MINISTERUL EDUCAŢIEI

Universitatea POLITEHNICA din București
SENAT

HOTĂRÂRE
privind

desfășurarea și finalizarea activităților didactice din semestrul II,
an universitar 2020-2021 în Universitatea Politehnica din București

Senatul UPB, întrunit on-line în data de 22.04.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. (1) Activitățile didactice aferente săptămânilor 9 – 14, ale semestrului II, din anul
universitar 2020 - 2021, se vor desfășura în regim on-line, cu excepția celor prevăzute la
articolele 2, 3 și 4 din prezenta hotărâre.
(2) Activitățile didactice în regim on-line se vor desfășura cu respectarea prevederilor
articolelor 2, 6 și 7 din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat
în semestrul II al anului universitar 2020 - 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului
Universității Politehnica din București nr. 161/17.02.2021.
Art. 2. Disciplinele Elaborarea proiectului de diplomă / Practică pentru elaborarea
proiectului de diplomă din planurile de învățământ, aferente programelor de studii de la ciclul
universitar de licență din anul IV – semestrul II, din anul universitar 2020 - 2021, se pot
derula atât în sistem online, cât și cu prezență fizică în universitate.
Art. 3. Disciplina Cercetare științifică, practică de cercetare și elaborare disertație din
planurile de învățământ, aferentă programelor de studii de la ciclul universitar de masterat din
anul II – semestrul II, din anul universitar 2020 - 2021, se poate derula atât în sistem online,
cât și cu prezență fizică în universitate sau la partenerul de practică.
Art. 4. Studiile doctorale se pot desfășura fie cu prezență fizică, fie în sistem on-line, în
funcție de prevederile programului de cercetare științifică al doctorandului.
Art. 5. Evaluarea cunoștințelor studenților (examene, parțiale, lucrări de verificare pe parcurs)
se vor desfășura în sistem on-line, cu respectarea prevederilor articolului 5 (lit.a pct. 2, 3), (b)
și (c) din Metodologia de organizare a studiilor de licență, masterat și doctorat în semestrul
II al anului universitar 2020 - 2021, adoptată prin Hotărârea Senatului UPB nr.
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MINISTERUL EDUCAŢIEI

Universitatea POLITEHNICA din București
SENAT
161/17.02.2021, în condițiile prevăzute de Hotărârea Senatului UPB nr. 144/04.01.2021
privind Organizarea sesiunii de examene din semestrul I, anul universitar 2020-2021.
Art. 6. Disciplina Practică din planurile de învățământ, aferentă programelor de studii din
anul II, de la ciclul universitar de licență, din anul universitar 2020 - 2021, se va efectua
conform activității prevăzute în convenția tripartită de practică și cu numărul de ore prevăzut,
respectiv 60 de ore.
Art. 7. Disciplina Practică din planurile de învățământ, aferentă programelor de studii din
anul III, de la ciclul universitar de licență, din anul universitar 2020 - 2021, se va efectua
conform activității prevăzute în convenția tripartită de practică și cu numărul de ore prevăzut,
respectiv 300 / 360 de ore – în funcție de facultate.
Art. 8. Sesiunile de comunicări științifice studențești se vor desfășura în sistem on-line, pe
platforma Microsoft Teams, din sistemul informatic integrat pentru activități didactice on-line
al Universității Politehnica din București.
Art. 9. Examenele de finalizare a studiilor (diplomă, absolvire și disertație), din sesiunea iunie
- iulie 2021, se vor desfășura în sistem on-line pe platforma Microsoft Teams, cu respectarea
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
pentru anul universitar 2020 - 2021 (în special a prevederilor articolului 16), adoptat prin
Hotărârea Senatului UPB nr. 180/26.03.2021.
Art. 10. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către facultățile din cadrul Universității
Politehnica din București.

Președinte Senat,
Prof.dr.ing. Tudor PRISECARU
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