Recomandări* asupra organizării activității online în
Facultatea de Matematică și Informatică
1) Reprezentanții studenților vor menține un feedback continuu, care va fi comunicat
Grupului de Sprijin pentru Activitățile Educaționale Online al Facultății de
Matematică și Informatică (GSAEO-FMI), coordonat de decanat.
2) Toate cadrele didactice vor avea cont pe moodle în care vor preciza modalitatea de
desfășurare a activităților online. Contul va fi disponibil pentru conectare ca vizitator.
3) Metoda de desfășurare a activității online poate fi aleasă de fiecare cadru didactic
titular de curs. Titularul de curs are următoarele îndatoriri:
•

•
•
•

să precizeze pe moodle modul de desfășurare a activităților asociate cursului,
cu toate detaliile necesare, incluzând modul de acces la materiale; de exemplu,
materialele pot fi făcute disponibile prin încărcare pe moodle sau încărcare
online (Google Drive, Dropbox, YouTube, etc.) și postarea link-ului de acces;
să comunice studenților o modalitate prin care pot semnala eventuale
probleme; de exemplu, email pe adresa titularului de curs/seminar/laborator
sau folosirea mesageriei din moodle;
să asigure organizarea și coordonarea modului de desfășurare a activităților de
seminar și laborator;
să asigure o modalitate de a dialoga online cu studenții; sugestii în acest sens
sunt utilizarea activității forum din moodle, folosirea unor platforme de
comunicare (Skype, Hangouts, Discord, Zoom, Microsoft Teams, etc.),
menținerea unor documente cu întrebări și răspunsuri accesibile tuturor
studenților.

4) Cadrele didactice care asigură activități de seminar și laborator au datoria să asigure
buna desfășurare a acestora, conform recomandărilor de mai sus și deciziilor
titularului de curs.
5) Activitățile de tutorat se vor desfășura online, conform deciziilor ASMI, care vor fi
comunicate studenților.
6) Studenții au obligația de a consulta în mod regulat platforma moodle pentru a fi la
curent cu informațiile anunțate. De asemenea, studenții sunt încurajați să semnaleze
în mod responsabil eventuale probleme.
7) În cazul activităților în timp real, recomandăm respectarea orarului, pentru a evita
eventuale suprapuneri.
8) Cadrele didactice care au cursuri la anii terminali sunt rugate să acorde sprijinul
necesar pentru finalizarea lucrărilor de licență/disertație.

*În funcție de precizările rectoratului Universității din București, aceste recomandări pot fi
modificate și/sau completate.

