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Modul de desfășurare a anului universitar 2019 – 2020, în funcție de momentul reluării activităților didactice directe cu studenții în semestrul al doilea 
 

Luna Martie Aprilie Aprilie Apr - Mai Mai Mai Mai Mai Iunie Iunie Iunie Iunie Iun - Iulie Iulie Iulie Iulie Iulie August August August 

Zile lucr. 11-31.03 01-16.04 22-24.04 27.04-01.05 04-08.05 11-15.05 18-22.05 25-29.05 01-05.06 08-12.06 15-19.06 22-26.06 27.06-03.07 06-10.07 13-17.07 20-24.07 27-31.07 03-07.08 10-14.08 17-21.08 

Săpt. an univ. 4 - 7 7 - 9 10 11 12 13 14              

Săpt. an 
calendaristic 

11 - 14 14 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Scenariul I 
reluare la 

22.04 
              

 
     

 

Scenariul II 
reluare la 

04.05 
               

 
    

 

Scenariul III 
reluare la 

18.05 
                

 
   

 

Scenariul IV 
reluare la 

01.06 
                 

 
  

 

 

 - activități desfășurate online cu studenții (cursuri, seminarii, proiecte) 

 - activități didactice directe cu studenții 

  - evaluări finale sem. II + refaceri evaluări finale 

 - examene finalizare studii Licență + Master 

 

Până acum s-au desfășurat activități didactice directe cu studenții în trei săptămâni și două zile (17.02-10.03). La reluarea activității, în funcție de scenariul aplicat, se vor desfășura 
activități didactice directe cu studenții precum și recuperări ale activităților aplicative nedesfășurate online, astfel:  

- scenariul I: săptămânile 10-14 ale anului universitar se desfășoară normal în perioada săptămânilor 17-21 ale anului calendaristic (22.04-22.05), iar în săptămânile 22-24 
(25.05-12.06) se vor recupera activitățile aplicative nedesfășurate online în cele șase săptămâni anterioare (11.03-16.04). 

- scenariul II: săptămânile 12-14 ale anului universitar se desfășoară normal în perioada săptămânilor 19-21 ale anului calendaristic (04.05-22.05), iar în săptămânile 22-24 
(25.05-12.06) se vor recupera activitățile aplicative nedesfășurate online în cele opt săptămâni anterioare (11.03-01.05). 

- scenariul III: săptămâna 14 a anului universitar se desfășoară normal în săptămâna 21 a anului calendaristic (18-22.05), iar în săptămânile 22-26 (25.05-26.06) se vor 
recupera activitățile aplicative nedesfășurate online în cele zece săptămâni anterioare (11.03-15.05). 

- scenariul IV: în săptămânile 23-27 (01.06-03.07) se vor recupera activitățile aplicative nedesfășurate online în cele zece săptămâni anterioare (11.03-22.05). 
Pentru fiecare din cele patru scenarii, cadrele didactice titulare și asociate își vor programa activitățile aplicative nedesfășurate online ce trebuie recuperate și vor comunica 
conducerii departamentelor ce gestionează programele de studii aceste programări în vederea întocmirii orarelor activităților didactice pentru fiecare formație de studii. 
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