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HOTĂRÂREA 
Nr. 7 din 07.04.2020 

 
 

 Consiliul Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu prevederile din 
Carta Universității din Craiova, Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Hotărârea Consiliului de Administrație al 
Universității din Craiova din 12.03.2020 - Măsuri de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19 
(Coronavirus) în UCv, a analizat, în ședința on-line din data de 7 aprilie 2020, începând cu ora 12.00, situația 
actuală a desfășurării procesului de învățământ în cadrul programelor de studii gestionate de facultate, 
precum și implementarea măsurilor alternative de susținere a activităților didactice propuse în această 
perioadă.  

Consiliul a constatat că sunt respectate, în bună măsură, recomandările adoptate prin H.C.F. din 23 
martie a.c., iar materialele didactice sunt disponibile pe platformă - ”Evidența studenților” 
https://cis01.ucv.ro/evstud/ sau/ și Moodle - pentru toate programele de studii și pentru marea majoritate a 
disciplinelor din planurile de învățământ. La anumite discipline sunt utilizate și aplicații specifice întâlnirilor 
video cu studenții (Microsoft Teams /Zoom), cu respectarea sau adaptarea programului orar. În aceste condiții, 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Procesul didactic se va desfășura online astfel încât să fie parcursă materia planificată pentru 
fiecare disciplină din semestrul al II-lea al anului universitar 2019/2020. 

Se aprobă ca Directorii de departamente și Comisia de specialitate a Consiliului Facultății să continue 
evaluarea activității la distanță.  

Art.2 Se vor utiliza măsurile alternative de susținere a activității didactice care permit parcurgerea 
materiei conform planificării, astfel încât: 
- înainte de vacanța de Paște, în săptămâna 13-18 aprilie a.c., materia va fi parcursă, la toate disciplinele, 
până la tema nr. 9 inclusiv (corespunzătoare săptămânii a 9-a de activitate didactică), la curs și la seminar; 
- până la sfârșitul lunii mai, săptămâna 25-30 mai a.c, materia va fi parcursă, la toate disciplinele, integral 
(corespunzătoare celor 14 săptămâni de activitate didactică), la curs și la seminar; pentru anii terminali, 
termenul este ultima săptămână de activitate. 
- în principiu, se menține calendarul activităților planificate la nivelul facultății pentru anii terminali (elaborare și 
depunere lucrări de licență, ș.a.). 

Comisia de specialitate a Consiliului Facultății de Drept, coordonată de prodecanul cu activitatea 
didactică, monitorizează desfășurarea activității didactice și susține prin măsuri concrete rezolvarea aspectelor 
care pot să apară. 

Art.3 În această perioadă, liderii grupelor de studenți și profesorii titulari vor lua măsuri pentru 
planificarea examenelor din sesiunea de vară, în perioada 1-21 iunie a.c., în conformitate cu structura anului. 
Se vor avea în vedere următoarele: 
- în zilele libere/ sărbători legale în România, se recomandă să nu se stabilească examene (1 iunie - Ziua 
Copilului/ 7-8 iunie, duminică-luni, Sf. Rusalii); 
- au aplicare regulile generale privind planificarea și desfășurarea examenelor în cadrul facultății;  
- în funcție de evoluția situației generale, examenele se vor desfășura față în față sau în modalitatea anunțată 
în timp util;  
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- este posibil ca măsurile luate în perioada următoare pentru depășirea situației sanitare să aducă modificări 
planificărilor stabilite. 

La anii terminali programarea examenelor a fost realizată, cu consultarea studenților, la începutul lunii 
martie și urmează a fi afișată. 

Art.4 Se aprobă conținutul mesajelor ce vor fi transmise studenților și profesorilor. 
 
 
 
Președintele Consiliului Facultății de Drept, 
Prof.univ.dr. Edmond Gabriel Olteanu        
            
          Întocmit de, 
          Secretar șef, 
        Vasilica Foamete-Gabroveanu 

 

 


