MINISTERUL EDUCAŢIEI

Universitatea POLITEHNICA din București
SENAT
HOTĂRÂRE
Având în vedere:
-

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-

prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

-

Ordinul nr. 5.338/1.082. al ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, pentru
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în
condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV2;

-

Carta Universității Politehnica din București;

-

preocuparea permanentă a Universității Politehnica din București pentru siguranța,
integritatea fizică şi sănătatea studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui
mediu sigur de predare – învățare – evaluare;

-

creșterea ratei de incidență la nivelul Municipiul București,

-

obligativitatea adoptării măsurilor de prevenție pentru combaterea răspândirii COVID – 19;

-

sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line de care dispune UPB;
Senatul UPB, întrunit în regim online în data de 08.10.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Litera a. Studii universitare de licență, al Pct. 1. Principii generale, din
cadrul Metodologiei de organizare a studiilor universitare de licență, masterat
și doctorat în semestrul I din anul universitar 2021 – 2022, adoptată prin
Hotărârea Senatului nr. 266/30.09.2021 se modifică și se completează și va avea
următorul conținut:
,,Alin. 1. În perioada 11 octombrie 2021 – 29 octombrie 2021 toate
activitățile didactice (cursuri, laboratoare, seminarii și proiecte) se vor desfășura
în regim online.
Alin. 2. Consiliile facultăților pot aproba, cu consultarea cadrelor didactice,
desfășurarea activităților didactice de la laboratoare, cu prezența fizică a cadrelor
didactice și studenților.
Alin. 3. Deciziile Consiliilor facultăților se vor comunica studenților cu cel
puțin 24 de ore în avans și se vor publica pe site-ul fiecărei facultăți și la avizier.”
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Art.2. Facultățile și departamentele din Universitatea Politehnica din București vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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