HOTĂRÂREA

Consiliului de Administraţie al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
Nr. 116 din data de 31.10.2020
cu privire la suspendarea activităților față-în-față (on-site)
În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 24/2020 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării, Anexa 6, punctul 39, prin care se
instituționalizează Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, cu modificările și
completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor
măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și
completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și ale Hotărârii Senatului nr 105 din
10.09.2020 referitoare la structura anului universitar și organizarea activităților didactice în
anul universitar 2020 - 2021;
În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în baza art. 53 din Carta Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava
și în baza art. 12 din Hotărârea Senatului nr 105 din 10.09.2020, referitoare la structura anului
universitar și organizarea activităților didactice în anul universitar 2020 – 2021, Consiliul de
Administrație al USV hotărăşte:
Art. 1. Începând cu data de 02.11.2020, până la finalul semestrului I, se suspendă activitatea
on-site pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență, învățământ cu frecvență,
în cadrul facultăților de Drept și Științe Administrative (FDSA), Litere și Științe ale
Comunicării (FLSC), Științe ale Educației (FSE), Științe Economice și Administrație Publică
(FSEAP) și Istorie și Geografie (FIG) – cu excepția programelor de studii Geografie și
Geografia turismului.
Art. 2. Începând cu data de 02.11.2020, până la finalul semestrului I, studenții care nu intră
sub incidența articolului 1 vor desfășura, de regulă, doar activitățile de laborator on-site, în
conformitate cu planificarea existentă, iar celelate activități de aplicații se vor desfășura, de
regulă, on-line.
Art. 3. Facilitatea financiară prevăzută la art. 10.2 a Hotărârii Senatului USV nr.
105/10.09.2020 va fi acordată, în continuare, numai studenților care desfășoară activiăți
didactice on-site sau pentru teste efectuate cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de data
începerii activităților on-site sau a cazării în cămine.
Art. 4. În perioada de suspendare specificată la art. 1 și pentru studenții specificați la art. 1,
activitățile de seminar și laborator, ca și toate celelalte activități didactice, se desfășoară online și nu se reprogramează în orar. Prin excepție, la solicitarea cadrului didactic și cu
aprobarea decanului, unele laboratoare care nu pot fi susținute online se vor reprograma în
orar pentru perioadele în care activitatea on-site va fi posibilă.
Art. 5. Pentru toate programele de studii, examinarea pe parcurs, examenele parțiale și orice
alte verificări care stau la baza stabilirii notei pe parcurs la disciplinele din planul de

învățământ se susțin, de regulă, on-site, la finalul activității de predare, în perioadele în care
activitatea on-site și accesul în cămine sunt permise studenților, inclusiv o săptămână înainte
sau după perioadele stabilite pentru acces în cămine în Anexa la HS 105/2020 sau în alte
perioade, așa cum vor putea fi acestea stabilite prin HCA, în funcție de evoluția pandemiei.
Stabilirea notei pe parcurs poate fi făcută și prin echivalarea examinărilor cu proiecte,
portofolii sau alte forme de verificare echivalente.
Art. 6. Căminele sunt deschise studenților care nu se încadrează la art. 1. Studenții specificați
la art. 1, cazați în cămine, se vor decaza până, cel târziu, pe data de 04.11.2020. Cazurile
excepționale vor fi analizate de conducerea universității. În conformitate cu prevederile HG
856/2020, Anexa 3, art. 10, pct. 3, un cămin se va închide pentru o perioadă de cel puțin 14
zile calendaristice dacă într-un interval de 7 zile calendaristice vor fi consemnate în
respectivul cămin cel puțin 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 7. În perioada de suspendare specificată la art. 1, personalul nedidactic va fi programat
pentru efectuarea eventualelor zile de concediu de odihnă neefectuate sau efectuarea zilelor
libere plătite. Angajații care își pot exercita atribuțiile de serviciu în regim de telemuncă vor fi
programați în acest sens.
Art. 8. Membrii comunității academice a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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