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Nr.337/19.05.2020
Anexa 1
la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă
cu Privire la organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene şi de restanţe şi PRACTICĂ

Aprobată de Consiliul Facultăţii în data de 18.05.2020
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr.
195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru prevenirea
răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, deciziile Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea
activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în regim online și Anexa 1 la Hotărârea
Senatului nr. 5937 din 16.04.2020, Regulamentul privind activitatea profesională a studenților
(nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite
transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 (denumit în
continuare Regulamentul ECTS) și Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de
Teologie Ortodoxă, CAP. VII Studenții, alin. 3 Evaluarea cunoștințelor vor fi completate cu
următoarele prevederi valabile până la reluarea activităților didactice față în față:
1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial de
Facultatea de Teologie Ortodoxă și aprobat de Rectorat prin Structura anului universitar
2019-2020.
2. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul didactic
titular de disciplină dintre mai multe platforme propuse și puse la dispoziție în acest sens de
către facultate sau universitate (Microsoft Teams, Zoom şi alte instrumente folosite) sau
prin alte modalități de examinare/forme de evaluare care au fost comunicate studenților în
termenul stabilit de către conducerea Departamentului de Teologie Ortodoxă și anume până
la data de 4 mai 2020.
În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care se
susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet, cadrul
didactic poate decide asupra reprogramării studentului în condițiile respectării prevederilor
legate de desfășurarea examenului.
3. În cazul anilor terminali, dacă practica de specialitate sau lucrările practice / de laborator /
proiecte din planul de învățământ nu se pot efectua în condițiile actuale (și nu se pot înlocui
cu modelare computerizată / proiectare / prelucrare de date), la propunerea titularului de

disciplină și cu aprobarea Consiliului Facultății, acestea se vor înlocui cu alte sarcini
realizabile online care pot conduce la dobândirea competențelor asemănătoare.
4. În cazul anilor neterminali practica de specialitate va fi efectuată în cadrul acestui an
universitar, până la sfârșitul sesiunii de restanțe din luna septembrie, după cum urmează:
 Teologie Ortodoxă Pastorală – practica se va efectua de preferință în parohia de
domiciliu a studentului sau în alte instituții, cu avizul Responsabilului de
practică și al Conducerii Facultății
 Teologie Ortodoxă Asistență Socială – practica se va efectua de preferință în
parohia de domiciliu a studentului sau în alte instituții, cu avizul
Responsabilului de practică și al Conducerii Facultății
 Teologie Ortodoxă Didactică - practica se va efectua de preferință în parohia de
domiciliu a studentului sau în alte instituții, cu avizul Responsabilului de
practică și al Conducerii Facultății
 Artă Sacră – Practica se va efectua pe șantiere de specialitate
(restaurare/pictură), dacă situațiile obiective o vor permite sau, sub directa
coordonare a cadrelor didactice din cadrul Facultății, activitățile practice vor fi
realizate individual de către fiecare student.
 La cererea studentului, practica poate fi reprogramată, fara plată, pentru anul
universitar următor. Cererile pot fi depuse până la 30 iunie 2020. În situația în
care se solicită reprogramarea, media se va calcula fără creditele aferente
disciplinei Practică de specialitate.

5. Pentru specializările Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie
Ortodoxă Asistență Socială întocmirea acordurilor de practică şi a tuturor celorlalte
documente referitoare la această activitate sunt de competenţa responsabililor de practică:
 Anul I – Arhid.asist.univ.dr. Daniel Mocanu
 Anul II – Lect.univ.dr. Stelian Paşca Tuşa
 Anul III – Diac.lect.univ.dr. Olimpiu Benea
6. Cadrele didactice ale Facultății de Educație Fizică și Sport vor pregăti materiale video cu
antrenamente și exerciții fizice, care vor fi puse la dispoziția studenților de la toate
facultățile UBB. Pentru a promova disciplina Educație Fizică și a obține creditele aferente,
studenții vor pune în practică aceste antrenamente la domiciliu.
7. Colocviile se vor desfăsura în ultima săptămână de activitate didactică online, prin
intermediul unei platforme alese de cadrul didactic titular de disciplină dintre mai multe
platforme propuse şi puse la dispoziţie de facultate sau universitate sau prin alte metode
comunicate anterior.
8. Odată cu adoptarea prezentei anexe, rămân în vigoare toate celelalte prevederi ale
Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din
Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS)
aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 şi ale Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

9. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților
didactice față în față, prevederile prezentei anexe își vor înceta valabilitatea, aplicându-se
integral Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master)
din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile
(ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 și Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

PRACTICĂ ARTĂ SACRĂ
RESTAURARE
Pentru studenții care doresc să efectueze practica în RESTAURARE aceasta se desfășoară
sub coordonarea Pr.conf.univ.dr. Marin Coteţiu:
Tema:
Efectuarea de către fiecare student a unei lucrări individuale de replică picturală după un
detaliu sau ansamblu de icoană veche pe lemn, reproducând și degradări specifice, prin
studiu individual acasă sau pe teren, în locaţie la alegerea sa.



Cerinţe:
Dimensiunile replicilor vor fi alese de studenţi. Materialele de lucru (panouri de lemn
grunduite, culori, pensule) vor fi procurate de ei.



Pentru coordonarea lucrărilor efectuate în perioada practicii de vară studenţii vor face
fotografii ilustrând aspecte din timpul lucrului, și le vor trimite în format elecronic pe adresa
de e-mail marin_cotetiu@yahoo.com



Replicile realizate de studenți în perioada practicii de vară vor fi predate la Facultate la
începutul reluării activității față în față, cu scopul de a rămâne materiale didactice.

PRACTICĂ ARTĂ SACRĂ
PICTURĂ
Pentru studenții care doresc să efectueze practica în PICTURĂ, aceasta se desfășoară sub
coordonarea
Prof. univ. dr. Marcel Muntean și Lect. univ. dr. Claudia Cosmina Trif,
Tema:
1. Executarea de către fiecare student/masterand a unei icoane alese împreună cu cadrul
didactic, acesta verificând tema și realizarea ei. Pentru anul I icoana de referință este cea a
unui sfânt, portret ori bust, pentru anul II este o icoană cu doi sfinți (bust sau în picioare), iar
pentru anul I Master icoana va fi una de praznic sau de tip haghiografic.

Cerinţe:
1. Dimensiunile icoanelor vor fi cuprinse între 30x50 cm. Materialele de lucru (panouri de
lemn grunduite ori pânze preparate, culori, pensule) vor fi procurate de studenţi.
2. Pentru coordonarea lucrărilor efectuate în perioada practicii de vară, studenţii vor face
fotografii ce vor ilustra aspecte din timpul lucrului (desene, studii, exerciții de culoare etc.),
și le vor trimite în format elecronic pe adresa de e-mail a unuia din cei doi coordonatori:
muntean_marcel@yahoo.co sau cosminatrif@yahoo.com
3. Icoanele realizate de studenți/masteranzi în perioada practicii de vară vor fi predate la
Facultate la începutul reluării activității față în față, cu scopul de a rămâne ca documente de
referință a efectuării practicii de specialitate.
4. În cazul în care studenții/masteranzii vor opta pentru efectuarea practicii de specialitate cu
un pictor atestat de Patriarhia Română, (având cel puțin categoria a 4 definitivă), aceștia vor
completa documentele de practică necesare (acorduri, conventii, etc.) şi

vor aduce în

momentul reluării activității actul doveditor semnat de pictorul autorizat și icoana realizată
sau poze doveditoare în cazul în care au făcut un stadiu de pictură monumentală (frescă, alscecco) pe un șantier bisericesc.

Calendarul programării sesiunii de examene de către cadrele
didactice, titulare de curs
In perioada 15-26 mai 2020 vor fi planificate examenele pentru restul studenţilor, pentru
sesiunile stabilite prin Structura anului universitar pentru anul universitar 2019/2020.
Examenele se planifică la data stabilită de comun acord cu șefii de grupă de la fiecare
specializare în parte, iar în loc de sală se trece platforma propusă (Microsoft Team, Zoom,
etc.), iar ca formă de examinare, examinarea online.






Sesiune de examene pentru anul terminal - 25.05.2020-7.06.2020;
Sesiune de restanţe pentru anul terminal - 8.06.2020-14.06.2020;
Sesiune specială de restanțe pentru anii terminali 15.06.2020-21.06.2020
Sesiune de examene pentru anii neterminali - 8.06.2020-28.06.2020
Sesiune de restanţe pentru anii neterminali - 31.08.2020-06.09.2020

