
 

 

 

 
 Senatul Universitar  
 Preşedinte 

nr. 20 din 14.03.2022 
privind organizarea și desfășurarea activității didactice în semestrul II  
al anului universitar 2021 – 2022 ca urmare a ridicării stării de alertă 

 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 
Ca urmare a ridicării stării de alertă pe teritoriul României și în temeiul:  

▪ Ordinului comun al Ministerului Educației nr. 3.343/08.03.2022 și al Ministerului Sănătății nr. 707/08.03.2022 
privind abrogarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru 
aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, 

▪ Cartei Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 
Având în vedere: 

▪ Adresa Ministerului Educației nr. 71/DGIU/08.03.2022, înregistrată la secretariatul Universității Europene "Drăgan" 
din Lugoj sub nr. 35/09.03.2022 

▪ Hotărârea nr. 19 din 11.03.2022 a Rectorului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, avizată de Consiliului de 
Administrație 

Senatul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, reunit în ședința din 14 martie 2022 
HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Începând cu data de 4 aprilie 2022, în condițiile ridicării stării de alertă, activitățile academice în 
cadrul Universității Europene  "Drăgan" din Lugoj se vor organiza astfel: 

1. Activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică și participare obligatorie, se vor desfășura față 
în față. 

2. Activitățile academice curriculare care presupun prezența fizică, dar la care participarea nu este obligatorie, 
se vor desfășura față în față  sau față în față și online. 

3. Până în data de 04.04.2022, activitățile academice se vor desfășura ca și până în prezent, cu mențiunea că se 
vor recupera acolo unde este cazul, dacă reglementări legislative impun acest lucru. 

4. Fișele disciplinelor vor fi modificate pentru a respecta noile modalități de desfășurare ale activităților 
didactice. 

5. Examenele de  sesiune și cele de finalizare a studiilor se vor desfășura strict, față în față. 
6. Revenirea la formatul clasic, față în față, se va face atât academic, cât și administrativ, cu respectarea tuturor 

măsurilor privind asigurarea sănătății comunității UED – în condițiile în care virusul SARS-CoV-2 nu a dispărut. 
7. În condiții individuale, temeinic motivate, cu respectarea legislației în vigoare, facultățile pot decide pentru o 

perioadă limitată  dispensarea de prezența fizică, cu recuperarea adecvată a activităților academice, dacă este 
cazul. 

Art. 2. Odată cu aprobarea prezentei hotărâri, orice dispoziție/prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunică spre luare la cunoștință și îndeplinire: rectoratului, decanatelor Facultății 

de Drept și Facultății de Științe Economice, departamentelor din cadrul facultăților, Centrului de Consiliere și Orientare în 
Carieră, personalului didactic-auxiliar, personalului administrativ  și se va publica pe site-ul UED spre aducere la cunoștință 
tuturor celor interesați.  

 
PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 
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