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Aprobat prin Hotărârea nr. 19  a  Consiliului Facultății  de Științe Socio-Umane 

 din data de 16.02.2020 

 

PLAN DE MĂSURI 
pentru organizarea activității didactice în cadrul Facultății de Științe Socio-Umane în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor COVID-19  

în semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 
 

 

Având în vedere: 

- reglementările naționale în domeniu;  

- planul de măsuri propus de către Consiliul de Administrație al Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu; 

- perspectivele epidemiologice COVID-19 pentru perioada următoare formulate de către specialiștii 

în domeniu; 

- specificul conținuturilor didactice ale programelor de studii din domeniile gestionate de către 

Facultatea de Științe Socio-Umane; 

- nevoia de predictibilitate în planificarea activităților didactice în relația cu studenții și masteranzii 

programelor facultății; 

- gradul ridicat de satisfacție raportat de studenți în legătură cu desfășurarea activităților didactice în 

semestrul I al anului universitar 2020/2021, în regim online; 

- specificul spațiilor didactice de care dispune FSSU și dotarea insuficientă cu calculatoare, raportat la 

numărul studenților; 

- gradul ridicat de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare pentru predare în regim 

online; 

- disponibilitatea unor resurse online care permit un proces didactic de calitate înaltă pentru 

specificul domeniilor FSSU, 

 

În temeiul articolului XI.h din Planul de măsuri propus de către Consiliul de Administrație al 

Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, care permite completarea și adaptarea măsurilor în funcție de 

specificul fiecărei facultăți, 

 

Propunem următoarele măsuri de adaptare a planului general privind activitățile didactice în 

semestrul al II-lea al anului universitar 2020/2021 la specificul următoarelor programe de studii din cadrul 

Facultății de Științe Socio-Umane: 

 

 

A. Măsuri ce vizează următoarele programe de master: 

- din domeniul Asistență socială: Familia-resurse și asistență socială; 

- din domeniul Istorie: Elite politice românești (sec. XVIII – XX); Protejarea și valorificarea 

patrimoniului istoric; 

- din domeniul Psihologie: Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie;    Psihologie 

medico-legală și criminalistică. Evaluare și intervenție; 
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- din domeniul Sociologie: Leadership și management organizațional; Selecția și gestiunea 

resurselor umane; 

- din domeniul Științe ale comunicării: Publicitate și brand; 

- din domeniul Științele educației: Intervenții educaționale în școala incluzivă; Management 

educațional; 

- din domeniul Științe politice: Managementul integrării europene și administrației publice; 

Securitate și relații internaționale. 

 

 

1. Toate activitățile aplicative de tip seminar se vor desfășura în regim online, considerat a fi mai 

favorabil unui învățământ incluziv de calitate în aceste domenii în contextul epidemiologic actual. 

 

2. Toate activitățile didactice aplicative de tip practică în vederea elaborării lucrării de disertație vor fi 

echivalate seminariilor și se vor desfășura în regim online, prin specificul personalizat al orientării oferite 

fiind perfect adaptabile la acest tip de comunicare. 

 

3. Toate activitățile aplicative de tip laborator se vor desfășura în regim online, considerat a fi mai 

favorabil unui învățământ incluziv de calitate în aceste domenii în contextul epidemiologic actual. 

 

4. Prin excepție de la măsura 3, anumite laboratoare pot fi desfășurate în regim față-în-față, dacă 

acesta este unicul mod în care pot fi atinse obiectivele disciplinei. Evaluarea necesității desfășurării acestor 

laboratoare în regim față-în-față se va face de către directorul de departament în baza argumentelor 

prezentate de către cadrul didactic titular al disciplinei și în relație cu specificul disciplinei. Programarea 

acestora se va face predominant în regim intensiv în a doua jumătate a semestrului, pentru a evita o 

expunere prelungită a masteranzilor, precum și un cuantum nejustificat de mare al cheltuielilor de cazare 

în cazul acestora. 

 

5. Se vor muta în regim online, indiferent de specificul disciplinei, toate activitățile didactice 

aplicative de tip laborator care, pentru desfășurarea în regim față-în-față, implică utilizarea unor spații ce 

nu pot fi aerisite (laborator de calculatoare, laborator radio, laborator televiziune, laborator de psihologie 

experimentală etc.) și pentru care nu poate fi identificat un spațiu echivalent în facultate. 

 

6. Toate activitățile didactice susținute de cadre didactice care au împlinit 60 de ani, mai vulnerabile 

în cazul infectării COVID-19, se vor desfășura în regim online. 

 

7. Toate activitățile didactice susținute de cadre didactice asociate, care nu sunt titulare în ULBS, se 

vor desfășura în regim online. 

 

8. Programele de practică profesională, precum și practica pedagogică, activități care nu se pot 

desfășura în regim fizic din cauza limitărilor impuse de organizațiile gazdă vor fi translatate în regim 

online, cu adaptarea cerințelor adresate masteranzilor. 

 

9. Prin excepție de la măsura 8, programele de practică profesională pe parcursul semestrului 

(săptămânile 1-14) la anul I pot fi reorganizate în regim de practică compactă (trei săptămâni: 05.07.2021-
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25.07.2021) dacă această schimbare facilitează accesarea organizațiilor gazdă și desfășurarea în regim față-

în-față, cu aviz din partea directorului de departament. 

 

10. Consultațiile pot avea loc în regim față-în-față (cu respectarea reglementărilor de distanțare) sau 

online, în funcție de opțiunea cadrului didactic și a masterandului îndrumat. 

 

 

B. Măsuri ce vizează următoarele programe de licență: 

- Asistență socială; 

- Comunicare și relații publice; 

- Istorie; 

- Jurnalism; 

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba română; 

- Pedagogia învățământului primar și preșcolar în limba germană; 

- Psihologie; 

- Resurse umane; 

- Relații internaționale și studii europene; 

- Sociologie; 

- Studii de securitate; 

- Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale; 

- Științe politice. 

 

1. Toate activitățile aplicative de tip seminar și laborator se vor desfășura în regim online, considerat 

a fi mai favorabil unui învățământ incluziv de calitate în aceste domenii în contextul epidemiologic actual. 

 

2. Programele de practică profesională, precum și practica pedagogică, activități care nu se pot 

desfășura în regim fizic din cauza limitărilor impuse de organizațiile gazdă vor fi translatate în regim 

online, cu adaptarea cerințelor adresate studenților. 

 

3. Prin excepție de la măsura 2, programele de practică profesională pe parcursul semestrului 

(săptămânile 1-14) la anii I și II pot fi reorganizate în regim de practică compactă (trei săptămâni: 

05.07.2021-25.07.2021) dacă această schimbare facilitează accesarea organizațiilor gazdă și desfășurarea în 

regim față-în-față, cu aviz din partea directorului de departament. 

 

4. Consultațiile pot avea loc în regim față-în-față (cu respectarea reglementărilor de distanțare) sau 

online, în funcție de opțiunea cadrului didactic și a studentului îndrumat. 

 

5. Toate activitățile didactice (inclusiv practică și consultații) care, pentru desfășurarea în regim față-

în-față, implică utilizarea unor spații ce nu pot fi aerisite (laborator de calculatoare, laborator radio, 

laborator televiziune, laborator de psihologie experimentală etc.) se vor desfășura în regim online. 

 

6. Toate activitățile didactice (inclusiv practică și consultații) susținute de cadre didactice care au 

împlinit 60 de ani, mai vulnerabile în cazul infectării COVID-19, se vor desfășura în regim online. 
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7. Toate activitățile didactice (inclusiv practică și consultații) susținute de cadre didactice asociate, 

care nu sunt titulare în ULBS, se vor desfășura în regim online. 

 

 

C. Măsuri ce vizează programele de studii: Conservare și restaurare (licență), Teologie protestantă 

pastorală în limba germană (licență) și Restaurare lemn policrom (master) 

 

1. Toate activitățile didactice (curs, seminar și laborator) se vor desfășura urmărind prevederile 

generale ale „Planului de măsuri pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2 

începând cu semestrul II al anului universitar 2020-2021” formulat de CA al ULBS. 

 

 

 

Decan, 

Prof. univ.dr. Daniel MARA 

 

 

 

 

 

 


