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Nr. 731 din 08.10.2020 

EXTRAS 
din 

PROCESUL VERBAL 
încheiat în data de 08 octombrie 2020 

în cadrul CONSILIULUI FACULTĂŢII DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE 
 

 Prezenţa: 14/14 
 Ordinea de zi: 
 1. Aprobarea Procedurii operaţionale privind desfăşurarea on-line a activităţilor didactice în anul universitar 
2020-2021_FMT. 
 2. Diverse 
 
 Materialele aferente ordinii de zi au fost transmise din timp membrilor Consiliului FMT. 
 Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, constată că Şedinţa Consiliului FMT este statutară. 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Aprobarea Procedurii operaţionale privind desfăşurarea online a activitatilor 
didactice in anul universitar 2020-2021_FMT. 
 Domnul Decan, conf. univ. dr. ing. Alin RIZEA, prezintă Consiliului FMT materialul aferent punctului 1 al ordinii de 
zi. 
 În urma discuţiilor legate de punctul 1 al ordinii de zi, Art. 5 (1) din Procedura operaţională privind desfăşurarea on-

line a activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021_FMT, în forma propusă a devenit: 

 

“Art.5. (1) Activitățile de curs, seminar sau proiect se vor organiza on-line. Cadrele didactice au obligaţia de 

a încărca pe platforma Moodle a UPIT materialele de învăţare şi de lucru cu studenţii (cursul, note de curs, 

îndrumare laborator/lucrare practică sau proiect, bibliografie, alte informaţii de interes), iar activităţile se 

vor desfăşura în şedinţe video utilizând platforme electronice (Skype, Zoom, Microsoft Teams etc). Dovada 

efectuării activităţilor va fi salvată şi încărcată pe platforma Moodle (vlearn.upit.ro) de fiecare cadru 

didactic şi poate fi una din următoarele variante: 

 - înregistrarea integrală a activităţilor didactice desfăşurate; 

 - înregistrarea parţială a activităţilor didactice desfăşurate (min. 30 minute); 

 - raport cu trei prtscr-uri în timpul desfăşurării activităţii din care să rezulte efectuarea activităţilor 

didactice.” 

 Totodată, s-a subliniat obligativitatea Art.5. (2) şi anume: “Pe platforma electronică a UPIT, pentru fiecare 

din activităţile on-line precizate mai sus vor fi postate link-urile de acces pentru activităţile respective (curs, 

seminar sau proiect) cu cel puţin o oră înainte de începerea activităţii.” 

 Pentru a respecta normele GDPR, cadrele didactice vor informa în mod obligatoriu studenţii în momentul 
când se fac înregistrări şi / sau print-screen-uri ale activităţii didactice. 
 
 Forma finală a Procedurii operaţionale privind desfăşurarea on-line a activităţilor didactice în anul universitar 2020-
2021_FMT a fost supusă la vot. 
 
 Consiliului FMT a votat şi a aprobat în unanimitate forma finală a Procedurii operaţionale privind desfăşurarea on-
line a activităţilor didactice în anul universitar 2020-2021_FMT. 
 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Diverse. Nu au fost probleme de discutat. 
 

DECAN, 
Conf. univ. dr. ing. Alin Daniel RIZEA 


