
 

                                         

 

 

FACULTATEA DE MECANICĂ 
Bd. Mihai Viteazul nr. 1, RO 300222 
Tel:  +40-256-403521 
Fax: +40-256-403523  
E-mail: mecanica@upt.ro 
www.mec.upt.ro 

 

INFORMARE NR. 1 

 

 Toate cadrele didactice care au cursuri în derulare (sem. 2) trebuie să își pună cursurile pe platforma 
Campus virtual a UPT; 

 Pentru a efectua ședințe de tip videoconferință se recomandă folosirea de către cadrele didactice a unui 
cont Zoom personal (basic) având în vedere capacitatea limitată de Zoom alocată facultății (4 canale Zoom 
Pro). Pe site-ul facultății la Anunțul nr. 2, găsiți și ”Recomandări cu privire la alocarea de spațiu ZOOM” pe 
Campusul virtual. Pentru alocarea unui canal Zoom Pro, vă rugăm să luați legătura cu domnul Cristian 
Moldovan. 

 Se recomandă ca orele on-line să fie ținute în intervalele prevăzute în orarul pe semestrul 2, pentru a nu 
exista suprapuneri de ore; 

 Fiecare cadru didactic trebuie să facă capturi de ecran (PrtScr) și să le țină ca documente justificative, 
pentru cursurile și examenele susținute (indiferent de formă), prin platforma Zoom (on-line), prin mesaje 
etc. Fiecare director de departament va decide împreună cu colectivul departamentului modalitatea de 
păstrare a acestor informații.  

 Prezentarea a 3-a pentru examenele din primul semestru se poate susține on-line, conform programării 
afișate pe site-ul Facultății de Mecanică sau prin alte modalități, la latitudinea cadrului didactic.  În această 
perioadă, conform regulamentului se susțin doar examenele, nu și evaluările distribuite. Studenții din an 
terminal, care nu au participat la cele 3 prezentări ale evaluărilor distribuite, nu mai au dreptul să le dea în 
acest interval, ci doar în prezentarea specială, în perioada care va fi stabilită de conducerea universității. 
Cadrele didactice care au susținut prezentarea a 3-a înainte de întreruperea activității (11.03.2020), nu mai 
trebuie să susțină aceste examene. 

 Pentru studenții din ani terminali, situația la examenele nepromovate din primul semestru se recomandă a 
fi încheiată până la data de 16.04.2020; 

 Pe platforma Campus virtual au fost încărcați toți studenții (pe ani de studiu) care nu au avut notă finală în 
procesele verbale din primul semestru, la această dată. Dacă mai există probleme punctuale, iar unii 
studenți nu se regăsesc, vă rugăm să luați legătura cu domnul Adrian Dume. Studenții de la ciclul licență 
sunt introduși, urmând a se încheia și masterul. 

 În perioada imediat următoare, se vor încărca și studenții din ani terminali, care au restanțe din anii 
anteriori, pe semestrul 2; 

 Vă rugăm să informați studenții, prin toate mijloacele posibile, despre  susținerea examenelor; 

 Examenele restante-prezentarea a 3-a, ani I-III, se vor susține până la finele lunii mai, mai exact până în 
29.05.2020; 

 Pentru măriri de note rugăm studenții să ia legătura, în prealabil, cu cadrele didactice și cu reprezentanții 
studenților din anul pentru care se solicită mărirea notei. Pentru înrolare în Campusul virtual, se va 
contacta dl. Adrian Dume. 

 Pentru anul IV, conform structurii anului universitar, a început perioada de sesiune pentru disciplinele din 
semestrul 2. Vă rugăm să stabiliți cu studenții datele de examen, prima prezentare. 

 Examenele parțiale pentru anii neterminali se amână după vacanță. În limita timpului, cadrele didactice, la 
înțelegere cu studenții pot organiza parțialele și înainte. Vacanța este prevăzută conform cu structura 
anului universitar, în perioada 17.04.2020 – 26.04.2020. Punctual, la recomandarea domnului Rector, la 
anumite discipline, dacă atât titularii cât și studenții (prin reprezentanții de an) sunt de acord, pot fi 
organizate recuperări pentru activități restante (care trebuiau desfășurate înainte de vacanță). 



 

Secretariatatul General 
Nr. _______ / 07/04/2020 
 

 

 Pentru ciclul master, anul II: 

 
Se pot fixa, împreună cu studenții aceste prezentări, tot în sistem on-line, astfel încât să fie îndeplinit 
acest criteriu. Pentru alocarea unui canal Zoom Pro vă rugăm să vă adresați domnului Cristian Moldovan. 

 Împărțirea studenților pe specializări, la domeniul Inginerie Mecanică și Inginerie Industrială, va avea loc 
la toamnă. 

 

 Site-ul Facultății de Mecanică este actualizat permanent cu toate informațiile care îi privesc pe 
studenți. Totodată comunicarea dintre facultate și studenți se face prin LSFMT, precum și reprezentanții de an. 
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