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1. Biologie

* Cursuri/seminarii- online

* Lucrări practice-„ față în față”

* Aplicații de teren-„ față în față”

* Cursuri/seminarii- online

* Lucrări practice-„ față în față”

* Aplicații de teren-„ față în față”

x

2. Chimie 

* Cursuri- online;

* Activități de laborator;

* Activități de tutoriat, consultații, 

coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor;

* Cursuri- online;

* Activități de laborator;

* Activități de tutoriat, consultații, 

coordonarea lucrărilor de finalizare a studiilor;

Cursuri PPUA; * Coordonarea 

tezelor de 

doctorat;

* Activitate 

comisii de 

îndrumare.

3. Drept

* Discipline obligatorii curs;

* Discipline opționale curs+ seminar;

* Activități cu „evaluare pe parcurs”;

* Activități de tutoriat;

* Consultații;

* Coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor.

* Discipline obligatorii 

seminar;

* Examene.

* Toate disciplinele;

* Activități cu „ evaluare pe parcurs”

* Examene; *Toate activitățile;

4. FEAA

*Cursurile și seminariile online (transmise 

online din sălile de curs)

*Activitățile de tutoriat, consultații- „față în 

față”

*Cursurile și seminariile online (transmise 

online din sălile de curs);

*Activitățile de tutoriat, consultații-față în față;

x

5. Ed. Fizică

* Curs;

* Seminar;

* Tutoriat;

* Coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor;

* Lucrări practice;

* Practică pedagogică;

* Curs;

* Seminar;

* Tutoriat;

* Coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor;

* Lucrări practice; * Curs;

* Seminar;

* Rapoarte 

cercetare;

* Îndrumare teză 

doctorat;

6. Filosofie

*Cursuri, seminarii, laboratoare exclusiv 

online.

*Practica de specialitate în regim mixt;

Activitățile de tutoriat, îndrumare și 

consultații pentru coordonarea lucrărilor de 

finalizare a studiilor- în regim mixt;

*Cursuri, seminarii, laboratoare exclusiv 

online.

*Practica de specialitate în regim mixt;

Activitățile de tutoriat, îndrumare și consultații 

pentru coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor- în regim mixt;

*Cursuri- online;

*Activitățile de tutoriat, îndrumare și 

consultații pentru coordonarea 

rapoartelor de cercetare- în regim 

mixt;
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7. Fizică

*Cursurile/seminariile- online;

*Laboratoare, activități de cercetare, 

îndrumare licență- „față în față”;

*Cursurile/seminariile-  online ;

*Laboratoare, activități de cercetare, 

îndrumare disertație- „față în față”;

Activitățile didactice se vor desfășura 

atât online cât și „față în față”

8. Geografie

On-line: cursuri si o parte din seminarii și 

lucrari practice

„față în față”: o parte din seminarii și lucrari 

practice si alte activitati

On-line: cursuri si o parte din seminarii și 

lucrari practice

„față în față”: o parte din seminarii și lucrari 

practice si alte activitati

On-line: cursuri si o parte din alte 

activitati

„față în față”: o parte din alte 

activitati

9. Informatică

* Scenariul "mixt" de la Facultatea de 

Informatica presupune: majoritatea 

activitatilor on-line, dar avem si activitati on-

site precum:

1) Un numar redus de discipline vor necesita 

ca o parte din activitatile de 

seminar/laborator sa se desfasoare fata in 

fata,

2) Studentii care nu pot participa la 

activitatile on-line din diverse motive (acces 

precar la internet, care nu au calculator 

performant,

etc.) vor putea participa la activitatile on-line 

din cadrul laboratoarelor Facultatii de 

Informatica,

3) O parte din examene vor fi on-site,

4) Tutoriat, mentorat, consultatii in primul 

rand pentru studentii de anul 1 (licenta si 

master) se vor desfasura pe grupe in cadrul 

Facultatii.

Scenariul "mixt" de la Facultatea de 

Informatica presupune: majoritatea 

activitatilor on-line, dar avem si activitati on-

site precum:

1) Un numar redus de discipline vor necesita ca 

o parte din activitatile de seminar/laborator sa 

se desfasoare fata in fata,

2) Studentii care nu pot participa la activitatile 

on-line din diverse motive (acces precar la 

internet, care nu au calculator performant,

etc.) vor putea participa la activitatile on-line 

din cadrul laboratoarelor Facultatii de 

Informatica,

3) O parte din examene vor fi on-site,

4) Tutoriat, mentorat, consultatii in primul 

rand pentru studentii de anul 1 (licenta si 

master) se vor desfasura pe grupe in cadrul 

Facultatii.

Toți anii
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10. Istorie

Cursurile  se vor desfasura online.

Seminariile vor avea loc fata in fata, cu 

respectarea conditiilor prevazute de lege in 

ceea ce priveste numarul de studenti 

raportat la capacitatea salii; studentii care nu 

pot asista vor urmari seminariile online prin 

intermediul platformelor agreate;

cursurile si seminariile cu continunt aplicativ 

(optionale si speciale) se vor defasura si ele 

in regimul seminariilor. Acolo unde numarul 

de studenti o va permite, desfasurarea 

acestora poate avea loc integral fata in fata.

Evaluarile: online si fata in fata

Seminariile vor avea loc 

fata in fata, cu 

respectarea conditiilor 

prevazute de lege in 

ceea ce priveste 

numarul de studenti 

raportat la capacitatea 

salii;

Cursurile si seminariile online

Cursurile si seminariile cu continut aplicativ - 

fata in fata

Practica de specialitate - fata in fata

Evaluarile: online si fata in fata

Cursurile si 

seminariile cu 

continut aplicativ - 

fata in fata

Practica de 

specialitate - fata in 

fata

Cursurile si seminariile - fata in fata

Evaluarile - online

Cursurile si 

seminariile - fata 

in fata
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11. Litere

Facultatea de Litere a optat, prin vot unanim  

în Consiliu, pentru sistemul exclusiv online. 

La cererea expresă a unui titular și dacă va fi 

posibilă asigurarea condițiilor legale, se pot 

desfășura activități „față în față„ doar la 

secțiile mici(limbi clasice, rusă, italiană) și 

doar activități de tip tutoriat/ îndrumare 

licență/ consultații/ seminarii/ pentru care se 

pot asigura spații în condițiile de siguranță 

precizate de reglementarile în vigoare și 

numai în cazul în care atât studenții, cât și 

profesorii, își exprimă acordul de a participa 

la aceste activități „față în față”

Facultatea de Litere a optat, prin vot unanim  

în Consiliu, pentru sistemul exclusiv online. La 

cererea expresă a unui titular și dacă va fi 

posibilă asigurarea condițiilor legale, se pot 

desfășura activități „față în față”  de tip 

tutoriat/ îndrumare disertație/ consultații/ 

seminarii/pentru care se pot asigura spații în 

condițiile de siguranță precizate de 

reglementarile în vigoare și numai în cazul în 

care atât studenții, cât și profesorii, își exprimă 

acordul de a participa la aceste activități „față 

în față”

Facultatea de Litere a optat, prin vot 

unanim  în Consiliu, pentru sistemul 

exclusiv online. La cererea expresă a 

unui titular și dacă va fi posibilă 

asigurarea condițiilor legale, se pot 

desfășura activități ”față în față”  de 

tip tutoriat/ îndrumare / consultații, 

pentru care se pot asigura spații în 

condițiile de siguranță precizate de 

reglementarileîn vigoare și numai în 

cazul în care atât studenții, cât și 

profesorii, își exprimă acordul de a 

participa la aceste activități „față în 

față”

12. Matematică

*Curs/seminarii/laborator- online;

*Activități de tutoriat/consultații/îndrumare 

lucrări finalizare studii etc- „față în față”

*Curs/seminarii/laborator- online;

*Activități de tutoriat/consultații/îndrumare 

lucrări finalizare studii etc- „față în față”

x

13. Psihologie

* Activități de tutoriat;

* Consultații;

* Coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor.

* Activități de tutoriat;

* Consultații;

* Coordonarea lucrărilor de finalizare a 

studiilor.

* Activități de tutoriat; 

*Consultații;

*Susținerea rapoartelor;

*Coordonarea lucrărilor de finalizare 

a studiilor.

14. TO

Orele de curs- online

Orele de seminar modular, desfășurate on-

site

* Laboratoare Artă 

sacră;

*Activități de cercetare 

la Artă sacră;

Practică de specialitate 

Artă Sacră, Pastorală, 

Artă sacră în 

Patrimoniu cultural.

Orele de curs- online

Orele de seminar modular, desfășurate on-site

x

15. TRC

Pentru programul Teologie Romano- Catolică 

Asistență socială

Pentru programul 

Teologie Romano- 

Catolică Pastorală

Pentru programul Teologie romano- Catolică 

practică și misionară
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