
 
Procedura de desfășurare a orelor online 

Reguli de conduită 

 

În urma desfășurării orelor în sistemul online în semestrul I care au evidențiat o 

serie de disfuncționalități, dar și din perspectiva desfășurării activităților didactice 

în aceeași formulă și în semestrul II al anului universitar 2020-2021, propunem un 

set de recomandări care vor contribui la o mai bună colaborare între cadrele 

didactice ale Facultății de Geografie și studenți cu scopul îmbunătățirii procesului 

educațional.  

1. Toate cadrele didactice au obligația de a încărca materiale (cursuri, 

resurse bibliografice, prezentari power point) pe platforma 

Universității (Moodle) astfel încât să asigure resursele informaționale 

pentru pregătirea studenților. 

2. Studenții au  obligația să transmită temele și sarcinile de lucru prin 

modalitățile  indicate de cadrele didactice pentru asta.  

3. Cadrele didactice vor transmite studenților punctajele de la lucrări 

practice/seminarii la cerere individual sau prin șeful de grupă (cu 

acordul colegilor). 

4. În cazul în care studentul perturbă desfășurea orelor, profesorul are 

dreptul de a-l sancționa prin excluderea din întâlnire sau prin 

mențiunea absent la acea activitate didactică. 

5. Atât profesorii, cât și studeții, sunt obligați să mențină o comunicare 

eficientă unii cu ceilalți în vederea evitării situațiilor contradictorii 

(comunicare mai eficientă prin întâlniri cu studenții vizați, sefii de 

grupă, reprezentanții studenților în Consiliul Facultății, tutori, 

comunicare online). 

6. Studentii vor accesa link-urile pentru a participa la cursuri și seminarii 

numai cu adresa de mail institutionala.  

7. La cererea profesorului studentii își vor porni camerele la orele de 

curs/lucrări practice/seminarii/examene. În absența unei justificari 

întemeiate a imposibilității deschiderii camerei studentul este 

considerat absent. 

8. Studentul are obligația de a avea o ținută decentă, adecvată și o 

conduită conform statutului său. 



 
9. Prezența la lucrările practice trebuie respectată conform documentelor 

aprobate de Senatul Universității și a mențiunilor din fișele 

disciplinelor. 

10. Studentul are obligația de a discuta cu profesorul în cazul în care are 

un motiv plauzibil pentru care nu își poate deschide 

camera/microfonul sau nu poate fi prezent la ora (conexiune slabă la 

internet, pană de curent, lipsa unui dispozitiv). 

11. Studentul trebuie să respecte normele etice și de conduită academică 

privind ordinea, moralitatea și drepturile celorlalți în timpul orelor 

online. 

 

Prezenta procedură a fost aprobată în Consiliul Facultății din 05-06.02.2021. 
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