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Deschiderea anului universitar 2020-2021 va avea loc în data de 5 octombrie 2020. Activitățile
didactice (curs/semniar/laborator/proiect) se vor desfășura în regim online, pe platforma Microsoft
Teams, în intervalul orar 09-19, cu maximum 6-7 ore/zi pentru studenți. Activitățile didactice la
formele de învățământ ID și IFR se vor desfășura conform orarului specific, în regim online.
Activitățile practice, la care se impune prezența studenților în cadrul Universității, vor fi
realizate, astfel: partea teoretică se va face pe platforma Microsoft Teams, conform orarului; partea
strict practică se va programa pentru ultimele 4 săptămâni ale semestrului I al anului universitar 20202021.
Cursurile de la programele de studii de doctorat se vor organiza online.
Studenții de la programele de studii de licență și master din anul I vor fi coordonați/îndrumați
astfel încât să poată fi înregistrați pe platforma Microsoft Teams. Îndrumătorii de an vor organiza mai
multe întâlniri online, cu studenții din anul I, în cadrul cărora li se va prezenta structura Universității și
a facultății, regulamentele și măsurile specifice SARS-COV-2 adoptate de către Universitate.
Căminele vor funcționa numai pentru cazarea studenților străini, studenților din centrele de
plasamanent și studenților aflați în situații speciale.
Cantina va funcționa în regim de catering, pe bază de precomandă.
Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și
aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare pentru a reduce la
minimum efectele pandemiei SAR-COV-2, atât asupra sănătății salariaților și studenților, cât și asupra
proceselor didactice și de cercetare desfășurate în cadrul Universității.
În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate
să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), platforma Teams, site-ul Ligii
studențești și pagina de Facebook a Universității.
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