
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. 15/14.03.2020 

 

 

Având în vedere: 

- Măsurile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt 

contagioase pe teritoriul României aprobate prin Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020, referitoare la 

aprobarea Hotărârii nr. 9, de către CNSSU;  

- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual; 

- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, de care dispune 

Universitatea POLITEHNICA din București;  

- în scopul pregătirii studenților, pentru asigurarea desfășurării procesului didactic și 

pentru acordarea drepturilor salariale corelative; 

- preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța 

studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare și de lucru 

în spațiile sale; 

- obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr 13 din 10 martie 2020 referitoare la Măsuri 

privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea 

POLITEHNICA din București; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din 11 martie 2020 privind Măsuri de prevenire 

și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea 

POLITEHNICA din București; 

 

Luând în considerare faptul că platforma de învățare on-line a Universității POLITEHNICA din 

București (www.curs.pub.ro) permite:  

- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice on-line și alte asemenea resurse 

educaționale; 

- comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, 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; 
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- evaluarea studenților. 

 

Consiliul de Administrație al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința on-

line din data de 14 martie 2020, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă Procedură de lucru privind activităților didactice on-line prezentată în Anexa 

1, parte a acestei hotărâri. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerile facultăților și 

departamentelor, precum și de către toate cadrele didactice/cercetare din cadrul UPB. 

 

 

Mihnea COSTOIU 

Rector 

Președintele Consiliului de Administrație 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


