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HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL FACULTĂŢII IETI
Şedinţa nr. 106 / 23-09-2021

1. Se aprobă modul de desfășurare a activităților didactice:
1.1. Activitățile didactice de la toate programele de studiu de master se vor desfășura online.
1.2. Activitățile didactice cu peste 40 persoane se vor desfășura online.
1.3. La programele de studiu de licență, activitățile didactice ale disciplinelor cu specific informatic și de
limba engleză se vor desfășura online.
1.4. La programele de studiu de licență, activitățile didactice care ar trebui să se desfășoare în laboratoare
aflate în construcție / renovare se vor desfășura online.
1.5. Activitățile didactice online se vor desfășura cu prezența fizică a cadrului didactic în universitate.
1.6. Orele de curs care nu se încadrează la nici unul din punctele 1.1 - 1.4 se vor desfășura on-site, în limita
disponibilității sălilor de curs.
1.7. Orele de seminar, laborator, proiect care nu se încadrează la nici unul din punctele 1.1 - 1.4 se vor
desfășura on-site.
1.8. La programul de studiu de licență Electromecanică (la Beiuș) toate activitățile didactice se vor
desfășura on-site.
1.9. Activitățile didactice on-site se vor desfășura sub forma unor module de 100 minute (corespunzător la
2 ore) sau de 150 minute (corespunzător la 3 ore), fără pauză, urmate de căte o pauză de 20 minute,
respectiv 30 minute.
1.10. Activitățile didactice on-site cu aceeași formație de studiu se pot desfășura și sub forma unor
module de maxim 200 minute (corespunzător la 4 ore), tot la 2/4 săptămâni.
1.11. Pauza minimă între activități didactice online și on-site este de 2 ore.
2. Se aprobă componența Comisiei de elaborare a orariilor pentru semestrul 1 al anului
universitar 2021-2022:
Preşedinte:
Membri:

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
Ș.l. dr. ing. Marius Codrean
Ş.l.dr.ing. Simina Coman
Ș.l. dr. ing. Laura Coroiu
Ș.l. dr. ing. Claudiu Costea
Ș.l. dr. ing. Teofil Gal
Ș.l. dr. ing. Zoltan Kovendi
Conf. ing. ec. dr. Liliana Măgdoiu
Ș.l. dr. inf. Elisa Moisi
Ș.l. dr. ing. Lucian Morgoș
Ş.l. dr. ing. Mihaela Novac
Ș.l. dr. ing. Mircea Pantea

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
Oradea, Str. Universităţii nr.1, ORADEA, cod 410087, Tel.: 0259-408104, 0259-408204,
Fax: 0259-408412
www.uoradea.ro, https://ieti.uoradea.ro

Ș.l. dr. ing. George Pecherle
Ș.l. dr. ing. Sorin Popa
Ș.l. dr. ing. Radu Sebeșan
Conf. dr. ing. Darie Șoproni
Ș.l. dr. ing. Marin Tomșe
Ș.l. dr. ing. Laviniu Țepelea
Ș.l. dr. Mircea Ursu
3. Se aprobă componența Comisiei de cazare a studenților în căminele universității:
Preşedinte:
Membri:

Secretar:

Conf. dr. ing. Eugen Gergely
StudentCătălin Bence
Student Cătălin Cătălan
Student Flavia Joldeș
Student Mihai Costar
ing. Daniela Pușcaș

