Facultatea de Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii.

Dragi studenti ai anilor I şi II, precum si masteranzi ai anului I,
Sper ca mesajul meu va gaseste pe toti cu bine si sanatosi.
Sesiunea bate la usa si sunt convinsa ca si emotiile sunt pe masura!
Asa cum stiti, sesiunea pentru anii I si II se va desfasura in perioada stabilita si comunicata la
inceput de an (01.06 – 28.06.2020), iar la cursurile de masterat (anul II) sesiunea va fi intre
01.06 – 14.06.2020.. Restantele le veti sustine in luna septembrie 2020. Corpul profesoral al
Facultatii de Stiinte Sociale, Umaniste si ale Naturii doreste sa va asigure ca desfasurarea
examenelor va avea loc in conditii optime, iar cadrele didactice va vor oferi tot sprijinul de care
aveti nevoie. Apreciem toate eforturile dumneavoastra de a participa in aceasta perioada la
activitatea academica desfasurata online, indiferent de forma sub care aceasta are loc (mail,
whatsapp, intalniri virtuale etc).
Sunt convinsa ca atat eforturile dumneavoastra, cat si cele ale cadrelor didactice vor da roade in
sesiunea de examene. As dori sa va asigur si de faptul ca activitatea desfasurata de
dumneavoastra in spatiul virtual va fi luata in consideratie la examen, in aceeasi maniera in care
se facea acest lucru atunci cand ne intalneam la universitate. Insa, acest lucru nu inseamna ca
studentii care (poate) nu au avut posibilitatea tehnica de a fi conectati la spatiul virtual vor fi
defavorizati. Asadar, invitam pe toata lumea sa participle la examene, intrucat prima conditie
pentru a lua un examen este aceea de a ne prezenta la acesta.
Va rog sa nu uitati sa va verificati mail-ul si sa fiti atenti in permanenta la indicatiile cadrelor
didactice si ale secretariatului.
Va asiguram ca sesiunea de examene, indiferent de forma lor de organizare, se va desfasura in
conditii favorabile si de maxima siguranta, astfel incat sa nu fie nimeni afectat, nici din punct de
vedere al calitatii procesului de invatamant, nici din punct de vedere al sanatatii.
In acest moment, desigur, programa de studiu este aceea pe care o stim cu totii. In situatia in care
vor interveni modificari, va rog sa fiti siguri ca acestea vor fi absolut in favoarea dumneavoastra si
in acord cu ceea ce s-a studiat.
Telefonul de la secretariat este 021-3216404.
Acestea fiind spuse, va doresc multa sanatate si BAFTA IN SESIUNE !
Pentru intrebari si lamuriri, va rog sa nu ezitati sa ma contactati. Daca va pot ajuta, o voi face cu
placere! istratesandralucia1976@gmail.com
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