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Dragi studenți,
În data de 14 septembrie începe un nou an universitar 2020-2021, care este un început
absolut pentru bobocii care au fost admiși în anul I și un nou început pentru cei care revin
după vacanța de vară.
Vă doresc tuturor, la început de an universitar, mult succes în perioada următoare, putere
de studiu și de acomodare la condițiile speciale generate de pandemia care ne solicită
capacitatea de adaptare la noi mecanisme de desfășurare a activităților.
Din aceste considerente doresc sa vă transmit o serie de informații legate de activitățile care
urmează a se desfășura în perioada următoare, în vederea ducerii la bun sfârșit a anului
universitar:










În primele 2 săptămâni (14-27 septembrie 2020) toate activitățile se vor desfășura în
regim online (similar semestrului 2 din anul universitar 2019/2020).
Începând cu 28 septembrie 2020 activitățile didactice se desfășoară într-un mod
hibrid: cursurile exclusiv online, iar activitățile practice care nu se pot desfășura la
distanță, în regim față în față, cu modificările impuse de păstrarea normelor de
protecție și distanțare. În orar vor fi programate în zile diferite activitățile online,
respectiv față în față.
Începând cu 14 septembrie 2020 se va folosi numai platforma profesională de elearning– BlackboardLearn – care va înlocui platforma Microsoft Teams folosită în
anul precedent.
În semestrul întâi activitatea didactică se va desfășura pe parcursul a 7 săptămâni,
urmate de 2 săptămâni de examene (modulul 1), după care veți parcurge alte materii
pe durata a 7 săptămâni și 2 săptămâni de examene (modulul 2).
Informațiile specifice facultății (inclusiv orarul) le găsiți la adresa:
https://www.umfst.ro/inginerie/informatii-studenti/informatii-specificefacultatii/examen-de-diploma-absolvire.html.
Pentru probleme de secretariat-decanat puteți să folosiți adresa de email
decanat.inginerie@umfst.ro.
Fiecare program de studiu are un responsabil, care vă urmărește activitatea și modul
de integrare pe platforma online și în universitate. Dacă întâmpinați dificultăți sau
aveți neclarități, vă rog să îi contactați, corespunzător specializării din care faceți
parte:

Programul de studii

Inginerie economică
industrială
Tehnologia
construcţiilor de
maşini
Automatică și
informatică aplicată
Inginerie medicală

Responsabil program de studii

Adresa de email

Şef lucrări dr.ing. Mihaela BUCUR

mihaela.bucur@umfst.ro

Șef lucrări dr.ing. Paul-Sebastian
CHEȚAN

paul.chetan@umfst.ro

Șef lucrări dr. ing. Adrian-Vasile
DUKA
Prof. dr.ing. Dorin-Romeo BICĂ

adrian.duka@umfst.ro
dorin.bica@umfst.ro
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Programul de studii

Responsabil program de studii

Informatică
Ingineria sistemelor
electroenergetice
Informatică (în limba
maghiară)
Energetică și
tehnologii informatice

Prof.dr. GENGE Bela

Adresa de email
bela.genge@umfst.ro

Șef lucrări dr. ing. Lucian DULĂU

lucian.dulau@umfst.ro

Prof.dr.ing. SZILÁGYI Sándor
Miklos

sandor.szilagyi@umfst.ro

Șef lucr.dr.ing. Cristian DUMITRU

cristian.dumitru@umfst.ro

 Dacă există probleme care persistă și nu își găsesc rezolvare vă rog să îmi scrieți pe
adresa liviu.moldovan@umfst – dar să precizați specializarea și anul de studiu din
care faceți parte.
 Pentru activitățile din campusul universitar vă rog insistent să respectați toate
măsurile de prevenție și de protecție pentru a diminua riscurile de contaminare, atât
pentru studenți cât și pentru cadre didactice.
 Am speranța că proaspeții studenți se vor integra cu bine, iar cei din anii mai mari
vor continua efortul depus până acum.
Să avem cu toții un an universitar bun!

Decan,
Prof.dr.abil.ing. Liviu MOLDOVAN
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