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Nr. 662/12.05.2020 

  

Norme de aplicare a Ghidului R-05-24 la nivelul Facultății de Litere, 

privind desfășurarea activității didactice și finalizarea semestrului al II-lea  

al anului universitar 2019–2020 

 

Având în vedere: 

 O.M. nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului 

superior din România; 

 Propunerile on-line făcute de personalul academic din cadrul Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău; 

 Ghidul privind norme metodologice pentru desfășurarea activității didactice, finalizarea 

semestrului II, al anului universitar 2019–2020 și finalizarea studiilor în anului 

universitar 2019–2020, 

 

După încetarea restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei COVID-19, activitatea de 

finalizare a semestrului al II-lea și a anului universitar 2019–2020 se va desfășura astfel: 

 

1. (1) Activitatea pe tot parcursul semestrului al II-lea al anului universitar 2019–2020, 

din momentul suspendării activității didactice față în față, se realizează numai on-line.  

 (3) Activitatea de practică se va finaliza prin colocviu on-line, pe baza cunoștințelor 

teoretice în domeniu dobândite de student, în timpul anilor de studii, în perioada stabilită în 

structura anului universitar. 

 

2. (1) Pe perioada pandemiei COVID-19, nu se vor percepe penalizări la achitarea taxelor 

de studii; 

(2) Taxele (de studii și reexaminare) nu se majorează. 

 

3. (1) Toate formele de evaluare din sesiunile mai–iunie și septembrie 2020, inclusiv 

pentru disciplinele din anii anteriori, pentru toate programele de studii din cadrul Facultății se 

vor desfășura astfel: 

 Colocviile și verificările pe parcurs, se vor susține on-line, în perioada modificată 

și aprobată din structura anului universitar. Aceste forme de verificare se vor 

desfășura în ziua și pe durata de timp aferentă orelor prevăzute în orar pentru 

disciplina respectivă; 

 Examenele se vor susține on-line, conform programărilor făcute inițial, în 

perioada aprobată în structura anului universitar; 

 Examenele de diferență se vor susține în perioada sesiunii din structura anului 

universitar, la solicitarea studenților interesați. Studentul va contacta cadrul 

didactic titular de disciplină, on-line, pentru a i se comunica data examenului și 

modul de evaluare. Studentul va trimite, cu două zile înaintea datei de susținere a 

examenului, pe adresa litere@ub.ro, cererea și dovada achitării taxei de 
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examinare. Secretariatul Facultății informează, on-line, cadrul didactic cu privire 

la solicitările de examinare. 

(2) Toate restanțele și reexaminările se vor susține on-line și se vor programa în perioada 

aprobată în structura anului universitar. Studentul va trimite, cu două zile înainte de data 

programată pentru susținerea restanțelor și reexaminărilor, pe adresa litere@ub.ro, cererea și 

dovada achitării taxei de reexaminare. Secretariatul Facultății informează, on-line, cadrul 

didactic cu privire la solicitările de reexaminare. 

(3) Cererile-tip pentru examenele de diferență și reexaminare se găsesc pe pagina web a 

Facultății, la secțiunea „Studenți” (http://www.ub.ro/litere/studenti). 

(4) Examinările corespunzătoare semestrului al II-lea din anul universitar 2019–2020 se 

vor face atât pe baza materiei parcurse până la suspendarea cursurilor, cât și pe baza materiei 

parcurse on-line.  

(5) Pentru perioada pandemiei COVID-19 toate prevederile restrictive din Fișa 

disciplinei, inclusiv condiționările, sunt suspendate. 

(6) Condiția de promovare în an superior (acumularea de către student a 1/3 din totalul 

de puncte credit ale anului universitar, respectiv, 20 de puncte credit) se suspendă în acest an. 

(7) Atât cadrele didactice, cât și studenții își asumă responsabilitatea pentru respectarea 

eticii și deontologiei universitare. 

(8) Toate formele de verificare se vor susține numai on-line, pe platforma Teams. În cazul 

în care studenții nu pot accesa platforma Teams (din motive obiective), se pot utiliza alte 

platforme (WhatsApp, Facebook, Google Classroom etc.), precum și alte mijloace de 

comunicare (e-mail etc.). Se admite susținerea formelor de verificare și prin telefon.  

(9) La colocvii/ examene, cadrele didactice titulare vor fi asistate de un alt cadru didactic, 

numit de directorul de departament (asistența se va face tot on-line, iar, în cazul telefonului, 

prin activarea sistemului microfon/difuzor).  

4. (1) Decanatul Facultății va completa toată baza de date cu studenți, pe grupe și ani de 

studiu, cu adresa de e-mail și număr de telefon. Secretariatul va transmite această bază de date 

cadrelor didactice examinatoare. 

 (2) Cadrele didactice examinatoare sunt obligate să ia legătura cu studenții, prin toate 

mijloacele (platforma Teams, alte platforme, e-mail, telefon) și să stabilească modul de 

examinare on-line. La începerea evaluării, fiecare student se va identifica cu cartea de 

identitate/buletin/carnet student/pașaport.  

 

5. La sfârșitul cataloagelor pentru colocvii/examene, pe formularul tipărit, va fi consemnat:  

 „Atât cadrele didactice, cât și studenții au întreaga responsabilitate în respectarea eticii 

și deontologiei universitare; 

 Toate formele de evaluare din sesiunile mai–septembrie 2020 se susțin în cunoștință cu 

prevederile Ghidului privind norme metodologice pentru desfășurarea activității 

didactice, finalizarea semestrului II și anului universitar 2019–2020 și finalizare studii 

în anul 2020”. 

 

6. Ridicarea/ predarea cataloagelor de către cadrele didactice examinatoare se face numai 

pe bază de programare on-line. Prezența la Secretariatul Facultății va fi posibilă numai cu 

respectarea regulilor pentru diminuarea riscului de contaminare cu virusul COVID-19. 

 

7. Orice solicitare din partea studenților se face doar on-line și va fi soluționată, cu celeritate, 

atât de cadrele didactice, cât și de personalul didactic auxiliar.  

  

Aceste norme de aplicare a Ghidului R-05-24 se vor modifica în conformitate cu toate 

actele normative transmise de M.E.C. 
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