MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
Universitatea POLITEHNICA din București
Consiliul de Administrație
HOTĂRÂRE
Nr. 27/29.04.2020
Având în vedere:
- Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României,
- Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea stării de
urgență pe teritoriul României,
- Deciziile Președintelui României cu privire la închiderea școlilor și universităților,
- Ordonanța de Urgență nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea unor măsuri pentru buna
funcționare a sistemului de învățământ,
- Hotărârea nr. 7 din 11.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
(CNSSU) privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, potrivit căruia se recomandă
„utilizarea unor metode didactice alternative de învățământ”,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13/10.03.2020 referitoare la Măsuri privind
desfășurarea în condiții optime a procesului de învățământ în Universitatea
POLITEHNICA din București (UPB),
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/11.03.2020 privind Măsuri de prevenire și
de monitorizare a riscurilor privind COVID-19 (Coronavirus) în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/14.03.2020 privind aprobarea Procedurii de
lucru privind activitățile didactice online în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/22.04.2020 privind aprobarea efectuării
evaluărilor finale ale studenților în sistem online în UPB,
- Hotărârea Consiliului de Administrație UPB nr. 25/29.04.2020 de modificare și
completare a Hotărârii CA nr. 23/22.04.2020,
- necesitatea continuării procesului didactic în contextul actual,
- sistemul integrat de platforme specializate pentru învățământul online, de care dispune
UPB,
- identificarea modalităților de adaptare a platformelor la specificul UPB,
- necesitatea pregătirii studenților,
- asigurarea desfășurării procesului didactic și pentru acordarea drepturilor salariale
corelative,
- preocuparea permanentă a Universității POLITEHNICA din București pentru siguranța
studenților și angajaților săi, precum și pentru asigurarea unui mediu sigur de învățare și
de lucru în spațiile sale,
- obligativitatea adoptării unor măsuri de prevenție,
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Luând în considerare faptul că platforma de învățare online a Universității POLITEHNICA din
București (www.curs.pub.ro) permite:
- transmiterea de suporturi de curs, de resurse bibliografice online 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.
Luând în considerare incidența dispozițiilor art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii
coroborate cu cele art. 2 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă,
precum și prevederile OMEC 4020 din 07 aprilie 2020,
Având în vedere propunerea Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și
Științe Socio-Umane (DFCD-SSU), referitoare la derularea practicii pedagogice în
semestrul II al anului universitar 2019-2020,
În temeiul prevederilor art. 213 alin.(13) din Legea 1/2011, precum și cu cele ale Cartei și ale
regulamentelor UPB,
Consiliul de Administrație lărgit al Universității POLITEHNICA din București, reunit în ședința
organizată online, în data de 29 aprilie 2020,
HOTĂRĂȘTE:
Reglementarea practicii pedagogice din cadrul Departamentului de Formare pentru
Cariera Didactică și Științe Socio-Umane
(licență, masterat, postuniversitar)
Art.1. Aprobarea Procedurii de lucru privind organizarea și desfășurarea activităților de practică
pedagogică din cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe SocioUmane (DFCD-SSU), Universitatea POLITEHNICA din București, aferente semestrului II al
anului universitar 2019-2020 – Anexa nr. 1.
Art.2. Conducerile facultăților, conducerile departamentelor, precum și directorul DFCD-SSU
au obligația comunicării prezentei hotărâri tuturor cadrelor didactice și tuturor studenților vizați
din universitate.
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Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către departamentul DFCD-SSU, studenții
facultăților UPB, precum și cei înmatriculați la cursurile postuniversitare desfășurate în UPB.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi supusă votului senatului UPB.

Mihnea COSTOIU
Rector
Președintele Consiliului de Administrație
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Anexa nr. 1 a HCA_27/29.04.2020

Universitatea POLITEHNICA din București
Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane

PROCEDURĂ DE LUCRU PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ACTIVITĂȚILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ DIN CADRUL DFCD-SSU
Semestrul II
Anul universitar 2019-2020

Aspecte privind organizarea și desfășurarea activităților de practică pedagogică din cadrul
programelor de formare: Nivel I (Licență), Nivel II (Master) și Nivel II (Postuniversitar):
NIVEL I – LICENȚĂ
1. (a) Activitățile aferente disciplinei Practică pedagogică ce trebuiau să se desfășoare pe
semestrul II, anul universitar 2019-2020, se vor amâna pentru începutul anului universitar
2020-2021 (lunile octombrie-decembrie, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2020).
Neîncheierea disciplinelor Practică pedagogică si Examen de absolvire Nivel 1 în
sesiunea mai-iunie 2020, nu se va considera restanță. Mediile de finalizare ale acestor
discipline nu vor fi luate in considerare pentru calcularea mediei generale din acest an
universitar (fara exceptii).
(b) Examenul de absolvire Nivel I se va susține în sesiunea de examene, ianuariefebruarie 2020-2021.
2. (a) În mod excepțional, studenții care au desfășurat toate activitățile de practică
pedagogică în școlile de aplicație, până pe data de 11 martie 2020, vor putea încheia
situația la această disciplină în presesiune (luna mai 2020).
(b) De asemenea, prin excepție, studenții din anul IV, care nu au finalizat activitățile de
practică pedagogică înainte de 11 martie 2020, vor susține aceste activități online, in
cadrul disciplinelor de specialitate, cu personalul didactic din facultățile UPB, sub
îndrumarea profesorilor coordonatori de practică din DFCD-SSU
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(c) Pentru studenții aflați în situațiile de la punctele 2.(a) și (b), examenul de absolvire
Nivel I se va susține în sesiunea de examene mai-iunie 2019-2020 sau după finalizarea
activităților de practică pedagogică.
3. Contractele de colaborare încheiate cu școlile de aplicație pentru Nivelul I, licență, pentru
anul universitar 2019-2020, vor fi modificate în consecință, prin act adițional. Plata
profesorilor mentori din școlile de aplicație se va face pentru lunile noiembrie 2019 februarie 2020, când au fost desfășurate efectiv activitățile de practică. Bugetul rămas
pentru plata profesorilor mentori din cadrul școlilor de aplicație (pentru lunile martie-mai
2019), va fi realocat pentru semestrul I, anul universitar 2020-2021, cu efectuarea plății în
anul financiar 2020.
4. (a) Cadrele didactice din DFCD-SSU care au în norma de bază disciplina Practică
pedagogică vor semna o declarație pe proprie răspundere, prin care consimt să
desfășoare aceste ore în lunile octombrie-decembrie 2020, fără a solicita remunerarea
acestora. O parte din activitățile ce se pot fi desfășura online (analiza documentelor,
explicarea modului de elaborare a acestora, webinarii pentru analiza unor activitati
didactice înregistrate etc.) pot fi realizate și pe perioada stării de urgență, folosind
platforma Moodle, Microsoft Teams precum și alte platforme/aplicații (de exemplu,
pentru situația studenților de la punctul 2).
(b) Cadrele didactice din DFCD-SSU care au ore de practică pedagogică în regim de
plata cu ora vor ponta aceste ore în perioada în care acestea (orele) se vor desfășura față
în față (lunile octombrie-decembrie 2020).
NIVEL II – MASTER
1. (a) Activitățile aferente disciplinei Practică pedagogică ce trebuiau să se desfășoare de
către studenții masteranzi pe semestrul II, anul universitar 2019-2020 se vor desfasura
online. Acestea nu se vor mai desfășura în învățământul preuniversitar, conform
organizării inițiale, ci se vor desfășura în învățământul universitar, cu cadrele didactice
din facultățile UPB, sub îndrumarea profesorilor coordonatori de practică din DFCD-SSU
(un număr de 5 cadre didactice). Astfel, masteranzii fiecărei facultăți, care urmeaza
Programul psihopedagogic Nivel II, vor desfășura activitățile de practică în cadrul
facultăților la care urmează programul de masterat.
(b) Examenul de absolvire Nivel II se va susține după finalizarea activităților de practică
pedagogică.
2. Contractele de colaborare încheiate cu școlile de aplicație pentru Nivelul II vor fi anulate.
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3. (a) Cadrele didactice din cadrul DFCD-SSU (5 cadre didactice) care au ore de Practică
pedagogică, nu numai în norma de bază, dar și la plata cu ora vor desfășura aceste
activități online pe perioada stării de urgență (pana la finalizarea acestui an universitar).
Aceste activități online vizează pregătirea studenților pentru practica observativă,
respectiv pregătirea susținerii lecțiilor, de exemplu: analiza documentelor, explicarea
modului de elaborare a acestora, webinarii pentru analiza unor activitati didactice
înregistrate etc., folosind platforma Moodle, Microsoft Teams precum și alte
platforme/aplicații. Totodata vor viza îndrumarea studenților pentru finalizarea
activităților de practică pedagogică observativă și de susținere a lecțiilor, precum și
pentru pregătirea și susținerea Examenului de absolvire Nivel I.
(b) Plata cadrelor didactice din cadrul DFCD-SSU (baza și plata cu ora) se va face pe
baza raportării dovezilor pentru activitățile desfășurate.
NIVEL II - POSTUNIVERSITAR
1. (a) Activitățile aferente disciplinei Practică pedagogică, Nivelul II, postuniversitar, se vor
susține online in cadrul disciplinelor de specialitate, de cadrele didactice din facultățile
UPB, sub îndrumarea prof. coordonatori de practică din DFCD-SSU
(b) Examenul de absolvire Nivel II se va susține după finalizarea activităților de practică
pedagogică.
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