Organizarea activităților didactice pe perioada pandemiei COVID-19 in FECC
Toate activitatile didactice din sem. 1 al anului universitar 2020-2021 încep în sistem on-line cu data de luni
5 octombrie 2020, până la noi reglementări. Orarele se afiseaza in pagina orar.upit.ro
Studenții din anul 1 au primit deja un cont pe platforma learn.upit.ro cu user name-ul dat de adresa de email
precizata la admitere. Prima parola de intrare este Blended.1 Se recomanda schimbarea acestei parole dupa prima
accesare si retinerea ei. Studentii din anii mai mari pastreaza conturile si parolele anterioare.
Pe platforma (denumita si Moodle) studentii vor gasi disciplinele pe care le vor studia. In casutele fiecarei
discipline cadrele didactice vor plasa diverse categorii de informatii si documente:
* note de curs, breviare teroretice/platforme scrise laborator, alte materiale didactice (pdf, ppt sau alt format);
* link-uri depuse in avans catre platformele de streming video unde se sustin activitatile didactice in timp real;
* examinari on-line prin teste, teme de casa, proiecte incarcate de studentii participant;
* alte activitati premise de platforma Moodle.
Activitatile in timp real se realizeaza pe platforme de tip video streaming de tipul Skype, Zoom, etc. Alegerea
platformei video se face de catre cadrul didactic si link-ul catre platforma video se furnizeaza in platforma Moodle
(learn.upit.ro) la disciplina corespunzatoare.
Activitatile in timp real se inregistreaza audio-video, respectandu-se normele GDPR. Studentii au luat la
cunostinta despre aceste norme si le-au acceptat la semnarea contractelor de studii si anexelor acestora.
Cadrele didactice informeaza studentii participanti despre continutul si derularea disciplinei, modalitatea de
examinare si punctajele corespunzatore la prima intalnire on-line.
Indrumatorii de an vor face cunoscuta studentilor din fiecare an de studii necesitatea de a consulta permanent
pe site-ul learn.upit.ro fiecare disciplina studiata pentru a fi informati despre platforma de streaming video aleasa de
cadrul didactic in vederea sustinerii activitatilor didactice.
Studentii sunt rugati sa furnizeze si adresele de contact pe platforma Skype in vederea derularii activitatilor
didactice pe aceasta platforma la solicitarea indrumatorilor de an.
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