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1. Se discută și se aprobă continuarea activităților didactice în semestrul II al 

anului universitar 2020-2021, în sistem online, cu două excepții: 

 - studenții de la Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie 

vor putea desfășura activitățile practice la Baza Sportivă a URA, atunci când 

condițiile meteorologice și evoluția pandemiei vor permite acest lucru; 

 - Facultatea de Informatică Managerială poate desfășura activitățile 

didactice (seminar/laborator/lucrări practice) în campus, în funcție de 

solicitările studenților, când se vor relaxa măsurile pentru prevenirea COVID-

19.  

2. Se înaintează Senatului, ca urmare a dezbaterilor avute în cadrul Consiliului 

de Administrație, propunerea ca în anul universitar 2020-2021, cu excepția 

ramurii ”Științe juridice”, examenul de licență/diplomă să se desfășoare prin 

susținerea ambelor probe sub formă de evaluare orală, constând în evaluarea 

cunoștințelor fundamentale și de specialitate (Proba 1) sub formă de evaluare 

orală (evaluare scrisă pentru ramura ”Științe Juridice”), urmată de prezentarea 

și susținerea lucrării de licență (Proba 2), desfășurate în sistem on-line, prin 

intermediul Platformei Microsoft Teams (Ms Teams), respectiv, după caz, 

Microsoft Forms (Ms Forms). Susținerea în varianta on-line se va desfășura 

în prezența, în aceeași ”Sesiune de examen”, simultan, a comisiei de examen 

aferente ambelor probe și a candidatului/examinatului și se va înregistra 

integral, pentru fiecare absolvent în parte, fiind arhivată la nivelul facultății. 

Pentru un program de studii universitare, examenul de finalizare a studiilor se 



organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți absolvenții, 

indiferent de forma de învățământ parcursă, în conformitate cu 

procedurile/instrucțiunile specifice. 

3. Se aprobă continuarea activității ca și cadru didactic asociat a dnei Urichianu-

Toma Sanda, ca urmare a pensionării acesteia începând cu semestrul II. 

4. Se avizează Planurile de învățământ pentru perioada 2021-2024/2015 la studii 

universitare de licență și 2021-2022/2023 la studii universitare de masterat și 

se înaintează Senatului spre aprobare. 

 

  


