UNIVERSITY SENATE DECISION
No. 1325 / 12.03.2021

The university senate gathered online in extraordinary session, through electronic vote

DECIDES

Unique article. – The approval of the organizing and unfolding of TUCN teaching
activities Scenario, starting 27.03.2021 (with periodical reevaluation of the situation),
specifically:
1. In the 2nd semester of the 2020-2021 academic year, starting 27.03.2021, the
teaching activities will unfold as follows:
a) Online (scenario 3) for bachelor and master students registered in all years of
studies;
b) Mixed (scenario 2), with abidance by all the epidemic protection and safety
norms, for PhD students.
2. In the case of final year students, for elaborating the studies completion paper
work (diploma projects, theses, dissertations) there is the possibility of face to
face interaction between students and the coordinating teaching staff, if there is
mutual consent, according to a procedure drafted by the General Administrative
Directorate with abidance by all the protection norms regarding the
epidemiologic safety.

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR
Nr. 1325 / 12.03.2021

Senatul universitar întrunit în ședință extraordinară, online, prin vot electronic

Hotărăṣte

Articol unic. - Se aprobă Scenariul de organizare și desfășurare a activităților
didactice în UTCN, începând cu data de 27.03.2021 (cu reevaluarea periodică a
situației),
și anume:
1. În semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, începând cu data de
27.03.2021, activitățile didactice se vor desfășura după cum urmează:
a) în sistem online (scenariul 3) pentru studenții înmatriculați la studii universitare
de licență și de master din toți anii de studii;
b) în sistem mixt (scenariul 2), cu respectarea tuturor normelor de protecție privind
siguranța epidemiologică, pentru studenții înmatriculați la studii universitare de
doctorat.
2. În cazul studenților din anii terminali, pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a
studiilor (proiecte de diplomă, lucrări de licență, lucrări de disertație) este posibilă
interacțiunea față în față dintre studenți și cadrele didactice îndrumătoare, dacă
există acord reciproc, conform unei proceduri întocmită de către Direcția Generală
Administrativă, cu respectarea tuturor normelor de protecție privind siguranța
epidemiologică.

