Metodologia de desfășurare a activităților didactice la Departamentul de Arte Vizuale
în semestrul II al anului universitar 2020-2021
Activitățile didactice în cadrul Departamentului de Arte Vizuale, pe parcursul
semestrului II se vor desfășura în sistem hibrd după cum urmează:
- Disciplinele practice, de la licență și master, curs și lucrări practice, care în anul
anterior s-au desfășurat conform orarului în zilele de luni, marți, miercuri și joi, se
vor desfășura în atelierele departamentului cu respectarea normelor de distanțare
în vigoare.
- Disciplinele teoretice, de la licență, curs și seminar, care anul anterior s-au
desfășurat conform orarului în zilele de joi și vineri, având în vedere faptul că de
desfășoară cumulat, cu studenți de la mai multe programme de studiu deodată, se
vor desfășura on line sub formă de videoconferințe prin intermediul unor
platforme precum: Zoom, Google Meet, MS Teams ori altele agreate deopotrivă
de studenți și de cadre didactice.
- Disciplinele teoretice, de la master, curs si seminar, care de desfășoară conform
orarului în zilele de joi și vineri, se vor desfășura în sălile Departamentului de
Arte Vizuale cu respectarea normelor de distanțare în vigoare.
- Atât pentru disciplinele practice cât și pentru disciplinele teoretice, cadrele
didactice vor posta pe platforma universității materiale didactice, la fel ca în
semestrul al II-lea al anului universitar precedent.
- Cadrele didactice și studenții care, din motive medicale obiective, nu pot participa
în contextual dat, la activitățile didactice on site, pe bază de cerere însoțită de
adeverință medicală, pot desfășura întreaga activitate în regim on line.
- Alte excepții de la aceste prevederi se pot aproba în Consiliul Departamentului.
- Aceste prevederi se aplică în măsura în care reglementările stabilite la nivelul UO în funcţie de
situaţia generată de epidemia SARS-COV 2 permit accesul în campus.
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