
 

 

 

  

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SESIUNILOR DE EXAMENE ȘI DE 

RESTANȚE LA UBB, FACULTATEA DE TEOLOGIE GRECO-CATOLICĂ, ÎN 

CONDIȚIILE SUSPENDĂRII ACTIVITĂȚILOR FAȚĂ ÎN FAŢĂ, 

 

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului nr. 

195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național pentru 

prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile Universității Babeș-

Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea acestora în 

regim online, Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și 

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

(ECTS) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 (denumit în continuare 

Regulamentul ECTS), precum și  Anexa 6 a Regulamentului privind activitatea profesională a 

studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului 

european de credite transferabile (ECTS), aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 

5937/16.04.2020 și completată și republicată în baza Hotărârilor Senatului nr. 

13355/21.09.2020 și 17906/14.12.2020, va fi completat cu următoarele prevederi valabile 

până la reluarea activităților didactice față în față: 

 

1. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de cadrul 

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

acest sens de către facultate sau universitate (Zoom, Microsoft Teams, Skype etc.). 

2. Cadrul didactic nu mai este obligat să respecte modalitatea de examinare pe care a 

prevăzut-o în fișa cursului/syllabus și pe care a anunțat-o studenților la începutul 

semestrului.  

3. Examinarea orală se va face prin intermediul platformelor audio-video existente.  

4. Se permite examinarea prin elaborarea unei lucrări scrise de câteva pagini, pe un 

subiect dat de profesor. Tema poate fi una de sinteză sau să pretindă studentului o 

reflecție personală. Lucrarea se va trimite profesorului, prin e-mail, până în data 

examenului prevăzută în lista cu Programarea examenelor. Lucrările scrise vor avea 

ca surse: cursul trimis de profesor; materiale ajutătoare trimise de profesor; cărțile din 

biblioteca personală a studentului; materiale de pe internet (în toate cazurile, desigur, 

cu citarea în notă de subsol a sursei).  

5. Dacă există studenți care declară că nu au acces la internet și nu pot susține astfel 

examenele, Consiliul facultății va căuta pentru fiecare caz o soluție astfel încât fiecare 

student să beneficieze de dreptul de a susține examenele. În inventarierea acestor 

eventuale cazuri, Consiliul facultății va colabora cu secretariatul și cu responsabilii de 

an. Dacă vreun student are nelămuriri legate de un examen, va cere clarificări 

profesorului respectiv.  

6. Practica de specialitate, dacă nu se poate efectua în condițiile actuale, va fi 

reprogramată, fără plată, pentru anul universitar următor.  
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7. Odată cu adoptarea prezentei anexe, 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) aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 și a Anexei 6 a 

Regulamentului privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și master) 

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

(ECTS), aprobată de Senatul UBB prin Hotărârea nr. 5937/16.04.2020 și completată 

și republicată în baza Hotărârilor Senatului nr. 13355/21.09.2020 și 

17906/14.12.2020. 

8. Atunci când situația la nivel național se va modifica și va permite reluarea activităților 

didactice față în față, prevederile prezentei anexelor menționate la punctul precedent 

își vor înceta valabilitatea, aplicându-se integral Regulamentul privind activitatea 

profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în 

baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea 

Senatului nr. 24048 din 10.12.2019. 

9. Prezenta anexă a fost aprobată în Consiliul Facultății de Teologie Greco-Catolică în 

data de 9.04.2021. 

 

 

 

Decan, 

Pr. prof. univ. dr. Cristian Barta 

 


