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Hotărârea 
Senatului Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 

Nr.   136/1/25.06.2020 
 

La şedinţă au participat 13 membri din efectivul de 17 membri, dintre care 10 cadre 

didactice şi trei studenți. 

Având în vedere Adresa MEC nr. 8725/17.03.2020, Decretul nr.  195/16.03.2020 – 

privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, obligativitatea menținerii 

calitătii actului didactic si prin adoptarea utilizării platformelor online. 

Avand in vedere solicitarea unor studenti care nu au acces la internet, 

Senatul Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, întrunit în şedinţă statutară pe data 

de 25.06.2020, în unanimitate:  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Metodologia privind  desfășurarea activității 

profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de urgență 

și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții (Anexa 45 la Carta UTT) – 

ediția a II-a. 

Art. 2. La capitolul IV-Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

în sistem online se introduce la art. 16, alin (3), cu următorul conținut: 
”În vederea respectării prevederilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, candidaţii trebuie să îşi 
exprime acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenului de finalizare a 
studiilor.” 

Art. 3. La capitolul IV-Desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

în sistem online se introduce la art. 16, alin (4), cu următorul conținut: 
”În cazul studenților care nu au posibilitatea de a participa la sesiunile de 

examene de finalizare a studiilor în varianta online din motive tehnice (lipsa unui 
calculator/laptop, lipsa unei conexiuni stabile la internet etc.), aceştia au dreptul să 
solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la secretariatul facultății, cu 10 zile 
înaintea datei stabilite pentru examenele de finalizare a studiilor, susținerea probei 
examenelor de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare de la sediul UTT, în 
același format și în aceeași perioadă prevăzută de structura anului universitar.  Pentru 
aceşti studenţi, UTT va pune la dispoziție o sală adecvată dotată cu calculatoare 
performante şi o conexiune stabilă la internet, în condiții de siguranță și cu respectarea 
normelor de igienă, sănătate publică și distanțare socială recomandate de autoritățile 
de resort, pentru a asigura condițiile necesare participării tuturor studenților la 
examenele de finalizare a studiilor universitare şi postuniversitare”. 

 

Art. 3:  Prezenta hotărâre, împreună cu Metodologia privind  desfășurarea 
activității profesionale a studenților în sistem online pe perioada stării de 
urgență și/sau a suspendării activităților frontale cu studenții – ediția a II-a, și 
cu Acordul cu privire la înregistrarea audio/video a examenului de finalizare 
a studiilor se transmit facultăţilor, departamentelor, tuturor compartimentelor 
funcționale şi se afişează pe pagina de internet a  universităţii.  
 

 
 


