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HOTĂRÂRE
a Senatului Universității Politehnica Timișoara
Nr. 250/09.11.2020

Art. 1. În conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19; Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; O.U.G.
141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a
activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, modificat prin Ordinul nr. 5.650/1.670/2020; HS UPT nr. 185/14.09.2020 privind
aprobarea modalității de începere a anului universitar 2020-2021, se aprobă Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT
ca în săptămânile 9-14 din cadrul semestrului I al anului universitar 2020 – 2021, precum și în cursul sesiunii de examene de
iarnă, activitățile didactice să se desfășoare integral online, conform scenariului 2 din Procedura de desfășurare a
activităților didactice în cadrul Universității Politehnica Timișoara - Anexa nr. 1 la HS nr. 185 /14.09.2020.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, conducerii tuturor facultăților și departamentelor
din cadrul UPT și studenților universității, prin postare pe site-ul www.upt.ro.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU

SECRETAR GENERAL,
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HOTARARE
a Consiliului de Administratie al Universitatii Politehnica Timi�oara
nr. 163/03. I/. 2,02,0
Privind modul de desfa?urare a activitatilor didactice in semestrul I al anului universitar 2020 - 2021, pe perioada
saptamanilor 9 - 14 ?i a sesiunii de iarna de examene
Avand in vedere situatia epidemiologica raportata prin comunicatul de presa emis de lnstitutia Prefectului Judetului Timi?
pentru data de 07.11.2020 prin care rata de infectare la mia de locuitori in Timi�oara este de 7.32 ?i tinand cont de prevederile:
Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea �i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
O.U.G. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna funqionare a sistemului de invatamant ?i pentru
modificarea ?i completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
Ordinului nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor /institutiilor de
invatamant in condi!ii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV -2, modificat
prin Ordinul nr. 5.650/1.670/2020;
HS UPT nr. 185/14.09.2020 privind aprobarea modalitatii de incepere a anului universitar 2020-2021
Consiliul de Administratie al Universitatii Politehnica Timi?oara emite prezenta
HOTARARE
Art. 1.
In saptamanile 9-14 din cadrul semestrului I al anului universitar 2020-2021 precum ?i in cursul sesiunii de examene de
iarna, activitatile didactice se vor desfa?ura integral online, conform scenariului 2 din procedura de desfa?urare a activitatilor
didactice in cadrul Universitatii Politehnica Timi�oara, in semestrul I al anului universitar 2020-2021, Anexa nr. 1 la hotararea
Senatului Universitatii Politehnica Timi?oara nr. 185/14.09.2020.
Art. 2
Prezenta hotarare se comunica Senatului UPT pentru aprobare.
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