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HOTĂRÂRE A SENATULUI 

  Nr. 22 / 15.12.2021 
 

 

În baza 

 Legii Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Cartei Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia; 

 Regulamentului Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, art. 5, alin. 50; 

Hotărârii Consiliului de Administrație al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia          

nr. 44/27130/14.12.2021; 

 

Senatul, întrunit în ședința ordinară în data de 15.12.2021,  
   

Hotărăște 

  

Articol unic. Se aprobă aplicarea scenariului 2 prevăzut în Ordinul comun nr. 5.338/1.10.2021 

al Ministrului Educației și al Ministrului Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a 

activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare (publicat 

în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 942/1.X.2021), respectiv desfășurarea activităților 

didactice în sistem mixt (prezență fizică și on-line, în funcție de specificul programelor de studiu), în 

perioada 10.01.2022 – 30.01.2022, astfel: 

(1) Pentru studiile universitare de licență 

- activitățile didactice cu formații de studii cu peste 80 de studenți se vor desfășura în sistem on-

line; 

- activitățile didactice cu formații de studii sub 80 de studenți se vor desfășura cu prezență fizică 

(activități de tip cursuri, seminarii , laboratoare, lucrări practice); 

- examenele din cadrul programelor universitare de licență, din sesiunea 31.01.2022 – 

20.02.2022 se vor desfășura cu prezența fizică, față-în-față, cu respectarea măsurilor de siguranță 

epidemiologică, inclusiv colocviile care se vor desfășura pe parcursul lunii ianuarie 2022. 

(2) Pentru studiile universitare de masterat, activitățile didactice se vor desfășura în sistem 

on-line.  

- examenele din cadrul programelor universitare de masterat, din sesiunea 31.01.2022 – 

20.02.2022 se vor desfășura în sistem on-line. 

(3) Pentru studiile universitare de doctorat activitățile se vor desfășura atât în sistem on-line 

cât și cu prezență fizică. 

(4) Modalitatea concretă de desfășurare a activităților didactice pe fiecare disciplină se va stabili 

în Consiliile facultăților, respectiv în CSUD, cu consultarea studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor. Situația privind desfășurarea activităților la nivelul facultăților și școlilor doctorale va fi 

înaintată conducerii UAB. 
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