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Art.1. (1) Până la data de 25.04.2020 toate cadrele didactice ale Universității „Vasile
Alecsandri” din Bacău și afiliate acesteia, au obligația să transmită studenților / cursanților
materialul integral de curs, seminar, laborator, proiect etc. utilizat pentru evaluarea finală, la
disciplinele la care sunt titulari.
(2) Acolo unde materia se predă modular (cursuri conversie, ID, IFR), termenul pentru
postarea materialelor didactice - curs și aplicații practice - este 11.04.2020.
Art.2. Decanii, prodecanii responsabili cu programele de studii și directorii de departament,
vor analiza săptămânal situația transmiterii on-line a materialelor indicate la Art.1. din
prezentul Ghid, solicitând fiecărui cadru didactic dovezi privind interacțiunea cu studenții (email, facebook, whatsapp etc.). Îndeplinirea normelor, fișele de îndeplinire a orelor la plata
cu ora, se vor semna de către directorii de departament și decani numai în aceste condiții.
Art.3. (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la începerea activității didactice directe cu
studenții se vor realiza activitățile practice indicate la Art.1, care nu au putut fi realizate
online. Recuperarea activităților aplicative care nu s-au realizat on-line se va face după o
planificare discutată cu studenții și aprobată de Consiliile facultăților.
(2) Toate formele de verificare (colocvii, examene, portofolii) corespunzătoare
semestrului II al anului universitar 2019 – 2020, precum și restanțele și reexaminările, dacă
nu se încadrează în perioada aprobată din structura anului universitar 2019 – 2020, se vor
reprograma după perioada de 30 de zile indicată la Art. 3.(a), într-un interval de 15 zile.
Art.4. Pentru anii terminali, studii de licență, master, conversie, postuniversitar etc.
examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura după programarea actuală (vezi perioada
aprobată din structura anului universitar 2019 – 2020). În cazul în care situația este de așa
natură încât examenele de finalizare a studiilor nu se pot încadra în programarea inițială,
acestea se vor reprograma după cele 30 + 15 zile indicate la Art. 3.

DISPOZIȚII FINALE
Art.5. Prezentul ghid se va modifica și completa în funcție de noile reglementări care vor
apare referitoare la situația actuală.
Prezentul Ghid completează toate regulamentele aferente activităților didactice și la
regulamentul de normare și salarizare.

