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Metodologia de desfășurare a activităților didactice online în perioada pandemiei 

- aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 174 din 13.12.2021 - 

 

I. Introducere 

În conformitate cu măsurile adoptate la nivel național pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, în baza autonomiei universitare, facultățile 

Universității Babeș-Bolyai pot opta pentru desfășurarea activităților didactice cu prezență 

fizică, în sistem mixt (prezență fizică și online) sau exclusiv online. Consiliul Facultății 

alege scenariul de desfășurare a activităților în cadrul fiecărui program de studii, în 

funcție de specificul acestuia, de resursele umane disponibile și de infrastructura 

existentă, cu aprobarea Consiliului de Administrație.  

Având în vedere art. 140 alin. (8) din Legea Educației Naționale și art. 38^1 din 

Legea nr. 55/2020, prezenta metodologie reglementează modalitatea de desfășurare a 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei și internetului, precum și prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale participanților la acest tip de activități, prelucrare ce se 

realizează exclusiv în scopul derulării activității didactice. 

 

II. Desfășurarea activităților didactice online 

Activitățile didactice se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese 

de cadrul didactic titular de disciplină din mai multe platforme propuse și puse la 

dispoziție în acest sens de către facultate (Microsoft Teams, Zoom, Moodle etc.). Cadrele 

didactice vor adapta conținutul materialelor didactice și modalitatea de comunicare cu 

studenții la modul de lucru online. 

Activitățile didactice online se vor desfășura în conformitate cu orarul stabilit de 

facultate, cu respectarea numărului de ore alocate prin planul de învățământ și fișa 

disciplinei. Facultatea este responsabilă de informarea studenților cu privire la 

modalitatea de desfășurare a activității didactice și de modificarea scenariului adoptat. 

Studentul are obligația să participe la activitățile didactice conform prevederilor 
Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea 

Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS), chiar și atunci când acestea 

se desfășoară online. 

 

III. Desfășurarea sesiunilor de examene online 

Examenele se pot desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul 

didactic titular de disciplină din mai multe platforme propuse și puse la dispoziție în acest 

sens de către facultate (Microsoft Teams, Zoom, Moodle etc.), cu respectarea celorlalte 

reglementări privind evaluarea studenților din fișa disciplinei.  
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La solicitarea cadrului didactic, studenții vor porni camera web și microfonul pe 

parcursul desfășurării examenului. 

La inițiativa cadrului didactic, examenele desfășurate online se pot înregistra, cu 

acordul studenților examinați și cu respectarea strictă a normelor privind protecția datelor 

cu caracter personal. Schimbarea formei de evaluare sau structurii notei stabilite prin fișa 

disciplinei va fi comunicată studenților în timp util înainte de termenele limită stabilite 

pentru predările de proiecte sau desfășurarea examenului. 

Orice fraudare sau tentativă de fraudare a examenului se sancționează cu 

exmatricularea. Se consideră practici frauduloase comunicarea între studenți (dacă 

specificul examinării nu implică munca în echipe), utilizarea altor dispozitive electronice 

(dacă specificul examinării nu implică utilizarea acestora), nerespectarea condițiilor 

impuse de cadrul didactic (închiderea camerei web, închiderea microfonului etc.) sau alte 

metode dovedite, plagiatul etc. 

 

IV. Dispoziții finale 

Conducerea universității, conducerea facultății, cadrele didactice și personalul 

didactic auxiliar sunt responsabili cu organizarea și desfășurarea, în condiții de calitate, a 

activităților didactice prin intermediul tehnologiei, asigurând astfel continuitatea 

procesului didactic. 

Odată cu adoptarea prezentei metodologii, rămân în vigoare toate celelalte 

prevederi ale Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și 

master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite transferabile 

(ECTS) în ultima versiune aprobată de Senatul UBB. 
 


