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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

  nr. 29 din 22.05.2020 

privind aprobarea Procedurilor de organizare și desfășurare a proceselor didactice de  

predare – învățare – evaluare în sistem on-line la UED Lugoj 

 
În conformitate cu prevederile art. 213 alin (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 47 din Carta Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 
Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României în baza Decretului 

195/2020, prelungită prin Decretul 240/2020 și măsurile ulterioare adoptate la nivel național 
pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, precum și hotărârile Universității Europene 
"Drăgan" din Lugoj cu privire la suspendarea activităților didactice față în față și desfășurarea 
acestora în regim online, 

Luând în considerare Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență 
(CNSSU) nr. 7/2020 privind aprobarea Hotărârii Grupului de suport tehnico-științific privind 
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României nr. 9/2020, potrivit căruia se 
recomandă "utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ", 

Ținând seama de prevederile Ordinului MEC nr. 4206/06.05.2020 privind luarea unor 
măsuri în domeniul învățământului superior din România 

 
Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, 
întrunit în ședința extraordinară din 22 mai 2020, 

 

APROBĂ:  

Art. 1. Procedura privind desfășurarea activității didactice în sistem on-line pe perioada stării 

de urgență/alertă și/sau a suspendării activităților care impun interacțiunea "față în față" la 

Universitatea  Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

Art. 2. Procedura privind organizarea și desfășurarea procesului de examinare a 

studenților/masteranzilor în sistem on-line pe perioada stării de urgență/alertă și/sau a suspendării 

activităților care impun interacțiunea "față în față" la Universitatea  Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

Art. 3. Procedura de organizare și desfășurarea în sistem on-line a examenelor de finalizare 

a studiilor universitare și postuniversitare la Universitatea  Europeană "Drăgan" din Lugoj.  

Art. 4. Procedurile menționate la art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre vor fi aduse la 

cunoștința întregii comunități academice prin publicare pe site-ul universității. 

Art. 5. Hotărârea Senatului universitar se comunică Rectoratului, și spre îndeplinire 
decanatelor Facultății de Drept și Facultății de Științe Economice. 

 
PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 

https://lege5.ro/Gratuit/gm3dinztge4q/hotararea-nr-7-2020-privind-aprobarea-hotararii-nr-9-a-grupului-de-suport-tehnico-stiintiflc-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-05-05
https://lege5.ro/Gratuit/gm3diobqhe2q/hotararea-nr-9-2020-a-grupului-de-suport-tehnico-stiintific-privind-gestionarea-bolilor-inalt-contagioase-pe-teritoriul-romaniei?d=2020-05-05

