ANEXA 1
HCA nr. 15/14.03.2020

Procedură de lucru privind activităților didactice on-line

În conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14 din 11 martie
2020, Art. 3

Preambul:
Platforma de învățare on-line a Universității POLITEHNICA din București
permite:
- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice on-line și alte
asemenea resurse educaționale;
- comunicarea electronică dintre studenți și cadre didactice, de tip forum,
cât și prin mesaje private în scopul realizării de feedback sau pentru
desfășurarea de activități de predare – învățare – evaluare;
- stabilirea de sarcini educaționale pentru studenți;
- încărcarea temelor și proiectelor realizate de către studenți;
- evaluarea studenților.
1. În perioada 11 martie – 31 martie 2020, activitățile didactice de predare învățare se desfășoară on-line, pe baza materialelor suport asigurate și
încărcate de către titularii de curs pe www.curs.pub.ro.
2. Cadrele didactice, titulare de curs, au obligația să încarce materialele
aferente prelegerilor pe platforma www.curs.pub.ro, iar studenții au
obligația să parcurgă aceste materiale.
3. Titularii de curs/seminar/proiect sau laborator au obligația să încarce pe
platforma www.curs.pub.ro suportul de curs, precum și materialele
didactice specifice pentru seminar/laborator/proiect (care se pot desfășura

on-line), pentru săptămâna aferentă cursului respectiv și să elaboreze un
test sau o temă de lucru la care studenții trebuie să răspundă din intervalul
stabilit de către cadrul didactic pentru a verifica parcurgerea materialelor
de către student.
4. Modul de evaluare a testului/temei de casă este stabilit de fiecare cadru
didactic. Acesta are obligația de a preciza dacă și cum această evaluare
se regăsește în nota finală. Aceste informații

trebuie comunicate

studenților.
5. Fiecare profesor poate încărca pe platforma on-line orice alte materiale pe
care le consideră necesare, în sprijinul învățării.
6. Opțional, titularii de curs pot utiliza o platformă (domeniu public) de
transmitere „live” a cursului la care studenții pot participa în timp real.
Profesorii care doresc vor avea și opțiunea înregistrării acestei transmisii
„live”.
7. Orele de aplicații (laboratoare, proiecte) care nu se pot desfășura on-line
se vor reprograma după finalizarea perioadei de predare a cursurilor online, conform unui program stabilit de decanatul fiecărei facultăți, iar
programul stabilit se va anunța studenților și cadrelor didactice și ulterior
comunicat rectoratului.
8. Responsabilitatea verificării desfășurării activităților on-line conform
prezentelor instrucțiuni și în conformitate cu prevederile legale, precum și
cu regulamentele UPB, revine directorilor de departament și decanilor
care au obligația realizării foilor de prezență necesare plății drepturilor
salariale ale cadrelor didactice.
9. Plata orelor în regim de „plata cu ora” pentru perioada 11.03.31.03.2020 se va face numai pentru activitățile didactice desfășurate online. Recuperarea ulterioară a orelor va fi plătită în mod normal.
10. Conform art. 18 (2) din ,,Instrucțiunile privind evidența cadrelor
didactice și a activităților procesului de învățământ”, directorul de

departament și decanul verifică corectitudinea completării formularelor
de ,,plata cu ora”, în acord cu prevederile din art. 9.
11. Prezenta procedură este însoțită de următoarele ghiduri:
- Ghid de accesare și utilizare a platformei UPB de cursuri on-line pentru cadre didactice;
- Ghid de transmitere live a activităților didactice – pentru cadre
didactice;
- Ghid minimal de accesare și utilizare a platformei UPB de cursuri
on-line – studenți;
- Ghid minimal de accesare a activităților didactice live – studenți.

