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Hotărâre

nr. 46/14.03.2022

privind desfăşurarea activităţilor academice în semestrul al Ii-lea
al anului universitar 2021-2022, în condiţiile
A vând în vedere

Hotărârea

Consiliului de

ridicării stării

Administraţie

al

de alertă
Universităţii

Babeş-Bolyai

nr. 2 391/9.03.2022,
Văzând dispoziţiile Ordinului comun nr. 3.343/707/2022 privind abrogarea

. .

Ordinului ministrului educatiei si al ministrului
pentru aprobarea măsurilor de organizare a

sănătătii,
,

activităţii

interimar, nr. 5.338/2.015/2021

în cadrul unităţilor/instituţiilor de

învăţământ

în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu
virusul SARS-CoV-2,
A vând în vedere solicitarea imperativă a Ministerului Educaţiei formulată prin
adresa nr. 71/DGIU/08.03.2022 privind reluarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică,
în pofida cadrului legal existent, care, considerăm noi, ar fi permis derularea acestor
activităţi în modalitatea deja decisă până la finalul anului universitar 2021/2022,
Luând în considerare avizele favorabile ale Comisiei pentru curriculum şi Comisiei
pentru asigurarea calităţii şi dezvoltare universitară,
În temeiul art. 39 lit. f) din Carta Universităţii Babeş-Bolyai,

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai,
reunit în şedinţă online la data de 14 martie 2022,
hotărăste:
,

Art. 1. Începând cu data de 28 martie 2022, în condiţiile ridicării stării de alertă,
activităţile

academice se vor reorganiza astfel:
a) activităţile academice curriculare care presupun prezenţa fizică şi participare
obligatorie se vor desfăşura doar faţă în faţă;
b) activităţile academice curriculare care presupun prezenţa fizică, dar la care
participarea nu este obligatorie se vor desfăşura (a) faţă în faţă sau (b) faţă în faţă
şi online (varianta online se va implementa acolo unde există interes şi posibilităţi
ale unităţii academice respective);
c) în baza standardelor specifice ID/IFR (din 30 iulie 2020), pentru organizarea
procesului didactic la forma ID activităţile de tutorat (AT) şi activităţile aplicative
asistate (AA) se pot organiza faţă în faţă în campusul universitar şi/sau online
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sincron prin intermediul platformelor informatice. Pentru organizarea procesului
didactic la forma IFR activităţile de seminar (S) şi activităţile aplicative (L, LP, P) laborator, lucrări practice, proiect, practică de specialitate se pot organiza faţă în
faţă în campusul universitar şi/sau online sincron prin intermediul platformelor
informatice.
d) celelalte activităţi academice se pot desfăşura în orice format - faţă în
faţă/online/hibrid - care asigură maximum de calitate academică şi de
neinterferenţă cu activităţile deja planificate pe parcursul semestrului II al anului
universitar 2021-2022.
Art. 2. (1) Până în 28 martie 2022, activităţile academice se vor desfăşura ca şi până în

acest moment, cu menţiunea că se vor recupera, acolo unde este cazul, dacă reglementări
legislative impun acest lucru. În vederea facilitării recuperării se recomandă ca, în
perioada de tranziţie, activităţile didactice prevăzute la art.1 lit.a) să se desfăşoare în
sistem hibrid, în spaţiile Universităţii, dacă infrastructura existentă permite acest lucru.
(2) Prin derogare de la prevederile art.l şi art.2 alin.(l), pe baza unor solicitări temeinic
justificate, Consiliul de Administraţie poate aproba prelungirea perioadei de tranziţie în
cazul unor facultăţi/specializări până la data de 4 aprilie 2022.
Fişele

disciplinelor vor fi modificate pentru a respecta noile
desfăsurare
ale activitătilor
didactice.
,
,
Art. 3.

Art. 4. Examenele din sesiune si
, cele de finalizare de studii se vor

modalităţi

desfăsura
,

de

doar fată
,

în faţă.
Art. 5. Revenirea la formatul clasic,

faţă

în

administrativ, cu atenţie la promovarea sănătăţii
pandemia nu a fost înc~ depăşită complet).

faţă,

se va face, atât academic, cât şi
comunităţii UBB (în condiţiile în care

Art. 6. În cazuri individuale, pe baza unei solicitări temeinic motivate, în condiţiile
reglementărilor
prezenţă fizică,

existente, facultăţile pot acorda pe o perioadă
cu recuperarea adecvată a activităţilor academice.

limitată dispensă

de

Art. 7. Conducerea Universitătii
va continua demersurile necesare către autoritătile
,
,
naţionale pentru a permite derularea activităţilor academice pe semestrul al II-lea al
anului universitar 2021-2022 aşa cum au fost acestea începute, cu excepţia celor prevăzute
în art. 4.
Art. 8. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri orice prevedere contrară cuprinsă

în reglementări ale Universităţii îşi încetează aplicabilitatea.
Secretar
eli
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