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PROCES VERBAL1 

AL ŞEDINŢEI DE LUCRU A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 
din 30 aprilie 2020, ORA 12.30 

 
 

Pentru respectarea regulilor de distanţare fizică si de prevenire a răspândirii virusului Covid 

SARS 2, Şedinţa a avut loc in Aula universitatii, cu asigurarea tuturor măsurilor de protecţie. 

La şedinţă au fost invitati Presedintele Senatului si Directorii de Departamente didactice, iar 

şedinţa a fost prezidata de Doamna Rector si de Presedintele Senatului universitar. 

 

Ordinea de zi a fost orientate pe dezbaterea a două probleme importante: 

 

1. organizarea activităţii didactice după ridicarea stării de urgenţă 

2. evaluarea studenţilor - modalităţi de examinare on-line 

 

1. Referitor la organizarea activitatii didactice după ridicarea stării de urgenţă: s-a 

întocmit deja un orar care conţine si activităţile didactice programate pentru saptămânile 13 si 

14 aferente semestrului II, orar valabil pana la data de 17 mai. Pe parcursul acestei perioade 

se vor desfăşura de asemenea toate celelalte cursuri, seminarii, laboratoare on-line, aferente 

perioadei 27 aprilie - 17 mai. Directorii Departamentelor didactice au prezentat gradul de 

atingere a obiectivelor propuse prin lucrările de laborator pentru fiecare dintre disciplinele 

departamentului. Această prezentare s-a facut pe baza declaraţiei titularului de disciplină. 

Unele dintre cadrele didactice au declarat ca şi-au atins obiectivele propuse prin curs, 

seminar, laborator în proporţie de 100%, in timp ce altele au declarat ca nu si-au atins aceste 

obiective. 

Astfel, dacă se va ridica starea de urgenţîă, după data de 17 mai, pe baza declaratiilor cadrelor 

didactice care doresc refacerea lucrarilor de laborator, va rezulta un orar de recuperare a 

activitatilor de laborator "fata in fata". Pana vineri, 1 mai ora 12, toate cadrele didactice care 

doresc refacerea laboratoarelor “faţă in faţă” vor transmite acest lucru Directorului de 

Departament. 

La întâlnirile “fata in fata” se va asigura logistica pentru respectarea regulilor de distantare, 

desinfectare, protecţie cu măşti şi mănuşi, se vor asigura coridoare de intrare si iesire separată 

în şi din universitate, precum şi din sălile de curs. Se vor programa nu mai mult de trei săli pe 

palier pentru grupuri nu mai mari de 8, maxim 10 studenti, cu programarea diferenţiată a 

momentului de începere şi încheiere a activităţilor.  Pe parcursul fiecărei şedinte de laborator 

se vor efectua, pe cât posibil, două lucrări de laborator. În functie de numărul de activităţi, s-

ar putea ca perioada estimată de refacere sa exceadă cele doua săptamâni alocate (18 mai-

2 iunie) 

Disciplina Pregătire marinarescă si celelalte activităţi de practică din planurile de invăţământ 

vor fi transferate in anul universitar următor, iar studentilor li se vor incheia situatiile la 

invatatura fara aceste discipline. 
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2. Referitor la evaluarea studentilor, aceasta se va face exclusiv on line, conform hotararii 

senatului din 22 aprilie 2020.  Fiecare dintre cadrele didactice va alcătui o bază de date pentru 

examen, care va contine capitole, subcapitole de studiat, aplicaţii, proiecte sau alte activităţi, 

conform fiecarei fise de disciplină comunicată studenţilor la inceputul semestrului. Baza de 

date va fi pusă la dispoziţia studenţilor. Ulterior, in ziua examenului, din acesta bază de date, 

se va extrage testul grilă propriu-zis. Evident, nu vor mai exista perioade de colocvii si 

examene. Fiecare cadru didactic este liber sa programeze examenul, de comun acord cu 

studentii, atunci cand acesta consideră ca si-a atins toate obiectivele propuse prin curs, 

seminar, laborator, proiect. 

 

S-a discutat asupra a trei modalitati de examinare si anume:  

 

pe baza unui test grila extras din baza de date a examenului,  

 

pe baza incarcarii in platforma a unui proiect, daca acesta este modalitatea de evaluare 

a disciplinei respective,  

 

sau  

 

pe baza unei lucrari scrise- cu subiectele de examen- care va fi de asemenea incarcată 

de student in platforma la finalul examenului.  

 

Toate dovezile de  examinare : testul grilă, lucrarea scrisă, proiectul pe baza caruia s-a facut 

notarea studentului, se vor arhiva in platformă.  Nu se admite organizarea de examinare on-

line în alte aplicaţii sau platforme decât eCampus. Cadrele didactice vor avea la dispoziţie 

ghiduri de redactare a bazelor de date, a subiectelor şi a  testelor grilă de examen. 

 

Nu se vor putea sustine sesiuni deschise on line, decat la acele discipline la care cadrele 

didactice au o baza de date din care sa extragă un test grilă sau o lucrare scrisă. Acest lucru 

va fi dificil în special pentru disciplinele care aparţin semestrului I.  

 

Şedinta a avut ca scop o discuţie despre principiile de organizare a activitatilor de refacere a 

lucrarilor de laborator si a modalitatilor de examinare, nefiind luata nici o decizie definitiva. 

Toate hotarârile se vor lua intr-o sedinta ulterioară, atunci când va exista si cadrul de 

reglementare: ridicarea stării de urgenţă, pe de o parte, şi comunicări oficiale ale Ministerului 

Educaţiei. 

RECTOR, 

Prof.univ.dr.ing. Violeta Vali CIUCUR 

 
Întocmit,  

 

Edith Pădineanu 

Secretar şef universitate 
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