
Proces verbal al şedinţei DSUSP din 12.01. 2021 

 

Marţi, 12.01.2021, în intervalul orar 19-21, s-a desfăşurat on-line şedinţa convocată 

de lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc, director de departament, cu temele: 

1. Aspecte organizatorice sesiune de iarna (anii 2 si 3, anul 1 si master) 

2. Aspecte organizatorice semestrul 2 (anii 3, 2 si 1 si master) 

3. Aprobarea cooptarii dnei Oana Badarau in calitate de cadru didactic asociat la 

programul de Asistenta sociala. 

4. Alte aspecte importante si urgente cu impact asupra departamentului si asupra 

procesului didactic. 

 

1. Lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc a propus aprobarea cooptarii dnei Oana Badarau in 

calitate de cadru didactic asociat la programul de Asistenta sociala, apoi a supus votării 

această iniţiativă, fiind necesară aprobarea în şedinţă de departament anterior aprobării 

Senatului. 

2. Lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc a solicitat atenţia cadrelor didactice în planificarea 

activităţilor viitoare, ţinând cont de suprapunerea perioadei de cursuri pentru anul III 

(on-line, începând cu 8 februarie) cu cea de sesiune pentru anul I. În caz de suprapunere, 

activităţile de curs vor fi reprogramate. 

Lect. univ. dr. Violeta Epure, responsabila cu întocmirea orarului, a precizat că, pentru 

anul III, toate cursurile trebuie desfaşurate on-line în primele 5 săptămâni de curs.  

3. Lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc a supus atenţiei organizarea sesiunii de iarnă şi 

identificarea măsurilor care trebuie respectate. 

Lect. univ. dr. Sorin Ignătescu a făcut o serie de precizări privind programarea şi 

desfăşurarea examenelor: unele date au fost modificate din cauza solicitărilor legate de 

pregătirea căminelor, grupele mai mari au fost împărţite în subgrupe, e necesară 

adaptarea unor măsuri sanitare deja aplicate în USV în cadrul activităţilor de predare, 

cadrele didactice care doresc susţinerea examenelor în aer liber trebuie să facă o cerere 

către decan, în cazul susţinerii examenelor în sălile de cursuri, trebuie evitată 

aglomeraţia pe holuri, studenţii vor ocupa în săli doar locurile desemnate de bulinele 

verzi, se va desfăşura un instructaj sanitar la începutul sesiunii, înainte de desfăşurarea 

primului examen al fiecărei grupe, urmat de completarea de către studenţi a unor teste 

care să ateste însuşirea informaţiilor, urmând ca testele să fie predate lect. univ. dr. Sorin 

Ignătescu, uşa va rămîne deschisă pe parcursul desfăşurării examenului, trebuie limitat 

contactul personal şi contactul cu biletele sau cu alte obiecte, trebuie respectat 

programul orar, astfel încât să se poată asigura dezinfectarea sălilor între examene cu 

lampa UV timp de o oră. 

Lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc a solicitat trasmiterea prin mail către toate cadrele 

didcatice a măsurilor care trebuie respectate şi a propus ca instrucţiunile de desfăşurare 

a examenelor să fie aduse din timp la cunoştinţa studenţilor. 

Conf. univ. dr. Dan Dascălu a solicitat nominalizarea unui cadru didactic pentru a asista 

la examenul programat sâmbătă, 16 ianuarie, la FIESC. 

S-a discutat şi solicitarea conf. univ. dr, Dascălu şi a prof. univ. dr. Guliciuc de a susţine 

examenele on-line din raţiuni de protejare sanitară. Pe această temă, răspunsurile au 

precizat că decizia conducerii USV a fost ca, în cazul în care un cadru didactic nu se 

poate prezenta la examen, să fie desemnat un înlocuitor sau examenul să fie susţinut 

ulterior, în luna mai (în cazul acordului tuturor studenţilor), dar că o astfel de situaţie ar 



impune schimbarea regulamentului de acordare a burselor şi aplicarea lui la nivelul 

întregii facultăţi.  

4. Lect. univ. dr. Violeta Epure, responsabilă de coordonarea dosarului de evaluare pentru 

specializarea Istorie, a solicitat colegilor documente şi anexe necesare, iar lect. univ. dr. 

Marcela Şlusarciuc a precizat că, în acest an, va fi evaluate şi programul de studii 

MRICT şi AS. 

Lect. univ. dr. Sorin Ignătescu a precizat că trebuie să fie urmărită acordarea Planului 

de învăţământ al programului de Istorie licenţă cu cel al programului Conversie (număr 

de ore de curs şi de seminar, semestrul). 

5. Lect. univ. dr. Marcela Şlusarciuc a solicitat întocmirea şi trimiterea FAZ-urilor pentru 

luna ianuarie până la data de 28 ianuarie.  
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