MĂSURI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE
IN SEMESTRUL al -II-lea
În baza Hotărârii nr. 17/16.03.2022, adoptată de Senatul Universității din București, și în baza
consultării Biroului Executiv al Consiliului Facultății, întrunit în ședință extraordinară în data
de 17.03.2022 și în 18.03.2022, propunem Consiliului Facultății de Psihologie și Științele
Educației următoarele măsuri cu privire la modalitățile de continuare a activităților didactice
din semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022:
1. Având în vedere multitudinea programelor de studii, necesitatea rezolvării problemelor de
alocare a spațiilor și situația dificilă a studenților care locuiesc/ lucrează în afara Bucureștiului
și în conformitate cu art. 2 din Hotărârea nr. 17/16.03.2022 a Senatului Universității din
București, până la data de 20.04.2022 (inclusiv) se instituie perioada de tranziție către
revenirea la cursuri față în față în Facultatea de Psihologie și Științele Educației. În acest
interval de timp, cursurile și seminarele se vor desfășura în format online sau hibrid (cu
transmiterea online a activităților didactice pentru studenții care din motive obiective nu pot fi
prezenți în spațiile de învățământ de la facultate). Cadrele didactice care vor dori să susțină
activitățile didactice din spațiul facultății vor comunica acest lucru directorilor departamentelor
și vor informa studenții în timp util.
2. La programele de masterat și programele de studii ID-IFR, activitățile se vor desfășura
în regim online sincron pe toată durata semestrului în curs. Cadrele didactice care vor dori să
susțină cursurile/ seminarele din spațiul facultății vor putea face acest lucru, cu comunicarea în
prealabil către directorii departamentelor și cu condiția informării studenților în timp util.
3. Ulterior datei de 20.04.2022 (când se va reveni la predarea față în față), cadrele
didactice care nu pot desfășura activitățile de curs/seminar/ laboratoare din interiorul facultății
vor transmite o cerere în acest sens către secretariatul Decanatului, în care să precizeze motivele
foarte bine întemeiate (de natură medicală sau cazuri particulare izolate) pentru care solicită
continuarea activității în format online.
4. Toate examenele de semestru, precum și cele de finalizare a studiilor, se vor desfășura la
facultate, cu prezență fizică (cu excepția evaluărilor deja stabilite sub forma unor proiecte,
portofolii, referate care pot fi transmise și pe cale electronică). Se vor evita modificările
formelor de evaluare anunțate la începutul semestrului.
5. Se recomandă purtarea în continuare a măștii în interiorul spațiilor de învățământ ale
Facultății de Psihologie și Științele Educației, precum și respectarea tuturor celorlalte reguli de
protecție sanitară.

