
Dragi studenţi, 

Având in vedere situaţia epidemiologică şi măsurile de prevenire a riscului de infecţie cu 

virusul COVID-19, luate la nivel naţional, în baza Decretului 195/2020 şi a Ordonanţelor 

militare în vigoare, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

1. În perioada 17 februarie-10 martie 2020 (trei săptămâni şi doua zile) s-au desfăşurat activităţi 

didactice, în campus, faţă în faţă; 

2. Pe parcursul stării de urgenţă, activităţile didactice vor continua, astfel: 

2.1. Cadrele didactice vor transmite în conturile personale ale studenţilor, săptămânal, 

materiale didactice, suporturi de curs, sinteze, studii de caz, aplicatii, teste; 

2.2. Activităţile didactice se vor desfăşura on-line, pe platforma ZOOM (sau platforma 

SPONTANIA). Tutorialul privind accesul pe platforma ZOOM şi Meeting ID-urile/link-

urile întâlnirilor programate de către cadrele didactice, conform orarului, sunt postate 

tot în conturile personale ale studenţilor; 

3. Structura semestrului II al actualului an universitar va fi revizuită şi va fi adusă la cunoştinţa 

studenţilor, imediat ce situaţia o va permite, astfel: 

3.1.  Ţinând cont de faptul că durata unui semestru este de 14 săptămâni, va fi prevăzută o 

perioadă, (estimăm 3-4 săptămâni, probabil sfârşitul lunii mai-luna iunie),  în care se vor 

desfăşura activităţi didactice faţă în faţă precum şi recuperări ale acelor activităţi, în 

special aplicative, pentru care nu a fost posibilă organizarea sesiunilor on-line. Cel mai 

probabil, în această perioadă va fi programată şi sesiunea de restanţe a semestrului I al 

actualului an universitar; 

3.2.  Va urma sesiunea de examene aferentă semestrului II, (3 săptămâni); 

3.3.  Pentru anii terminali, sesiunea de restanţe aferentă semestrului II va dura 1 săptămână; 

3.4.  Pentru anii terminali, sesiunea de reexaminări aferentă semestrelor I si II, credite si 

măriri de note, va dura 1 săptămână; 

3.5.  Va urma sesiunea de examene de finalizare a studiilor de licenţă/masterat; 

3.6.  Pentru anii I, II (si III Drept), sesiunile de restanţe şi reexaminări vor fi programate în 

cursul lunii septembrie. 

Va încurajăm să folosiţi această perioadă pentru vă pregăti cât se poate de bine pentru sesiunea 

de examene şi vă dorim multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor! 
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