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11.05.2020 
 
 
Ordinea de zi: 
 
1. Precizări despre desfășurarea examenelor de licență/disertație on-line, prin video-conferință pe 
platforma Universtității (e-learning), în contextul actual provocat de epidemia COVID-19. 
2. Desfășurarea examenelor semestriale – pe platforma e-learning. 
3. Diverse 
 
 

• Se votează în unanimitate pentru desfășurarea Ședinței de Consiliu pe platforma Universității (7 
voturi din 7). 
 

1. Se discută necesitatea aducerii unor completări la metodologie: declarații pe proprie răspundere etc. 
 
2. Se discută despre modalitatea în care pot fi desfășurate examenele semestriale on-line: fiecare 
profesor își poate stabili propria metodă de examinare, dar este necesară implementarea unor reguli 
generale. 
 

• Se discută posibile modalități de desfășurare on-line a probelor practice din cadrul examenului 
de absolvență: fiecare student va înregistra lucrările pregătite pentru examen, iar această 
înregistrare va fi trimisă profesorului înainte de data stabilită pentru examen; în ziua 
examenului studentul va interpreta live (prin video-conferință) una dintre lucrările pregătite și 
înregistrate anterior. 

• Se discută modalitatea de notare și încheierea situației anilor terminali la disciplina Practică 
Artistică: studentul va trimite o înregistrare, diferită de cea pregătită pentru examenul de 
instrument/canto. 

 
• Se discută modalitate în care trebuie realizate înregistrările pentru probele practice: la 

instrumente se va înregistra fiecare piesă separat; la canto se va înregistra dintr-o bucată (3 
lucrări) 

 
• Se discută posibile modalități de desfășurare a examenelor de admitere la licență/master. 

 
3. Diverse 



• Se aprobă cererea studentei Munteanu Geanina de a susține examenul de licenta la programul 
de studii Interpretare instrumente . 

• Se aprobă cererea studentei Popa Alexandra de întrerupere a studiilor pentru amânarea anului 
universitar 2019-2020, din motive medicale.  
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