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HOTĂRÂREA 

Senatului UTM din 25 august 2020 

Cu privire organizarea procesului de studii  
în perioada pandemică 

În baza raportului dlui Viorel Bostan, prof. univ., dr. hab., Rector UTM şi a discuțiilor aferente:  

SENATUL CONSTATĂ: 

 Activităţile realizate de conducerea UTM pentru pregătirea către a.u. 2020/2021 au fost 

raportate şi discutate la şedinţa Consiliului de Administraţie din 19.08.2020; 

 Procesul de instruire în a.u. 2020/2021 urmează să fie organizat ținând seama de situația 

epidemiologică din țară cauzată de pandemia COVID-19, de măsurile de funcționare a 

instituțiilor de învățământ superior în noul an universitar discutate în ședința de lucru cu rectorii, 

organizată de MECC în data de 24.08.2020; 

 În a.u. 2020/2021 procesul didactic la UTM va fi organizat în baza următoarelor reguli: 

 Activitățile didactice se vor organiza la distantă și în spațiile de instruire, fiind planificate 

în 2 ture, pe durata a 6 zile pe săptămână; 

 Cursurile în serii se vor desfășura în format online. În cazul formațiunilor academice cu 

un număr mic de studenți cursurile se pot desfășura și în spațiile universității; 

 Seminarele se vor desfășura prin contact direct în spațiile universității. În caz de 

necesitate, prin decizia departamentului responsabil de disciplină, pot fi aplicate și 

formule combinate dintre ore de contact direct și online; 

 Lucrările de laborator se vor desfășura în spațiile universității, în variantă concentrată, 

maximum 3 perechi pe zi. Pe durata unui schimb se recomandă planificarea activităților 

didactice în același laborator pentru o singură formațiune academică (grupă/semigrupă) 

etc. 

 Din totalul de 7148 ore/săptămână la toți anii de studii la toate programele de studii superioare 

de licență, învățământ cu frecvență la UTM, 45,8% reprezintă ore de prelegeri, 32,4% - 

seminare și 21,8% - lucrări de laborator. Decanatele facultăților vor ține seama de aceste cifre 

pe facultăți pentru elaborarea orarului de studii și organizarea eficientă a activităților didactice 

în format mixt, repartizând uniform pe zile activitățile didactice; 

 Pentru asigurarea funcționării activităților didactice în format online, suportul didactic pentru 

toate disciplinele din planul de învățământ trebuie plasat pe platformele educaționale utilizate 

în scopuri didactice. Conform rezultatelor sondajului realizat în a doua jumătate a anului 

universitar 2019/2020 se solicită organizarea activităților de instruire pe un număr limitat de 

platforme educaționale, 

 Calitatea studiilor în regim mixt depinde, în mare măsură, de calitatea materialelor didactice 

puse la dispoziția studenților prin intermediul platformelor educaționale și a bibliotecilor 

electronice. 
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