În atenția studenților Facultății de Silvicultură

Chiar dacă așteptăm cu toții să revenim sănătoși la activitățile universitare normale, datorită
situației speciale generate de actualul context epidemiologic este nevoie să ne ajustăm activitatea.
Astfel, la nivelul Universității Ștefan cel Mare din Suceava au fost aprobate o serie de completări și
modificări ale modului de desfășurare a activităților didactice și a celor de evaluare, ambele tipuri de
activități fiind orientate spre regimul on-line.
Îi rugăm pe studenți să fie receptivi la acest nou mod de desfășurare a activităților și dorim ca
ei să se implice în acestea în mod activ, onest și responsabil, pentru a putea încheia situația școlară a
anului universitar 2019-2020.
În următoarea perioadă se vor finaliza activitățile de predare iar ulterior vor începe cele de
evaluare, diferențiat pe anii de studiu.
În cazul anilor terminali, licență (Silvicultura anul IV IF si ID / EPM anul III):
•
•
•

activități de predare până în 17 mai
sesiunea de examene: 18-31 mai / sesiunea de restanțe: 1-7 iunie
pregătire examen de diplomă/licență: 8 iunie – 5 iulie

În cazul anilor terminali, masterat (anul II):
•
•
•

activități de predare până în 17 mai
sesiunea de examene: 18 - 31 mai / sesiunea de restanțe: 1-7 iunie
pregătire examen de disertație: 8 iunie – 3 iulie

Pentru ceilalți ani ( Silvicultură I, II, III IF și ID / EPM I și II / masterat I)
•
•

activități de predare până în 24 mai (EPM I și II) / 7 iunie (Silvicultură + masterat)
sesiunea de examene: 8 iunie - 28 iunie

Toate evaluările (atât examenele cât și colocviile) se vor desfășura on-line. Ele vor fi susținute
în perioada de sesiune sau chiar înainte de perioada alocată sesiunii (în cazul în care activitățile de
predare la o disciplină au fost finalizate). Datorită faptului că timpul necesar evaluării on-line este mai
mare, evaluările se vor desfășura preponderent cu semigrupa (sau cel mult cu grupa), iar programarea
se va face în urma consultărilor dintre studenți și cadrul didactic titular. Pentru ca programarea
examenelor și colocviilor să decurgă normal îi rugăm pe șefii de grupe să transmită informațiile
necesare programării unei evaluări către secretariat (silvic@usv.ro) imediat ce fixează o dată pentru
aceasta (nu vor aștepta stabilirea datelor pentru toate colocviile și examenele).

Referitor la practică:
•

•

Studenții din anii II, III si IV Silvicultură / II și III EPM vor desfășura practica individual,
urmând să completeze convențiile de practică și fișele de evaluare a stagiului de practică
la partenerii de practică (formularele vor fi accesibile pe avizierul online al facultății).
Portofoliile de practică întocmite de către studenți vor fi evaluate de către cadrul
didactic îndrumător în perioada sesiunii de restanțe din luna septembrie.
Studenții anilor I licență (Silvicultură și EPM) vor desfășura practica în mod organizat la
începutul lunii septembrie, urmând ca susținerea ei să fie efectuată până cel târziu
18.09.2020, (programul de practică va fi stabilit de responsabilii de practica și afișat
ulterior).

Reamintim o completare importantă, menită să diminueze o parte din presiunea pe care o
resimt studenții ca urmare a acestei situații speciale:
Promovarea in an superior se va putea face daca studentul îndeplinește cel puțin 50% din numărul
minim de credite prevăzut in R05 (în cazul facultății noastre noua limită minimă va fi de 25 de credite).

Linkurile spre documentele complete referitoare la completările și modificările aprobate:
Hotararea Senatului 65/ 30.04.2020 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind
evaluarea studentilor (R12)
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS%2065.pdf
Regulamentul cadru privind evaluarea studentilor (R12):
http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R12_Ed%204rev0_30.04.2020_site.pdf
Setul de masuri care privesc finalizarea anului universitar 2019-2020:
http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/Hotarare%20Sen
at%2066_7%20mai%202020%20modificare%20structura%20an%20universitar%202019_2020%20si
%20masuri%20suplimentare%20finalizare%20activitati.pdf
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