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Hotărârea nr. 32/09.03.2022
cu privire la aprobarea
propunerii Consiliului de Administrație privind reluarea activităților didactice cu
prezență fizică în campus, începând cu 21.03.2022
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 111/08.03.2022 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a reluării activităților didactice în sistem „față în față”, începând cu 21.03.2022;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște

Art. 1. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind măsurile de adaptare la noile cerințe a
activităților didactice aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022, după cum
urmează:
a) toate activitățile didactice (curs, seminar, lucrări practice) din perioada 09.03 – 20.03.2022 se
reprogramează, de comun acord între cadre didactice și studenți, până la sfârșitul semestrului al
II-lea al anului universitar 2021-2022;
b) celelalte activități ale cadrelor didactice, prevăzute în statul de funcțiuni, se desfășoară în mod
normal;
c) situația reprogramării activităților fiecărui cadru didactic va fi comunicată prorectorului de resort
până pe 15.04.2022, în mod centralizat prin decani;
d) începând cu 21.03.2022, toate activitățile didactice (licență, masterat, doctorat) se desfășoară în
campus;
e) începând cu 21.03.2022, durata activităților didactice (curs/seminar/L/P) este de 90 minute, cu
pauză între activități de 15 minute, în baza orarului care va fi actualizat;
f) toate activitățile didactice aferente programelor de studii universitare la formele de învățământ
la distanță (ID) și cu frecvență redusă (IFR) să se desfășoare în conformitate cu reglementările în
vigoare.
Art. 2. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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