În atenția studenților Facultății de Silvicultură
În vederea reducerii densității populației școlare în campus pe durata activităților față în față (onsite) și a cazării în cămine, în limitele impuse de restricțiile sanitare în vigoare, Facultatea de Silvicultura
implementează Hotărârea Senatului universității nr.105/10 sept. 2020.
Pentru activitatea la ciclul de licență pe durata anului universitar 2020-2021 se vor forma două grupuri de
studenți notate A și B, după cum urmează:
•
•

Grupul A – format din studenții anului I, licență (Silvicultură și EPM)
Grupul B – studenții din anii superiori (II, III, IV) (Silvicultură) și II, III (EPM)

Studenții din cele două grupuri vor desfășura activitățile didactice astfel:
- În primele 6 (7) săptămâni ( 5.10 – 19.11.2020)
o studenții din grupul A vor desfășura cu prioritate activități on-site (laboratoare și seminarii)
intercalate cu activități on-line pentru cursuri
o studenții din grupul B vor desfășura numai activități on-line (cursuri și proiecte)
- În ultimele 7 săptămâni (23.11 -24.12.2020 și 4-17.01.2021), activitățile se inversează:
o studenții din grupul A intră în program integral on-line pentru finalizarea cursurilor
o studenții din grupul B încep activitățile on-site pentru laboratoare și seminarii
Activitatea la masterat se desfășoară, fără separarea pe grupe de studenți. Cursurile la masterat vor fi
programate on-line iar laboratoarele și seminariile on-site.
Toate activitățile tutoriale și asistate de la învățământ la distanță se desfășoară on-site.
Anul universitar va începe în data de 5 octombrie 2020. Orarul, atât pentru activitățile on-site, cât și pentru
cele on-line, va fi afișat în cursul săptămânii 28.09-4.10 pentru toate formele de învățământ.
Organizarea activităților didactice
Cursurile și activitățile de proiect se vor desfășura preponderent on-line, iar toate celelalte activități
(laboratoare, seminare) se vor desfășura on-site, în perioadele aferente fiecărui grup (A sau B). Toate
activitățile on-line vor fi înregistrate de către cadrele didactice. Studenții nu au dreptul să înregistreze
activitățile on-line fără acordul explicit al cadrului didactic.
Orele de laboratoare/seminarii se vor desfășura on-site și vor avea o durată de 45 de minute, grupate, de
regulă, în module de către 3 ore fizice, fără pauze între ore. Studenții au dreptul să părăsească sala, pentru
scurte perioade de timp, pentru motive bine întemeiate.
Pentru activitatea on-line (cursuri), orele didactice au o durată normală de 50 de minute, cu pauze de 10
minute între ele.
Pentru a putea realiza toate laboratoarele și seminariile în 7 săptămâni, activitățile didactice on-site se pot
susține în intervalul orar 8-22, inclusiv sâmbăta și duminica și în zilele declarate nelucrătoare, în săptămânile

în care studenții au acces în cămine. Cu toate aceste, în programarea orarului am ținut să limităm numărul
de ore pe zi la maxim 9 ore.
Formațiile de studiu pentru activitățile on-site vor fi dimensionate astfel încât să se poată asigura distanțarea
fizică. Sălile unde sunt programate activitățile on-site au o capacitate maximă calculată care nu poate fi
depășită, de aceea va trebui să urmați cu strictețe activitățile programate formației de studiu la care sunteți
alocați.
Prezența la laboratoare/seminarii va fi realizată de către cadrele didactice. În anul universitar 2020-2021
menținerea burselor studenților nu va fi condiționată de prezență.
Susținerea examinărilor
Toate examenele, colocviile, restanțele, reexaminările, examenele de finalizare a studiilor și oricare alte
examinări se vor susține on-site.
Activitatea restaurantului studențesc
Restaurantul studențesc va funcționa în regim de catering, asigurând servirea hranei doar la caserole, pentru
a fi consumată în cămin/alt spațiu. Un număr limitat de locuri va putea fi asigurat la mesele din interior, în
condițiile respectării normelor sanitare în vigoare. Staționarea în spațiul de servire al mesei, în cazul în care
nu sunt locuri disponibile, este interzisă. Studenții sunt rugați să păstreze distanța minimă pe durata cât
așteaptă să fie serviți. Plata mesei se va efectua, de regulă, cu cardul.
Accesul în cămine studențești
Detaliile privind cazarea și listele de cazare vor fi afișate în cursul săptămânii 21-25 septembrie 2020.
Cazarea studenților se va face pe perioade limitate de timp (conform împărțirii în grupele A și B), în limita
locurilor disponibile. Cazarea va fi permisă doar după prezentarea unui test negativ pentru virusul COVID 19,
efectuat cu maxim 3 zile lucrătoare înainte de data accesului în cămin.
Pe durata cazării nu sunt permise deplasările la domiciliu (în week-end sau în oricare altă perioadă de timp)
și nici primirea în cămin a oricăror oaspeți. Situațiile excepționale pot fi aprobate de către prorectorul cu
probleme studențești. Nerespectarea prevederilor privind cazarea în căminele studențești poate conduce la
evacuarea studentului din cămin.
Cuantumul burselor sociale acordate în anul universitar 2020-2021 va fi suplimentat cu suma de 50 de
lei/lună, destinată procurării de către studenți a măștilor de unică folosință.
USV asigură decontarea testelor RT-PCR pentru virusul COVID-19, pe bază de documente justificative, dar nu
mai mult de 200 lei/test și nu mai mult de 3 teste pe durata întregului an universitar 2020-2021. Se asigură și
decontarea testelor de anticorpi pentru virusul COVID-19, pe bază de documente justificative, dar nu mai
mult de 100 lei/test și nu mai mult de 2 teste pe durata întregului an universitar 2020-2021.
Reguli generale în campusul USV
În campusul USV, atât în spațiile închise cât și în cele deschise, este obligatorie purtarea măștii de protecție,
de unică folosință.
Accesul în campus este permis doar studenților, personalului USV și invitaților acestora și se face doar pe la
intrările organizate în acest sens. Toți cei prezenți în campus vor respecta regulile de igienă și de distanțare
fizică.

Pentru mai multe detalii legate de organizarea activităților în anul universitar 2020-2021 se poate consulta
Hotărârea Senatului USV nr.105/10 sept. 2020:
https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS_105.pdf
Afișat astăzi, 21 septembrie 2020

