MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea POLITEHNICA din București
Consiliul de Administrație

HOTĂRÂRE
Nr. 19/08.04.2020
Având în vedere:
-

Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României

-

Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
(CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căruia se recomandă
„utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ”,

-

Ordonanțele militare nr. 2/21.03.2020, 3/24.03.2020, 4/29.03.2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19;

-

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.03.2020 referitoare la Măsuri
privind desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea
POLITEHNICA din București;

-

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.03.2020 privind Măsuri de prevenire
și de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea
POLITEHNICA din București;

-

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020 privind aprobarea Procedurii de
lucru privind activităților didactice on-line;

-

necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual;

-

sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul on-line, de care dispune
Universitatea POLITEHNICA din București;

-

identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB;

-

necesitatea pregătirii studenților;

-

asigurarea desfășurării procesului didactic;

-

preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța
studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare și
de lucru în spațiile sale;
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-

obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție;

Luând în considerare necesitatea continuării activităților didactice pe perioada stării de urgență
instituită la nivel național,
Considerând tradiția Universității Politehnica din București de a organiza, anual, Sesiuni
de Comunicări Științifice Studențești dedicate studenților de la ciclul universitar de licență
și masterat,
Cu intenția acordării posibilității studenților de a-și prezenta public, într-o atmosferă
academică, rezultatele activității didactice și de cercetare realizate pe parcursul anului
universitar 2019-2020,
În conformitate cu prevederile legale, precum și cu cele ale Cartei și ale regulamentelor UPB,
Consiliul de Administrație lărgit al Universității Politehnica din București, reunit online în
ședința din data de 08 aprilie 2020,

HOTĂRĂȘTE
Art.1. Aprobarea derulării Sesiunilor de Comunicări Științifice în sistem online.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către facultățile Universității
POLITEHNICA din București.

Mihnea COSTOIU
Rector
Președintele Consiliului de Administrație
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