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I. GENERALITĂȚI
Art.1.
Având în vedere:
- Decretul Președintelui României nr. 195, din 16 martie 2020, privind instituirea stării de
urgență pe teritoriul României,
- Decretul Președintelui României nr. 240, din 14 aprilie 2020, privind prelungirea stării
de urgență pe teritoriul României,
- Deciziile Președintelui României cu privire la închiderea școlilor și universităților,
- Ordonanța de urgență nr. 58, din 23 aprilie 2020, privind luarea unor măsuri pentru
buna funcționare a sistemului de învățământ,
- Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de
Urgență (CNSSU), privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit
căreia se recomandă „utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ”,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.03.2020, privind Măsuri privind
desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea
POLITEHNICA din București (UPB),
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.03.2020, privind Măsuri de prevenire și
de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020, privind aprobarea Procedurii
de lucru privind activitățile didactice online în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/22.04.2020, privind Măsuri privind
desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în UPB,
- aprobarea Procedurii de lucru privind activităților didactice online,
- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual,
- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul online de care dispune
UPB,
- identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB,
- necesitatea pregătirii studenților,
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asigurarea desfășurării procesului didactic și acordarea drepturilor salariale corelative,
preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța
studenților și a angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare
și de lucru în spațiile sale,
- obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție,
Luând în considerare faptul că platforma de învățare online a Universității POLITEHNICA din
București, disponibilă la adresa www.curs.pub.ro, permite:
- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice online și de alte asemenea
resurse educaționale;
- comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, atât prin componente de tip
forum, cât și prin mesaje private, în scopul realizării de feedback sau pentru
desfășurarea de activități de predare – învățare – evaluare;
- stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți;
- încărcarea temelor și proiectelor realizate de către studenți;
- evaluarea studenților.
-

Luând în considerarea incidența dispozițiilor art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003, Codul
Muncii, coroborate cu cele ale art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de
telemuncă, precum și prevederile OMEC 4020 din 07 aprilie 2020,
În temeiul prevederilor art. 139 lit. a), respectiv b) din Legea 1/2011 cu modificările şi
compeltările ulterioarea, Legea nr. 288/2004, OG nr. 129/2000 şi prevederile OMEC nr. 4750
din 12 august 2019, precum și cu cele ale Cartei și ale Regulamentului UPB privind organizarea
şi desfăşurarea programelor de studii postuniversitare,
II. DESFĂȘURAREA PROGRAMELOR DE STUDII POSTUNIVERSITARE ÎN
SISTEM ONLINE
Art.2. Derularea activităților didactice în sistem online pentru programele de studii
postuniversitare, în conformitate cu Procedura de lucru privind activitățile didactice online,
aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţiei UPB nr. 15/14.03.2020.
Art.3. Derularea, în conformitate cu Procedurile de evaluare la distanță („online"), aprobate în
Consiliul de Administrație UPB din 22.04.2020, a tuturor activităților de evaluare și validare a
competențelor și rezultatelor învățării pentru programele de studii postuniversitare.
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Art.4. Raportarea activităţilor didactice realizate online pentru programele postuniversitare se
vor face conform Instrucţiunilor de raportare/verificare/monitorizare/certificare a activităților
didactice online în vigoare, aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie UPB din
01.04.2020.
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