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I. Condiții generale 

- Prezentul regulament este formulat în concordanță cu măsurile adoptate de către 

Senatul Universității din București la data de 15 septembrie 2021.  

- În anul universitar 2021-2022 activitățile didactice din cadrul Facultății de Istorie a 

Universității din București vor fi oferite în sistem mixt, cu scopul de a garanta accesul 

tuturor studenților la un proces de învățământ de calitate și cu scopul asigurării unor 

condiții satisfăcătoare de securitate sanitară. 

- Forma de desfășurare a tuturor activităților didactice prezentată mai jos se va putea 

modifica pe parcursul anului universitar, în funcție de evoluția situației sanitare. 

- Regulile de protecție sanitară indicate mai jos sunt obligatorii pentru toate 

activitățile didactice și extra-curriculare organizate cu prezență fizică la facultate.  

II. Definiții: 

- Sistem online = activitățile didactice au loc online prin utilizarea aplicațiilor sincrone 

(Meet, Zoom, Teams etc.) și asincrone (Google Classroom, Teams etc.).  

- Sistem hibrid = activitățile didactice se desfășoară concomitent online și cu prezență 

fizică la facultate prin utilizarea aplicațiilor sincrone (Meet, Zoom, Teams etc.). 

- Sistem mixt = unele activități au loc la facultate cu prezență fizică, alte activități au 

loc online prin utilizarea aplicațiilor sincrone și asincrone. Activitățile cu prezență 

fizică pot utiliza și aplicații asincrone. Activitățile online și cele cu prezență fizică se 

planifică în zile diferite, dedicate.  

- Aplicație sincronă = aplicație online care permite susținerea activităților didactice în 

direct și interactiv. Exemple: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams.  

- Aplicație asincronă = aplicație online care permite crearea unor depozite de 

materiale didactice,  transmiterea cursurilor înregistrate, transmiterea sarcinilor de 

lucru și a lucrărilor studenților. Exemplu: Google Classroom.  

 



III. Organizarea activității didactice 

1. Desfășurarea cursurilor în cadrul programelor de master 

- În primul semestru al anului universitar 2021-2022 cursurile programelor de 

masterat se desfășoară online sau mixt. Forma de desfășurare adoptată în cazul 

fiecărui program va fi publicată pe site-ul facultății până la data de 27 septembrie 

2021. 

- Studenții care nu pot participa la cursurile care sunt oferite numai prin prezență 

fizică la facultate pot solicita să urmeze un alt curs prin transfer de credite, cu 

respectarea normelor regulamentare privitoare la echivalența creditelor.  

- În semestrul al II-lea, în cazul în care condițiile sanitare o vor permite, programele de 

masterat vor trece la desfășurarea cursurilor în format hibrid și mixt. Detaliile 

privitoare la forma de desfășurare a cursurilor în semestrul al doilea vor fi anunțate 

în perioada 5-10 februarie 2022.  

2. Desfășurarea cursurilor în cadrul programelor de licență 

- Activitățile didactice obligatorii pentru anii de studii I și II se vor desfășura 

preponderent online în primul semestru. Activitățile didactice care se vor desfășura 

la facultate în sistem mixt sau hibrid vor fi programate în zile dedicate, în afara celor 

de activitate online.  

- Cursurile opționale pentru anul al II-lea în primul semestru se vor desfășura în 

sistem online, mixt sau hibrid. Formula de organizare a fiecărui curs va fi anunțată 

odată cu publicarea ofertei didactice de cursuri opționale pentru anii II și III.  

- Activitățile didactice pentru anul al III-lea se vor desfășura în sistem mixt. Cursurile 

desfășurate online și cele organizate la facultate cu prezență fizică vor fi programate 

în zile diferite. Forma de organizare a fiecărei activități didactice va fi publicată odată 

cu oferta didactică de cursuri speciale, opționale și opționale metodologice pentru 

anul al III-lea.  

- În măsura în care condițiile sanitare vor permite, cursurile programelor de licență în 

semestrul al doilea pentru anii I și II se vor desfășura în sistem hibrid și mixt, cu 

prioritate pentru anul al II-lea de studii. Detaliile privitoare la forma de desfășurare a 

cursurilor în semestrul al doilea vor fi anunțate în perioada 5-10 februarie 2022. 

3. Desfășurarea cursurilor în cadrul programului de doctorat 

- Cursurile Școlii doctorale se vor desfășura în sistem mixt. Modalitatea de organizare 

a fiecărui curs în parte va fi anunțată la data de 20 octombrie 2021. 

 

 



IV. Protecția sanitară în cadrul activităților didactice și extra-curriculare desfășurate cu 

prezență fizică la facultate 

 

1. Distanța între participanți: distanța între studenți este de cel puțin 1.5 metri în 

fiecare direcție. Distanța dintre profesor și studenți este de cel puțin 2 metri.  

2. Numărul de participanți: indiferent de spațiul disponibil în sală se recomandă ca 

numărul participanților să nu fie mai mare de 50. În cazul în care la activitatea 

didactică respectivă sunt înscriși mai mult de 50 de studenți profesorul titular va 

stabili o metodă de organizare a activității în sistem hibrid sau mixt, cu condiția 

asigurării participării echitabile a tuturor studenților. Formula va fi comunicată 

directorului de departament și va fi anunțată în detaliu studenților înainte de prima 

activitate planificată în orar.  

3. Purtarea măștii de protecție sanitară este obligatorie pentru toți participanții, atât în 

timpul cursurilor cât și în pauze, în toate spațiile interioare ale facultății. 

4. Organizarea pauzelor:  

a. În timpul pauzelor studenții sunt rugați să nu creeze aglomerație pe coridoare, 

pentru a permite o circulație fluidă spre grupurile sanitare și spre ieșirile din 

clădire.  

b. Ușile și ferestrele sălilor de curs și seminar vor rămâne deschise pe toată 

perioada pauzelor, inclusiv în pauzele de tranziție între activități didactice.  

c. Pentru tranziția între activități didactice de 2-3 ore, desfășurate în același spațiu, 

se planifică o pauză de 30 de minute.  

d. Pentru organizarea unor spații pentru pauza de prânz în curtea interioară 

administrația facultății va solicita instalarea unor pavilioane mobile.  

5. Circulația și comportamentul în interiorul clădirii facultății: 

a. Administrația facultății va afișa la toate etajele ghiduri privind comportamentul 

corect pentru protecția sanitară, precum și indicații privind traseele recomandate 

pentru acces la grupurile sanitare și către ieșirile din clădire. 

b. Membrii corpului academic sunt rugați să se asigure că procedează frecvent la 

spălarea sau dezinfectarea mâinilor, precum și, pe cât posibil, la dezinfectarea 

spațiului individual de lucru.  

c. Administrația facultății va pune la dispoziție, pe cât posibil, substanțe și materiale 

pentru dezinfectare.  

6. Evidența stării de sănătate a corpului academic: 



a. Profesorii și studenții nu vor participa la activități cu prezență fizică dacă prezintă 

simptome sau dacă au fost diagnosticați ca purtători ai virusului COVID-19. 

Studenții vor anunța profesorii de la ale căror cursuri lipsesc din motive medicale 

pentru a primi asistență online cu privire la activitățile didactice respective.  

b. Profesorii și studenții diagnosticați ca purtători ai virusului COVID-19 și care au 

participat la activități în cadrul facultății au obligația să anunțe conducerea 

facultății de îndată ce au confirmarea diagnosticului, pentru ca măsuri de 

dezinfecție și prevenire a răspândirii bolii să poată fi aplicate cât mai eficient. 

Decanul desemnează un responsabil, care semnează o declarație de păstrare a 

confidențialității, pentru a primi aceste anunțuri. Numele și datele de contact ale 

responsabilului vor fi afișate pe site-ul facultății. 

c. Vaccinarea anti-COVID-19 este considerată metoda cea mai eficientă de oprire a 

bolii. Se recomandă tuturor membrilor corpului academic, studenți și profesori, 

să se vaccineze pentru a permite o tranziție cât mai rapidă de la sistemul online și 

mixt către unul cu prezență fizică.  

d. Decanatul facultății ia măsuri pentru monitorizarea evoluției statistice a  

imunizării corpului academic. Pentru corpul didactic această monitorizare este 

realizată prin intermediul directorilor de departamente. Pentru studenți, decanul 

va desemna un responsabil care semnează o declarație de confidențialitate cu 

privire la datele personale pentru a colecta certificatele de vaccinare și pentru a 

realiza situații statistice corespunzătoare fiecărui an de studii. Studenții nu au 

obligația de a transmite copia certificatului de vaccinare, dar sunt rugați să o facă 

în scopul unei cât mai eficiente organizări a activității didactice. Nu se aplică 

niciun fel de sancțiuni studenților care nu participă la colectarea certificatelor de 

vaccinare și este interzisă transmiterea oricăror date nominale cu privire la 

participarea sau neparticiparea studenților la monitorizarea situației imunizării. 

Față de această regulă face excepție solicitarea datelor din partea persoanelor 

desemnate de către conducerea universității în calitate de responsabili pentru 

monitorizarea situației de sănătate, cu respectarea prevederilor legale.  

e. Asociația studenților colaborează pe bază de voluntariat cu administrația 

facultății pentru organizarea pauzelor și pentru alte aspecte organizatorice, fără 

a avea acces la date personale ale membrilor comunității academice. Activitățile 

în cadrul cărora se va realiza această colaborare vor fi prezentate spre aprobare 

consiliului facultății înainte de începerea activității didactice.  

 

V. Calendarul pregătirii activității didactice 

- Publicarea ofertei didactice și a calendarului de înscriere la cursuri – 28 septembrie 

2021 



- Publicarea orarului pentru anul III – 1 octombrie 2021 

- Publicarea orarului pentru anii I, II și masterate – 4 octombrie 2021 

- Înscrierea studenților la disciplinele opționale (online): 1-5 octombrie 

- Publicarea listelor cu studenții înscriși la disciplinele opționale: 7 octombrie  

- Înscrierea studenților în aplicațiile asincrone sau mixte (Google Classroom, Teams): 

1-5 octombrie pentru disciplinele obligatorii, 6-9 octombrie pentru disciplinele 

opționale (module anii I și II, opționale, speciale, metodologice, limbi vechi și 

moderne, epigrafii/paleografii).  

 

 

  

 

 

 

 

 

  


