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Completare la Metodologia de desfășurare a exemenelor de
finalizare a studiior pentru Departamentul de Arte Vizuale
în condițiile desfășurării activităților în mediu on line,
în sesiunea iulie 2020

Conform ședințelor, de consiliu al Departamentului de Arte Vizuale din data de
07.05.2020 și de consiliu al Facultății de Arte din data de 07.05.2020 susținerea tuturor
examenelor de finalizare a studiilor din sesiunea iulie 2019-2020, se va face în mediu on line.
Evaluările se vor desfășura după cum urmează:

Susținerea examenelor de finalizare a studiilor
Desfășurarea examenelor de finalizare:
-

-

Înscrierea la examnul de finalizare a studiilor se face on line. Absolventul descarcă
de site-ul facultăţii cererea de înscriere pe care o completează şi o trimite pe adresa
de e mail a secretarialtului (arte@uoradea.ro).
Lucrarea de finalizare a studiilor, care conţine şi declaraţia de autenticitate, nu se
mai predă tipărită. După finalizarea lucrării absolventul o încarcă în format PDF pe
platforma electronică a UO până la termenul stabilit de comisie. În cazul în care
fişierul este mai mare de 50 MB acesta se va împărţi în mai multe fişiere. Pe
platformă, lucrările se vor încărca în secţiunea (cursul) Examen de
licenţă/dizertaţie creată pentru fiecare program de studiu la anul III licenţă,
respectiv anul II master. În aceaşi secţiune se vor încărca atât lucrările de la Proba
1 cât şi Referatele privind lucrarea de finalizare de către coordonatorii ştiinţifici.
Lucrările de finalizare se arhivează şi se păstrează doar în format digital la nivelul
facultăţii.
Probele practice la licenţă. Studenții vor primi prin intermediul platformei şi prin e
mail-ul personal, la data de desfășurare a formei de verificare și la ora începerii
examenului, subiectul stabilit de către comisie. Pe platforma UO subiectul va fi
postat, pentru fiecare specializare, în secţiunea Examen de licenţă, la tema Proba 1.
Această temă va fi însoţită de activitatea Temă intitulată Lucrări proba 1, secţiune
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-

-

unde studenţii vor încărca reproducerile după lucrările realizate pentru subiectul
dat până la ora stabilită.
Susținerea lucrării de finalizare, atât pentru licenţă cât şi pentru master, se va face
oral în video-conferință în fața comisiei. Cadrul didactic coordonator al lucrării de
licență are obligația de a face o simulare a desfășurării examenului împreună cu
studenții, cel puțin cu o săptămână înainte de data programării lui, pentru a-i iniția
și familiariza pe aceștia cu modul de desfășurare al susținerii. Softurile acceptate
pentru conferința video sunt: Google Meet, Zoom, MS Teams. Coordonatorul
lucrării împreună cu studentul aleg softul care urmează a fi folosit. Susținerile
examenelor de licență vor fi înregistrate integral și arhivate de către secretarul de
comisie.
Notele vor fi trimise pe e mail-ul personal al absolvenţilor.
În vederea realizării în bune condiţii a lucrărilor de finalizare a astudiilor, studenţii
care au nevoie de atelier pot solicita accesul în campus, informând coordonatorul
lucrării de finalizare a studiilor. Solicitările vor fi centralizate de directorul de
departament care va stabili traseul studenţilor şi îi va repartiza pe săli. Studenţii
vor semna o declaraţie pe proprie răspundere cu privire la faptul că au luat la
cunoştinţă reglementările interne în ceea ce priveşte prevenirea și combaterea
infectării cu SARS-CoV-2.
Expunerea lucrărilor de licenţă se anulează, fotografii ale lucrării vor fi incluse ca
anexe la lucrarea scrisă.
Desfăşurarea examenelor se face după calendarul aprobat, începând cu ora 9, după
un grafic stabilit de către comisie şi afişat cu o săptămână înainte.
Întocmit,
Director de departament
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