UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM
Septembrie 2020

PROPUNERE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE PENTRU semestrul 1 și 2 – FAU UTCN
SCENARIUL 2- MIXT ( ON LINE + ON SITE)

NOTA : Propunerea se bazează pe concluziile rezultate în urma sedinței BCF de vineri 11. 09. 2020, cu
prezența reprezentanților studenților, pe analiza rezultatelor chestionării studenților și cadrelor
didactice FAU și a modelului de orar pentru semestrul 1(documente atașate).

SEMESTRUL 1
-

Anii 1, 6 mixt ( on line + on site)
Anii 2,3 mixt ( on line + on site)
Anii 4,5 on line

-

Anii 1,6 mixt (on line + on site)
Anii 4,5 mixt (on line + on site)
Anii 2,3 on line

-

ON LINE –CURSURI + SEMINARII
ON SITE –PROIECTARE, PROIECTARE SPECIALIZATĂ + LUCRĂRI PRACTICE ( STUFO,
ELEMENTE DE CONSTRUCȚII, ETC) + PRACTICĂ an 6
ON LINE- CURS FESTIV LA ÎNCEPUT DE AN
ON LINE -ȘEDINTE ( DEPARTAMENTE, CONSILIU, ETC )
ON LINE - Transmitere bibliografie, acte sau documente între cadre didactice și
studenți , secretariat, etc .

SEMESTRUL 2

-

CONDIȚII
1- Asigurarea distanțării în săli ( măsurat și marcat)
2- Respectarea normelor de igienă + verificarea temperaturii la poarta de acces în clădire, măști de
rezervă și dezinfectant asigurat în săli + grup sanitar separat pentru cadrele didactice , sursă de
apă caldă la grupurile sanitare
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3- Fiecare an de studiu ( grupa, subgrupă, semi–subgrupă) să pastreze același loc pt toate
activitățile on site
4- Se vor specifica modul de lucru în detaliu în fișa fiecărei discipline (fișa se va aproba de către
directorul de departament)
5- Studenții și cadrele didactice vor semna o declarație pe proprie raspundere că vor respecta
normele de igienă și distanțare impuse prin regulament FAU .

-

Anul 1 - etaj 3 CFDP, atelier + sala 109 et 1 CFDP +sala 9 ( laborator PAC)parter
CFDP
- Anul 2(4) – parter + mezanin R. Descartes
- Anul 3(5) - etaj R. Descartes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anul 6 - întâlniri cu îndrumătorii în spațiile sălilor profesorale (cu programare)
Mod de lucru la atelier Proiectare și Proiecte de specialitate
- Prezentarea temei se va face pe ZOOM- ON LINE
- Corecturile generale cu vizionarea și critica proiectelor/an de studiu, se vor stabili prin temă și se vor
face ON LINE
- Corecturile 1:1 pe parcurs se vor face ON SITE astfel : Fiecare cadru didactic va ocupa un post de lucru
în sală ( o masa cu un scaun)- postul va fi așezat la o distanta corectă d.p.d.v. al normelor de distanțare
socială , față de celelalte posturi de lucru pentru cadrele didactice si fata de posturile de lucru ale
studentilor
- În fiecare zi un cadru didactic va face corectură în cele 5 ore de proiectare cu 6-7 studenți ( o jumătate
de semigrupă iar de la ceilalti 6-7 studenti din semigrupă, care vor lucra în atelier la mese așezate la
distantă, va primi la sfarsitul zilei un mail cu schițele realizate in ziua respectivă pe baza cărora vor primi
prezența pentru ziua respectivă ( 5 ore/6 studenti =50 min/ student )
- Machetele se vor realiza acasă iar indrumarea lor se va face pe baza machetelor de lucru la scara mică
aduse la corectură și fotografii ale fazelor de realizare a machetei
- Programul de consultații suplimentare se va face on line
- Predarea proiectelor și notarea se va face on line
(50 min = pregatirea schițelor și laptop pentru corectură, discutii si schițe , igienizarea postului în 10 min
dupa plecarea studentului - cadrele didactice și studentii vor purta masca și sau vizieră în spațiul
interior)
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Mod de lucru la lucrări practice ( stufo, elemente de construcții etc) - 2 ore

-

-

Studenții vor veni in formație de grupă ( 20 -25 persoane)
Posturile de lucru vor fi așezate la distanta ceruta de normele de respectare a
distanței sociale
Fiecare student va lucra la un post de lucru iar cadrul didactic va trece pe la fiecare
student pentru îndrumare echipat cu mască și vizieră. De asemenea studenții vor
purta masca și vor avea în sala permanent la dispoziție dezinfectant
Predarea si notarea lucrărilor se va face on line ( lucrari scanate și machete
fotografiate )

Cazarea studenților
-

Se va asigura de catre UTCN cazare în camin pentru studenții integraliști, de la
buget și studenții cu probleme speciale ( de sanatate și sociale) cu prioritate pentru
anul întâi

Interacțiune cu studenți de la alte facultăți în cladirea CFDP
-

-

Se va asigura un circuit ( circulații orizontale si verticale ) separat , marcat cu
autocolant colorat pt fiecare subgrupă , an de studiu asa încât sa poata fi separata
circulația pe holuri, scări și accesul la grupurile sanitare
Se vor corela orarele facultăților care au activitatea în clădirea CFDP așa încăt
studenții de la diferitele facultăți să nu interacționeze fizic

Lista de necesar pentru desfășurarea în bune condiții a activității didactice și posibilitatea respectării
normelor de igienă și distanțare socială
1. Marcarea posturilor de lucru pentru saptamâna pară și pentru saptamâna impară (așa încât
studenții să se aseze la același post, în același atelier in fiecare zi de activitate on site
2. Marcarea traseelor de circulație pe holuri ( intrare/ieșire și acces la grup sanitar)
3. Dezinfectant pentru fiecare semigrupă / an de studiu / în fiecare zi
4. Măști de rezervă pentru cadre didactice și studenți
5. Aparate de temperatură ( pt acces la portar)
6. Aparate UV montate în sălile folosite pentru activități didactice (R. Descartes + Etaj 3 CFDP și
Etaj 1 sala 109 CFDP)
7. Computere ( laptop pt fiecare cadru didactic care nu apromit pana acum de la universitate dotate cu camere de luat vederi si tablete grafice la cerere/disciplina )
8. Acces Internet în fiecare sală de atelier
9. Asigurarea igienei grupurilor sanitare de mai multe ori pe zi ( de la ora 8 – 20 )
10. Asigurarea grupului sanitar separat pentru cadrele didactice pentru fiecare atelier
11. Asigurarea sursei de apa caldă la grupurile sanitare- in ateliere s elucreaza cu tus , acuarela, lut
etc ( robinete electrice)
12. Amenajarea salii 9 laborator PAC ca atelier de proiectare ( depozitarea calculatoarelor in spatiul
adiacent salii pentru a elibera mesele existente)
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Programul de activitate didactică propusă se va pune în aplicare doar în condițiile în care UTCN va
asigura condițiile și necesarul solicitat mai sus. În condițiile în care UTCN nu va putea asigura aceste
condiții , FAU va solicita să-și deruleze activitatea didactică în anul universitar 2020-2021, în scenariul
1 – ON LINE.

Birou Consiliu FAU
Conf dr arh Dana OPINCARIU – Decan
Prof dr arh Virgil POP- Director dep Arhitectură
Conf dr arh Vlad Rusu – Director dep Urbanism

Cu consultarea reprezentanților studenților :
Student Cristina Stanciu
Student Martha Moroșanu
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