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Anexă
la Regulamentul privind activitatea profesională a studenților (nivel licență și
master) din Universitatea Babeș-Bolyai în baza Sistemului european de credite
transferabile (ECTS)
aprobat în ședința CF din 30 aprilie 2020

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului
nr. 195/2020 din 16 martie 2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național
pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și deciziile
Universității Babeș-Bolyai cu privire la suspendarea activităților didactice față în
față și desfășurarea acestora în regim online, Regulamentul privind activitatea
profesională a studenților (nivel licență și master) din Universitatea Babeș-Bolyai în
baza Sistemului european de credite transferabile (ECTS) aprobat prin Hotărârea
Senatului nr. 24048 din 10.12.2019 (denumit în continuare Regulamentul ECTS) va fi
completat cu următoarele prevederi valabile până la reluarea activităților didactice
față în față la Facultatea de Teologie Romano-Catolică:
1. Sesiunile de examene și de restanțe se vor desfășura după calendarul propus inițial și
aprobat de Rectorat prin structura anului universitar 2019-2020.
2. Examenele se vor desfășura online, prin intermediul unei platforme alese de
cadrul didactic titular de disciplină dintre platformele propuse și puse la dispoziție în
acest scop de către facultate. Schimbarea formei de evaluare sau structurii notei stabilite
prin fișa disciplinei va fi comunicată studenților în data de 8 mai 2020, prin afișarea pe
siteul Facultății la secțiunea „Online vizsgaidőszak és pótvizsgaidőszak” .
3. Examenele aferente tuturor specializărilor de licență și master se vor desfășura, la
alegerea titularului de disciplină, sub forma unui examen scris, oral sau orice altă formă
de examinare a cunoștintelor comunicată din timp studenților (ex: notarea unor ppt,
proiecte etc). Titularii de discipline vor comunica studenților și secretariatului facultății
prin intermediul directorilor de departament forma de examen aleasă (unde este cazul)
și eventualele cerințe suplimentare până la data de 8 mai 2020 inclusiv.
4. În cazul examenelor orale online, examinarea se realizează de cadrul didactic titular,
împreună cu titularul de la lucrări practice/seminar sau un doctorand.
5. În situația în care un candidat nu poate accesa, din diverse motive, platforma pe care
se susțin examenele sau întâmpină probleme tehnice legate de conexiunea la Internet,

