
 

 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

 

Nr.02/cn-07          13 martie 2020 

 
Referință: Cu privire la organizarea procesului de studii la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” 

în perioada 16-23 martie 2020 

 

În scopul recuperării orelor (curs și seminare), prevăzute în planurile de învățământ ale  programelor de 

studii superioare de licență și master desfășurate în cadrul USDC, care au fost sistate în baza ordinului 

nr.292 din 10.03.2020 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării în legătură cu prevenirea 

răspândirii epidemiei virusului COVID-19, dispun: 

 

1. Activitățile didactice, prevăzute în orarul lecțiilor pentru semestrul II al anului de învățământ 

2019-2020 academic (cu excepția disciplinelor care presupun în mod obligator activități 

didactice prin contact direct), se vor organiza și desfășura on-line în perioada 16.03.2020 – 

23.03.2020. 

2. Șefii departamentelor academice (d. dr. Ilie Boian, d. dr. Natalia Velișco și d. dr. Efrim Chilari) 

vor informa membrii departamentelor despre posibilitatea organizării activităților didactice on-

line și vor stabili disciplinele care pot utiliza mijloacele on-line în activitatea didactică și vor 

prezenta lista acestor discipline și a responsabililor în Secția Studii (d. Adelina Revenco).  

3. Activitățile didactice (cursuri, seminare, lucrul individual ghidat) pot fi organizate pe platforma 

educațională MOODLE a USDC, prin intermediul poștei electronice a grupei academice și prin 

alte mijloace TIC, specifice domeniului de formare profesională, care pot confirma realizarea 

activităților de ambii actori (profesori și studenți) ai procesului didactic. (responsabil – șef 

Serviciu TIC dr. Rodion Domenco). 

4. Cadrele didactice vor alege instrumentul TIC și forma activității care să asigure realizarea 

finalităților de studiu indicate în curriculumul la disciplină. 

5. În cazul utilizării altor mijloace TIC decât platforma MOODLE, cadrele didactice vor prezenta 

la departamentul academic dovada activităților desfășurate (resursele și sarcinile oferite 

studenților și produsele realizate de studenți) și a volumului de lucru (responsabili șefii de 

departamente dr. Ilie Boian, dr. Natalia Velișco și dr. Efrim Chilari) 

6. Orele prevăzute pentru disciplinele la care nu se pot organiza activități didactice on-line 

integral, vor fi recuperate după expirarea termenului de suspendare a activităților didactice 

indicate în ordinul nr. 292 al MECC, conform unui orar suplimentar ( responsabil decan dr. 

Daniela Elenciuc)      

7. Secția Studii și managementul calității (șef secție d. Adelina Revenco) va coordona și monitoriza 

procesul de realizare on-line a activităților didactice la USDC.  

8. Se modifică calendarul academic pentru anul III (studii de licență) în sensul: 

a. Se transferă o săptămână din practica de cercetare stabilită pentru perioada 30.III.2020 – 

29.V.2020 în săptămâna 16-23 martie 2020.  

b. Conducătorii științifici ai tezelor vor ghida on-line procesul de elaborare a tezelor de licență 

și master (responsabili șefii de departamente dr. Ilie Boian, dr. Natalia Velișco și dr. Efrim 

Chilari). 

c. Începutul sesiunii de primăvară, stabilită în orarul academic pentru perioada 6.III.2020 – 

27.III.2020, se va stabili după termenului de suspendare a activităților didactice indicat în 

ordinul 292 al MECC.  

 

Prorector     Liliana ROTARU                                                                                    

  dr., conf. univ.                                                                             

                                


