
 
 
 
 
 

 

 
Dragi studenţi, 
Stimate colege, stimaţi colegi,  
 
Anul universitar 2020-2021 nu începe aşa cum ne-am fi dorit cu toţii. Am sperat o vară întreagă că 
nu vom repeta experienţa cursurilor şi seminariilor ţinute exclusiv online. Ne-am făcut iluzii că, din 
toamnă, vom redescoperi împreună beneficiile umane şi intelectuale ale dialogului faţă în faţă, 
nemijlocit, esenţial pentru sănătatea procesului didactic. Normalitatea nu se reaşterne însă chiar atunci 
când oamenii aflaţi în impas, cu vieţile date peste cap, nădăjduiesc să se întâmple asta. Pericolul nu a 
trecut, ameninţarea contagiunii rapide pe scară largă e încă foarte mare, visul urât nu s-a risipit încă.  

Am asumat cu regret decizia de a ne desfăşura activitatea academică doar în varianta online. Au 
atârnat greu în balanţă rigorile impuse de reglementările naţionale în vigoare privind epidemia de 
Covid-19 şi, desigur, rata deloc în scădere semnificativă a îmbolnăvirilor zilnice. Aceasta este 
alegerea noastră, făcută într-un context general cu evoluţii greu de anticipat, în care nu poţi prescrie 
reţete infailibile şi, mai ales, mulţumitoare pentru toţi. Suntem o comunitate numeroasă, de aici şi 
opţiunea strategică tranşantă, ce vădeşte preocupare pentru siguranţa fiecăruia dintre noi. Amfiteatrele 
vor continua să fie goale, din păcate, dorul de Cluj al multora va rămâne nestins, chipurile colegilor 
de an şi ale dascălilor se vor vedea numai pe monitorul laptopului ori pe ecranul telefonului... 

Să nu păşim însă în noul an universitar doar cu păreri de rău. E important să facem faţă cu energie 
acestei mari provocări, căci şi mai rău ar fi dacă n-am putea porni defel la drum. Comunicarea în 
lumea virtuală – cu multe părţi bune, totuşi – ne obligă la adaptare, la regândirea strategiilor de 
predare şi evaluare, la o gestionare diferită a timpului de lucru, la familiarizarea cu încrengăturile de 
facilităţi ale platformelor. La urma-urmei, nu mai suntem chiar novici în domeniu, după proba subită 
şi solicitantă dată în primăvară. Am convingerea că, aşa cum a mai dovedit, comunitatea pe care o 
alcătuim, a Facultăţii de Istorie şi Filosofie, va găsi resursele de vitalitate şi capitalul de solidaritate 
necesare depăşirii situaţiei complicate. Ne vom ţine rangul, ne vom onora şi în aceste condiţii blazonul 
foarte prestigios, oferind un învăţământ cadenţat şi de calitate, o ambianţă de reflecţie şi performanţă 
academică. Nu coborâm ştacheta. Ştim din istorie că marile epidemii generatoare de drame colective 
lasă în urma lor nu doar victime, ci şi supravieţuitori în sarcina cărora stă repornirea lumii. 

Să aveţi un an universitar cât se poate de bun! 
 
Cu toată preţuirea şi încrederea, 
 
Ovidiu Ghitta 
decan 
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