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Nr. 15/14.03.2020 

 

 

Având în vedere: 
- Grupului de suport tehnico-  privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României aprobate prin 

 

-  

- on-line, de care dispune 

Universitatea POLITEHNICA ;  

- 

acordarea drepturilor salariale corelative; 

- OLITEHNICA 

sale; 

- ; 

- A . 13 din 10 martie 2020 referitoare la suri privind 

 POLITEHNICA din 

; 

- A . 14 din 11 martie 2020 privind 

de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în Universitatea POLITEHNICA din 

; 

- OLITEHNICA din 

 (www.curs.pub.ro) permite:  

- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice on-

 

 

 

 

C  
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- 

e predare  

 evaluare; 

-  

-  

-  

 

Consiliul de A in Buc a on-line 

din data de 14 martie 2020, 

 

: 

 

Art.1. Se aprob  Procedura e didactice on-line  nr. 1, 

parte  

 

Art.2. e de c tre condu

departamentelor,  toate cadrele didactice/cercetare din cadrul UPB. 

 

 

 

Mihnea COSTOIU 
Rector 
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ANEXA nr. 1 la HCA nr. 15/14.03.2020 
 

 de lucru privind ilor didactice on-line  
 

 
În conformitate cu Hot . 14/11.03.2020, art. 3, 

 

Preambul: 

mite: 

- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice onl

 

- comunicarea electronica dintre s

private în scopul real dback sau pentru desf predare  

înv e  evaluare; 

- stabilirea de s  

-  

- evaluarea studen ilor. 

 
 

1. În perioada 11 martie  31 martie 2020,  - înv se 

oar  on-line, pe baza materialelor suport titularii de curs 

pe www.curs.pub.ro.  

2. Cadrele didactice, titulare de curs,  aterialele aferente prelegerilor 

pe platforma www.curs.pub.ro aceste materiale. 

3. Titularii de curs/seminar/proiect sau laborator   

www.curs.pub.ro suportul de curs, 

seminar/laborator/proiect ( -line), 

sau o tem  de lucru din 

 

student. 

4. Modul de evaluare a testului/temei de cas  este stabilit de fiecare cadru didactic. Acesta are 

obli a preciza dac   cum  aceas te în nota final . Aceste 

 trebuie comunicate .  
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5. -line orice alte materiale pe care le 

necesare, în sprijinul înv rii. 

6. (domeniu public) de transmitere live  a 

op acestei transmisii live .  

7. Orele de aplic  (laboratoare, proiecte) -line se vor reprograma 

 finalizarea perioadei de predare a cursurilor on-line, conform unui program stabilit de 

decanatul fiec  facult , iar programul stabilit se va drelor 

didactice  ulterior comunicat rectoratului. 

8. Responsabilitatea -line conform prezentelor 

 i în conformitate cu prevederile legale, cu regulamentele UPB, 

revine directorilor de departam   realiz  foilor de prezen

necesare  drepturilor salariale ale cadrelor didactice. 

9.  Plata orelor în regim de plata cu ora pentru perioada 11.03.- 31.03.2020 se va face numai 

urate on-line. Recuperar

în mod normal. 

10.  Conform art. 18 (2) din ,,

mânt inea 

prevederile din art. 9. 

11.  Prezenta procedur  ele ghiduri: 

- platformei UPB de cursuri on-line - pentru cadre didactice; 

- Ghid de transmitere  pentru cadre didactice; 

-  on-line   

-  live   


