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Nr. 2102/02.12.2020  

 

 

 

DECIZIE 

privind desfășurarea online a examenelor în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 

 

 

În contextul măsurilor adoptate la nivel național și la nivelul Universității Babeș-Bolyai pentru prevenirea 

răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, având în vedere Hotărârea Senatului UBB 12.653/10.09.2020 și ținând cont 

de perspectivele privind evoluția pe următoarele luni a pandemiei SARS-CoV-2 în România, examenele  și 

colocviile în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 se vor desfășura doar în regim online, 

cu respectarea următoarelor prevederi: 
 

1. Toate sesiunile de examene (normală și de restanțe) precum și presesiunea aferente semestrului 1 al anului 

universitar 2020-2021 se vor desfășura după calendarul propus inițial de facultate și aprobat de Rectorat prin 

structura anului universitar 2020-2021; 
 

2. Examenele și colocviile se vor desfășura conform programării efectuate prin utilizarea sistemului informatic 

Programare examene (în FSEGA Online) cu respectarea prevederilor Deciziei nr. 2101/02.12.2020. Colocviile 

la învățământul cu frecvență (IF) se vor desfășura în ultima săptămână de activitate didactică la date și intervale 

orare stabilite de titularii de disciplină și comunicate studenților prin intermediul sistemului informatic 

Programare examene (în FSEGA Online/FSEGA SIS); 
 

3. Examenele  și colocviile se vor desfășura online, prin intermediul platformei Moodle (Moodle FSEGA/Moodle 

CFCIDFR) și/sau Zoom; 
 

4. Pentru fiecare curs/disciplină, titularul va crea pe platforma Moodle FSEGA/Moodle CFCIDFR o secțiune/un 

topic cu denumirea Examene online unde va afișa din timp (cu cel puțin 24 de ore înaintea fiecărui 

examen/colocviu) linkurile către examenele/colocviile online aferente disciplinei respective, atât pentru 

sesiunea normală (și presesiune în cazul colocviilor la IF) cât și pentru sesiunea de restanțe. Respectiva secțiune 

creată va fi poziționată ca prim topic în cadrul cursului pe platformă; 
 

5.  Schimbarea modalității de evaluare sau a structurii notei stabilite prin fișa disciplinei va fi comunicată 

studenților cu suficient timp înainte de termenele limită stabilite pentru predările de proiecte sau desfășurarea 

examenului (și nu mai târziu de finalul săptămânii 10 de școală). 

 

 

Conf.univ.dr. Răzvan V Mustață 
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