Metodologie desfăşurare sesiune online
Sesiunea de colocvii şi examene vor avea loc conform programării inițiale:
01.10 -- 23.12.2020 - activitate didactică
24.12 - 03.01.2021 - vacanță
04.01 - 15.01.2021 - activitate didactică
16.01 -- 14.02.2021 - sesiune de colocvii și examene
15.02 - 19.02.2021 - vacanță intersemestrială

Datele de examinare vor fi programate de către titularii de disciplină, respectând calendarul de
mai sus, astfel:
-

în cazul programelor IM-Instrumente, IM-Canto, SPIIV , în primele două săptămâni (1631.01) vor fi programate exclusiv examenele disciplinelor practice, pentru care sunt
necesare înregistrări audio-video, în a doua parte a perioadei de sesiune (01-14.02) vor fi
programate examenele disciplinelor teoretice

-

în cazul programului Muzică, MELO și TAM, în prima săptămână 16-23.01 vor fi
programate examenele disciplinelor practice iar în perioada 23.01 - 14.02 examenele
disciplinelor teoretice

Odată cu data propusă pentru examinare, cadrul didactic va transmite numele asistentului de
examen.

Examenele disciplinelor teoretice vor avea loc online, pe platforma de e-learning. Se recomandă,
daca este posibil, organizarea acestora sub formă de probă orală. În cazul disciplinelor unde acest
lucru nu este posibil, proba scrisă trebuie organizată astfel încât să existe limită de timp pentru
încărcarea lucrărilor.
1. Colocviile și examenele orale se desfășoară individual, cu fiecare student , pe platforma
e-learning a universității, utilizând una dintre metodele de comunicare audio / audio-video
disponibile pe platformă. Examinarea se face obligatoriu în prezența cadrului didactic
titular și a unui alt cadru didactic specialist. Studenții se vor identifica prin contul
instituțional. Acțiuni preliminare desfășurate de cadrul didactic titular și de cadrul didactic
specialist:
- alcătuirea subiectelor de examen/ a temelor pentru colocviu;
- programarea pe ore a studenților și comunicarea planificării prin postarea pe
platforma e-learning a universității, la secțiunea destinată disciplinei.
2. Examenul scris se desfășoară pe platforma e-learning a universității, utilizând modulele
disponibile pe platformă. cadrul didactic titular este responsabil de asigurarea respectării

tuturor elementelor de integritate pe parcursul desfășurării online a activităților de
evaluare a studenților.
3. Proiectele și temele de sinteză se postează pe platforma e-learning și se stabilește un
termen de predare corelat cu complexitatea sarcinilor impuse, cu încadrarea în perioada
stabilită pentru evaluarea finală.

Examenele disciplinelor practice se vor desfăşura sub formă de înregistrare video încărcată pe
youtube (cu opțiunea unlisted) pânădata şi ora programată pentru examen.
1. Examenul de instrument/canto/-- notarea studenților se va face pe baza unei
înregistrări audio-video încărcate pe youtube (cu opțiunea unlisted) ce va conține
repertoriul pregătit pentru examen, conform programei pentru semestrul în curs.
Profesorul de instrument/canto va trimite linkul celorlalți membri din comisie pe
adresa de e-mail instituțională.
Înregistrarea audio- video se va efectua respectând următoarele indicații:
- camera să prezinte studentul de la sold in sus, cu lumina naturală căzând pe față;
- studenții prezintă numele, ziua inregistrării și piesa înregistrată
2. Muzică de cameră/Lied-oratoriu -notarea studenților se va face pe baza unei
înregistrări audio-video încărcată pe youtube (cu opțiunea unlisted), solo/cu un
partener, cu durata de minim. 15 min. Profesorul va trimite linkul celorlalți membri din
comisiepe adresa de e-mail instituțională.
Înregistrarea video (recomandat format MP4) se va efectua respectând următoarele
indicații:
- camera să prezinte cântărețul de la sold in sus, cu lumina naturală căzând pe față
- studenții prezintă numele, ziua inregistrării și piesa înregistrată
3. Acompaniament instrumental/pian, Acompaniament canto, Acompaniament
lied-oratoriu, Acompaniament operă, Citire de partituri - notarea se va face pentru
activitatea din timpul semestrului, fără examen, având forma de verificare V (verificare
pe parcurs) în planul de învățământ.
4. Practică artistică pentru IM-Instrumente, IM-Canto, SPIIV - notarea studenților se
va face pe baza unei înregistrări audio-video cu o durată minim. 10 min. cu repertoriu
diferit față de examenul de instrument/canto, încărcată pe youtube (cu opțiunea
unlisted), comisia de examen este identică cu comisia de la proba de
instrument/canto. Profesorul de instrument/canto va trimite linkul celorlalți membri
din comisie pe adresa de e-mail instituțională.
NOTA se va trece în catalogul electronic în maxim 3 zile de la data planificată pentru
examen.

