
 
 

 

 

Departamentul Conservare și restaurare 

 
Modalitatea de desfășurare a activităților didactice în cadrul departamentului 

 

 Pe parcursul semestrului I al anului universitar 2020–2021, activitățile didactice (orele 

de curs, seminar, laborator) ce revin departamentului Conservare și Restaurare din cadrul 

Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca se vor desfășura după un scenariu hibrid, 

cuprinzînd ore față în față și ore online, atîta timp și în măsura în care reglementările legale 

vor permite scenariul acesta.  

 Cursurile vor fi realizate exclusiv în format online folosind platformele Google Meet, 

Google Classroom, Zoom, WhatsApp, email, etc. Tot online vor fi realizate anumite 

seminarii care permit lucrul acesta. 

 Seminariile, lucrările practice și laboratoarele care nu pot fi realizate sub nici o 

formă online, vor avea loc față în față în atelierele și laboratoarele departamentului de pe 

strada Al. Vaida-Voevod nr. 6 cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. 

 Activitățile didactice realizate față în față (seminar, laborator, lucrari practice) sunt 

programate în intervalul orar 08:00 - 14:00 (anii I, II, III Licență și I Master), respectiv 10:00 

- 16:00 (anul II Master). Conform orarului și planului de măsuri al departamentului, în atelier 

vor avea acces 1, maxim 2 studenți plus cadrul didactic responsabil de disciplina 

respectivă.  

 Intrarea în clădirea de pe strada Al. Vaida-Voevod nr. 6 se va face în urma triajului 

epidemiologic sub forma măsurării temperaturii corporale cu aparat de termoscanare. Pe tot 

parcursul prezenței în spațiile închise, studenții și cadrele didactice vor purta corespunzător 

masca de protecție. Cadrele didactice și studenții își vor dezinfecta mîinile de fiecare dată 

când intră sau ies din clădire și din sălile de activitate didactică.  

 Un instructaj online mai amplu privind modalitatea de desfășurare a activităților 

didactice în cadrul departamentului și măsurile de protecție sanitară va fi făcut studenților 

odată cu începerea anului universitar 2020-2021. Mai multe detalii se regăsesc în Planul de 

măsuri general al UAD și în Planul de măsuri al departamentului Conservare și Restaurare. 

 

        Director departament, 

        conf. univ. dr. Rauca Adrian 


