
Informare privind activitățile didactice desfășurate in regim online 

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității din Craiova, din 

12.03.2020, Art.2, prin care s-a decis suspendarea activităților didactice directe si având in vedere 

adresa nr.1802/01.04.2020,  la nivelul Facultății de Mecanica, s-au luat o serie de măsuri pentru 

operaționalizarea activităților didactice, precum și a tuturor activităților conexe, în regim on-line, 

pe o perioadă nedefinită, astfel:  

 

1. Cadrele didactice, titulare ale activităților de curs/ seminar/ laborator/ proiect au obligația să 

pregătească săptămânal, conform programului orar și să încarce pe platformele instituționale de 

tip e-learning suportul de curs, materialele didactice specifice pentru seminar/ laborator/ proiect 

(care se pot desfășura on-line), precum și să elaboreze teste sau teme de control pentru a verifica 

parcurgerea materialelor de către studenți.  

 

2. Studenții pot lua  legătura cu cadrele didactice și să își acceseze conturile instituționale pentru a 

se înrola și a parcurge în condiții optime, săptămânal, activitățile de curs/ seminar/ laborator/ 

proiect in regim on-line. Studenții trebuie să răspundă totodată la testele sau temele de control într-

un interval prestabilit de către cadrul didactic  

Pot solicita consiliere la prodecan conf. Copiluși Cristian cristache03@yahoo.co.uk , 

administratorul rețelelor de calculatoare, conf. Negru Mihai negrumih@yahoo.com  sau directorii 

de departament, conf. Roșca Adrian Sorin adrian_sorin_rosca@yahoo.com , conf. Racilă 

Laurențiu racila_laurentiu@yahoo.com .  

 

3. Orele de aplicații (laboratoare, sau unele proiecte) care nu se pot desfășura on-line, se pot 

reprograma pentru a fi recuperate ”față în față” conform unui orar ce va fi stabilit ulterior. 

Aceste aplicații , daca exista, vor fi identificate de directorii de departament, cu concursul cadrelor 

didactice titulare 

 

 4. Universitatea pune la dispoziția profesorilor și studenților săi platformele online pentru 

învățământ electronic (e-learning), fără a impune restricții în ce privește platforma de învățământ 

electronic utilizată pentru fiecare disciplină/ grup de discipline.  

 

5. Fiecare profesor poate încărca, opțional, pe platforma on-line orice alte materiale și resurse 

suplimentare pe care le consideră necesare, în sprijinul învățării, și poate folosi modalități 

interactive de predare, inclusiv multimedia.  

De exemplu, titularii de curs pot organiza o transmitere audio/ video a cursului pe care studenții o 

pot urmări în timp real, pot pune întrebări etc., sau o transmisiune de tip webinar dacă platforma 

permite acest lucru.  

 

Universitatea s-a înrolat instituțional in anul universitar 2019-2020 în programul de utilizare a ”G 

Suite for Education” și atât profesorii cât și studenții pot beneficia gratuit de o serie de aplicații 

care sunt usor de utilizat (și) de acasă. Astfel, avem: spațiu de stocare nelimitat pentru contul 

Gmail, protecție antispam, calendare integrate, spațiu de stocare nelimitat pentru creare, stocare si 

distribuție de documente folosind Google Drive (fișiere text, pdf sau doc, prezentări ppt, foi de 

calcul, formulare, videoclipuri, poze). Iată mai jos câteva informații specifice privind utilizarea 
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Google Classroom, platforma la care avem acces fie prin adresa de e-mail instituționala 

(prenume.nume@edu.ucv.ro , respectiv nume.prenume.cod@student.ucv.ro), fie prin orice adresa 

gmail personala: 

 Pentru rezolvarea problemelor legate de activarea contului instituțional cadrele didactice 

pot lua legătura cu administratorul Conf. Negru Mihai negrumih@yahoo.com 

 Dupa crearea contului, se pot crea intrările pentru fiecare curs, seta colaborările etc. prin 

intermediul unui class code unic ce va fi comunicat profesorilor colaboratori si studenților.  

 Studenții ar trebui sa aibă contul instituțional (@student.ucv.ro) creat pe platforma G Suite, 

disponibil pe perioada studiilor. Se poate furniza o lista de conturi, dar se recomandă și alte 

mijloace alternative de a contacta studenții: email de contact, adresa de grup etc.  

 Pentru rezolvarea problemelor legate de activarea contului instituțional sau de înrolarea și 

parcurgerea, în condiții optime, a activităților didactice online, studenții pot lua legătura cu 

cadrele didactice de predare respective sau cu domnul conf. Negru Mihai.  

 

6. Soluțiile tehnologice alese pentru desfășurarea online a activităților didactice trebuie să permită 

configurarea de cursuri online cu resurse de învățare specifice, care facilitează studiul individual 

în ritm propriu, cu mijloace diversificate de studiu, ușor accesibile, dar și modalități de control. 

Modul de evaluare specific online al testelor/ temelor de control este stabilit de fiecare cadru 

didactic, și trebuie să fie consistent/ compatibil cu modalitățile de evaluare anunțate la începutul 

semestrului. Acolo unde apar modificări, cadrul didactic are obligația de a preciza și de a comunica 

directorului de departament/studenților modul în care o formă de evaluare se regăsește în nota 

finală, cu respectarea indicatorilor de calitate inclusiv compatibilizarea volumului de material 

predat cu fisa disciplinei.  

 

7. În general toate platformele educaționale oferă, într-o mai mică sau mai mare măsură, tutoriale 

și resurse de (auto)instruire. Pe măsură ce utilizarea uneia sau alteia dintre platforme se va dovedi 

preponderentă la nivelul Universității din Craiova, se va lua în considerație elaborarea unor 

tutoriale specifice. 

 

Posibile platforme ce se pot utiliza pentru activități didactice online: 

1. Platforma Google Classroom 
2. Platforma  ZOOM 

 

Pentru consiliere va rog sa-i contactați pe următorii : 

Google Classroom 

 conf. Racila Laurențiu:  racila_laurentiu@yahoo.com 

 conf. Roșca Adrian Sorin: adrian_sorin_rosca@yahoo.com 

ZOOM 

 conf. Negru Mihai: negrumih@yahoo.com 

 conf. Geonea Ionuț: igeonea@yahoo.com  

 conf. Copiluși Cristian: cristache03@yahoo.co.uk 

 

 

Biroul Consiliului Facultății de Mecanică 
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