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STIMAŢI COLEGI,

In baza hotărârii Consiliului de Administraţie al Universității din Craiova, validată de
Senatul Universității din Craiova din data de 12.03.2020, activităţile didactice directe cu
studenţii (licenţă, masterat, doctorat) sunt suspendate pe perioada 13.03-31.03.2020, cu
posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia epidemiei cu COVID-19 (Coronavirus).
Dispoziţiile acestei hotărâri se găsesc la adresa http://mecanica.ucv.ro/.
Activităţile didactice se vor desfăşura în regim on-line, utilizând platforma EvStud sau
platforma e-learning (Moodle, Google Classroom). In aceste condiţii vă rog să încărcaţi urgent
materialele didactice pe platforma EvStud, materiale obligatorii desfășurării procesului didactic
în această perioadă.
Conform Art. 2 şi 5 din hotărârea C. A. din data de 12.03.2020, precizăm că activităţile
didactice directe cu studenții sunt suspendate (studenţii nu vor mai avea acces în campus).
Activitatea cadrelor didactice şi nedidactice nu se suspendă, fiind necesară prezenţa
normală în campus, în scopul desfăşurării celorlalte activităţi din fişa postului (pregătirea
materialelor didactice, cercetare, etc).
Directorii de Departament vor lua toate
măsurile necesare pentru derularea
corespunzătoare a activităţilor cadrelor didactice şi nedidactice (în principal se vor asigura
condiţii optime pentru încărcarea materialelor didactice pe platforme).
Activităţile didactice care nu pot fi derulate în regim on-line se vor recupera în baza unui
grafic stabilit la nivelul fiecărui departament, în funcţie de evoluţia epidemiei cu COVID -19
(Coronavirus).
Fiecare cadru didactic va trebui sa-si pregateasca un program de recuperare a lucrărilor
de laborator.
Accesul în campus se va face pe intrarea principală (din Calea Bucureşti), cu parcarea
autoturismelor în zona clădirii centrale a Facultăţii de Mecanică.
Vă informez că personalul de pază are liste cu cadrele didactice şi nedidactice ale
Universității din Craiova, astfel încât este necesar să aveţi acte de identitate, deoarece puteți fi
legitimaţi la intrarea în campus.
Dacă sunt persoane angajate prin contract de muncă de către Universitatea din Craiova,
pe diverse proiecte sau contracte, vă rog să anunţaţi Conducerea Facultății de Mecanică pentru
actualizarea listelor de către Direcţia Resurse Umane Salarizare.
Având în vedere că este o situaţie de criză, vă rog să va mobilizaţi şi să acţionaţi în
consecinţă, păstrând legătura permanentă cu Directorii de Departament.
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