestații.
În calitate de decan al FADD, consider că în cadrul organizării,
desfășurării și evaluării examenului la disciplina Istoria artei din România,
susținut de către studenții din anul III de studii, au apărut o serie de erori,
datorate în mare parte situației pandemice care a făcut necesară organizarea
online a examenului. Erorile și situațiile invocate în contestații se datorează și
cadrelor didactice și studenților, reflectându-se în mod regretabil și în
evaluare, comisia de contestații numită confirmându-le în multe cazuri.
În această situație, organizarea și evaluarea examenului pot fi
considerate defectuoase și se impune remedierea acestei situații, din
perspectiva asigurării calității activităților de evaluare.
Drept urmare a acestei stări de fapt, conform prevederilor
regulamentare, în calitate de decan al FADD, în componența căruia se află
departamentul DDT, care a organizat examenul la disciplina Istoria artei din
România, susținut de către studenții din anul III de studii în sesiunea de vară a
anului universitar 2020/2021 decid următoarele:
1. Examenul susținut în data de 16 iunie 2021 va fi reorganizat în data
de 26 iunie.
2. Studenții care au obținut calificative pe care le consideră
satisfăcătoare în cadrul examenului din 16 iunie 2021, pot opta să nu se
prezinte la examenul din data de 26 iunie 2021. În acest caz, rezultatele
finale vor fi considerate cele obținute la examenul din 16 iunie.
3. Reexaminarea va avea loc în data de 27 iunie, de la ora 10.00.
Examenul la disciplina Istoria artei din România, se va desfășura în data
de 26 iunie 2021 începând cu ora 08.00. Pentru participarea la examen este
obligatorie utilizarea microfonului și a camerei video.
Forma de examinare, decisă prin consultarea directorului de
department DDT, conf. univ. dr. Bogdan Iacob, va fi examinare orală online în
fața comisiei.
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