
 

 

Dragi studenți ai Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management, anul 
universitar 2020 - 2021 va începe pe 5 octombrie 2020 astfel: 

- Licență anul I - activitățile de seminar și laborator se vor desfășura în universitate (on-site), în 
primele 7 săptămâni (5 octombrie - 18 noiembrie 2020). Pentru anii II, III și IV activitățile de 
seminar și laborator se vor desfășura în universitate (on-site), în ultimele 7 săptămâni (18 
noiembrie 2020 – 17 ianuarie 2021). 

Toate cursurile, pentru toate programele de studii Licență se vor desfășura doar on-line. 

- Master anul I și anul II – activitățile de curs, seminar și laborator se vor desfășura în 
universitate (on-site). 

- Orarele vor fi postate pe site-ul facultății după 1 Octombrie 2020. 

- Cazarea în căminele studențești se face doar în perioada activităților on-site. 

- Regulile și măsurile suplimentare impuse vor influența direct sau indirect viața noastră fizică 
și psihică, precum și modul în care vom interacționa în familie și societate. Detalii despre 
organizarea activităților în anul universitar 2020-2021 la Universitatea din Suceava probabil ați 
citit în documentul supus dezbaterii publice de către domnul Rector prof. dr. ing. Valentin Popa 
și care a devenit între timp Hotărâre a Senatului USV 

https://usv.ro/fisiere_utilizator/file/Acte%20oficiale/Hotatari%20Senat/2020/HS_105.pdf. 

Vă rugăm să citiți atent acest document realizat în concordanță cu specificul instituției, cu 
nevoia de a desfășura o activitate didactică eficientă și desigur adaptată la normele naționale 
impuse de pandemie. 

Mai multe detalii și aspecte referitoare la activități veți primi în cadrul întâlnirilor pe care le 
veți avea cu tutorii și cu cadrele didactice după începerea anului universitar (5 octombrie 2020). 
Vă rugăm să urmăriți în permanență anunțurile de pe pagina WEB a facultății (www.fim.usv.ro), 
cele transmise pe listele de email și să respectați până la detaliu recomandările primite și 
regulile cu privire la accesul și deplasarea în campus, utilizarea măștii faciale în campus, 
igienizarea permanentă a mâinilor și a obiectelor folosite.  

Situația în care ne aflăm este complexă și imprevizibilă, va trebui să luăm anumite decizii 
într-un interval foarte scurt de timp, dar avem toată încrederea că împreună, studenți și cadre 
didactice, vom trece peste această perioadă. Acum, mai mult ca niciodată, este important să 
fim responsabili și să ne păstrăm sănătoși. 

 

 

 

 


