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HOTĂRÂRE
a Senatului Universității Politehnica Timișoara
Nr. 41/17.02.2022

Art. 1. Se aprobă ”Procedura privind modul de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității
Politehnica Timișoara, pe durata semestrului II al anului universitar 2021-2022”, în forma din Anexa la prezenta.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, conducerii tuturor facultăților și departamentelor
din cadrul UPT, precum și tuturor studenților universității prin postare pe site-ul www.upt.ro.

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

SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA

CONSILIER JURIDIC
Jr. Alina ATANASESCU

Anexă la HS 41/17.02.2022
Procedură privind modul de desfășurare a activităților didactice în cadrul Universității
Politehnica Timișoara, pe durata semestrului II al anului universitar 2021-2022

Preambul:
Prezenta procedură are la bază în principal Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 87/2021 și se aplică în conformitate cu Ordinul nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările
și completările ulterioare.
Art. 1

În funcție de situația epidemiologică la nivelul municipiului Timișoara, respectiv Hunedoara,
de infrastructura, de specificul programelor de studiu și de resursa umană, activitatea didactică în
semestrul II al anului universitar 2021-2022, cursuri de zi, se va organiza după următoarele scenarii:
Scenariul 1: Participarea studenților la activitățile didactice în sistem mixt, astfel:
• anii neterminali licență - participarea în sistem mixt a studenților la activitățile
didactice, cu realizarea activităților de curs în regim online, respectiv a activităților
aplicative față în față, cu respectarea și aplicarea normelor de protecție;
• anii terminali licență - participarea studenților la activitățile de curs în regim online.
Modul de desfășurare a activităților aplicative va fi decis la nivelul fiecărei facultăți,
prin hotărâre a Biroului Consiliului Facultății, în raport cu specificul și particularitatea
acesteia;
• anii I-II master – participarea în regim online a studenților la toate activitățile
didactice.
Scenariul 2: Participarea tuturor studenților la activități didactice online.
Scenariul 1 este scenariul de lucru în cazul în care condițiile legale permit activități de tip față în față,
iar scenariul 2 este scenariul de lucru în caz contrar.
Pe parcursul semestrului II al anului universitar 2021-2022, scenariul 2 se aplică și:
• tuturor studenților de la forma de învățământ la distanță (ID) și învățământ cu frecvență redusă
(IFR). Cu titlu de excepție, pot fi organizate de către CEL împreună cu facultatea care
coordonează programul de studiu, anumite întâlniri față în față cu studenții de la ID sau IFR;
• tuturor studenților doctoranzi înmatriculați în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT);
• tuturor studenților (inclusiv la nivel postuniversitar) care urmează în regim facultativ
Programul de formare psihopedagogică pentru Nivelul I (inițial);
• tuturor cursanților înmatriculați la cursurile postuniversitare organizate de către UPT, inclusiv
cele organizate de Departamentul de Educație Permanentă, Centrul ID/IFR și e-Learning.
Art. 2
1

Actualizarea deciziilor privind scenariul de funcționare și a măsurilor de organizare a
activității pe parcursul semestrului se va realiza ori de câte ori este nevoie de către Consiliul de
Administrație al universității.
Modul de distribuire a orelor didactice pe parcursul semestrului (normal sau modular),
respectiv al studenților în grupele de studii, va fi decis de către conducerile facultăților, în funcție de
specificul și particularitățile facultății, de infrastructura, de specificul programelor de studiu și de
resursa umană. Acolo unde, din rațiuni de spațiu, desfășurarea orelor de aplicații în regim fizic nu
este posibilă cu întreaga formațiune de studiu, pot fi organizate orele de aplicații cu jumătate de
formațiune de studiu alternativ, în săptămâni impare sau pare. Toate activitățile aplicative trebuie să
aibă prevăzute în orar la fiecare disciplină un slot de maxim 2 ore în regim online, săptămânal. Aceste
ore sunt dedicate studenților care nu pot fi prezenți fizic din motivele prezentate la Art. 4 sau, în
varianta efectuării de ore cu jumătate de formațiune de studiu, celor care în acea săptămână nu au
participat fizic la ore. Toate materialele educaționale și explicațiile aferente activităților aplicative ale
căror ore vor fi decontate suplimentar statelor de funcțiuni în baza slotului de 2 ore săptămânal vor
trebui puse la dispoziția studenților ca înregistrări. Posibilitatea efectuării orelor cu jumătăți de
formațiuni de studiu, în regim online, va fi comunicată periodic, în funcție de situația pandemică.
Art. 3

Prin excepție de la regulile menționate de art. 1, în situații temeinic motivate de facultăți, în
urma consultării studenților și a cadrelor didactice și cu aprobarea conducerii universității, pot fi
organizate activități didactice de tip față în față, respectiv online și cu alți ani decât cei recomandați.
În situația în care, pentru anii neterminali licență, prin excepție de la scenariul 1, se constată
necesitatea desfășurării activităților aplicative în regim online, se va ține seama de regula conform
căreia activitățile aplicative în regim online nu se pot organiza pentru mai mult de 2 discipline/
semestru pe un an de studiu. În aceste cazuri este obligatoriu să fie puse la dispoziția studenților
înregistrări ale fiecărei ședințe săptămânale (dacă sunt mai multe formațiuni cu aceeași activitate
trebuie doar una).
Conducerea fiecărei facultăți va dispune măsurile necesare astfel încât să existe posibilitatea
formării de grupe cu studenții din același an de studii, care din diferite motive obiective prevăzute la
art. 4, pe o perioadă determinată, pot participa la activitățile didactice exclusiv în mediul online, chiar
dacă scenariul aplicabil este acela de derulare a activităților în regim față în față.
Art. 4

Nu se vor prezenta la activitățile față în față, următoarele categorii:
a) cei confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
b) cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în
carantină la domiciliu/carantină instituționalizată;
c) cei care au fost testați şi așteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă
simptome, care a fost testată și care așteaptă rezultatele.
În situațiile prevăzute mai sus, studenții/ personalul didactic pot continua activitatea didactică
în sistem online, dacă starea de sănătate le permite, sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.
Art. 5.

În situații punctuale, în cazul unei rate de infectare mare, se poate aproba desfășurarea de
activități online pe perioadă determinată de cadrele didactice care sunt programate a desfășura
2

activități de tip față în față, dar care se află în situații de risc. Cererile se pot aproba de conducerea
UPT, în baza avizului medicului curant și al medicului de medicina muncii, cu avizul directorului de
departament. Aceste cazuri se înscriu în cele de la art. 3, dar au prioritate privind regula celor 2
discipline cu activități online pe semestru.
Pentru întocmirea pontajelor lunare, cadrul didactic va proba prestarea activităților cu
înregistrările audio-video ale ședințelor desfășurate în intervalele orare în care au fost programate.
Art. 6.

Se prelungește valabilitatea Metodologei pentru desfășurarea online a procesului didactic în
Universitatea Politehnica Timișoara pe durata suspendării activităților față în față, aprobată prin HS
nr. 97/16.04.2020, aceasta urmând a se aplica în mod corespunzător (inclusiv doctoranzi/cursanților
înmatriculați la cursurile postuniversitare/de către Departamentul de Pregătirea Personalului Didactic
în activitățile specifice), dacă e cazul, în anul universitar 2021-2022.
Art. 7.

Se prelungește valabilitatea Procedurii pentru susținerea online a tezelor de doctorat în
Universitatea Politehnica Timișoara în anul universitar 2019 - 2020, aprobată prin HS nr.
111/14.05.2020, aceasta urmând a se aplica în mod corespunzător, dacă e cazul, în anul universitar
2021-2022.
Art. 8.

Se prelungește valabilitatea Procedurii pentru susținerea online a tezelor de abilitare în
Universitatea Politehnica Timișoara în anul universitar 2019 - 2020, aprobată prin HS nr.
152/28.05.2020, aceasta urmând a se aplica în mod corespunzător, dacă e cazul, în anul universitar
2021-2022.
Art. 9.

Pentru desfășurarea activităților didactice, conducerile facultăților și entitățile administrative
din UPT vor avea în vedere următoarele aspecte:
a) organizarea și întreținerea spațiilor astfel încât să se asigure o suprafață de minimum 1
m2/student pentru orele de curs/seminar;
b) stabilirea circuitelor funcționale;
c) adoptarea de măsuri și instrucțiuni specifice de lucru altfel încât să se respecte normele
legale referitoare la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARSCoV-2;
d) obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile închise ale universității.
Înainte de reluarea cursurilor, fiecare facultate va stabili spațiile care pot fi folosite în procesul
de învățământ, precum şi spațiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte
de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din UPT sau persoana
desemnată de conducerea fiecărei facultăți.
Art. 10.
În funcție de specificul activităților se pot dispune și alte măsuri necesare, iar reglementările
interne, procedurile și instrucțiunile se vor actualiza cu actele normative aplicabile.
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