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INFORMARE
privind începerea anului universitar 2021-2022
Având în vedere dispoziţiile art. 7 din O.U.G. nr.141/2020 şi ale art. 3 alin. 3 din Ordinul
comun nr. 5196/ 1756/2021,
Consiliul de Administraţie al Universității din Craiova și Senatul Universității din Craiova
au hotărât următoarele:
Universitatea din Craiova va începe noul an universitar într-un sistem mixt/hibrid, care să
permită optimizarea calității procesului de învățământ în condițiile asigurării și respectării
recomandărilor la nivel național, a normelor de sănătate și siguranță sanitară, pentru întreaga
comunitate academică și pentru oraș.
Sub efectele pandemiei COVID-19, activitățile didactice din Universitatea din Craiova
(UCv) se vor desfăşura în sistem mixt (blended learning), combinând activităţi la distanţă
(sincrone / on-line si asincrone / off-line) cu activităţi în sală (on-site).
În cadrul fiecărei facultăți, în funcție de profil și de resurse, se va adopta o Procedură
operațională care conține măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea procesului de
învățământ, cu respectarea și promovarea calității actului didactic, în condiții de securitate
epidemiologică, în conformitate cu legislația în vigoare.
În acest context, activitățile didactice din Universitatea din Craiova se vor organiza astfel:
1. Activitățile de predare/orele de curs se vor desfășura exclusiv la distanță, în regim online.
Universitatea din Craiova pune la dispoziție o serie de tutoriale și resurse de (auto)instruire
realizate de cadrele sale didactice încărcate atât pe platforme proprii
(https://www.ucv.ro/it_fonduri_eur/servicii_web/platforme_online.php) cât și pe platforme
alternative (Google Classroom, Cloud INCESA, Google Drive, Dropbox etc.)
Predarea în sistemul on-line presupune obligativitatea cadrului didactic de a asigura
desfășurarea activității didactice, conform programului orar.
2. Activitățile de laborator/lucrări practice/proiecte/seminar se recomandă să se
desfășoare on-site în proporție de minim 50% la fiecare disciplină, în funcție de
particularitățile fiecărei facultăți.
Stabilirea proporției se aprobă de către Consiliul facultății la propunerea directorilor de
departament și cu avizul decanului.
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