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Art. 1. Având în vedere evoluția pandemiei Covid-19 pe teritoriul României, măsurile 

restrictive adoptate la nivel național, județean și local cu privire la adunările publice și/sau 

deplasarea persoanelor, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și 

Cercetării nr. 4020 din 7 aprilie 2020 privind derogarea de la prevederile legale în domeniul 

învățământului superior, pe durata stării de urgență pe teritoriul României, cu prevederile art. 1, 

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 58 din 23 aprilie 2020 privind luarea 

unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și cu prevederile art. 26 din 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor 

universitare de licență și de masterat la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru anul 

universitar 2019-2020, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, 

probele examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat se vor 

desfășura în regim online, prin intermediul platformelor electronice utilizate de UVT, conform 

regulamentelor proprii ale facultăților privind organizarea și desfășurarea examenelor de 

finalizare a studiilor universitare, cu respectarea prezentei proceduri. 
 

Art. 2. Probele examenelor de finalizare a studiilor universitare în anul universitar 2019-

2020 vor fi susținute în regim online utilizând platforma de e-learning Moodle și sistemul de 

videoconferință Cisco Webex, conform prevederilor regulamentelor proprii ale facultăților 

privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare. 
 

Art. 3. Fiecare facultate va avea responsabilitatea înregistrării integrale și arhivării pentru 

fiecare absolvent în parte a desfășurării probelor examenelor de finalizare a studiilor universitare 

derulate în regim online. 
 

Art. 4. Studenții care nu au posibilitatea de a participa la sesiunea de examene de 

finalizare a studiilor în regim online din motive tehnice (lipsa unui calculator/laptop, lipsa 

conexiunii stabile la internet etc.) au dreptul să solicite, printr-o cerere scrisă depusă online, la 

secretariatul facultății, cu cel puțin 10 zile înainte datei stabilite pentru probele examenelor de 

finalizare a studiilor, susținerea probelor examenelor de finalizare a studii universitare de licență 

de la sediul Universității de Vest din Timișoara (UVT), în același format și în aceeași perioadă 

prevăzută de structura anului universitar. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) va pune la 

dispoziție pentru aceste cazuri laboratoare cu calculatoare, în condiții de siguranță și cu 

respectarea normelor de igienă, sănătate publică și distanțare socială recomandate de 

autoritățile de resort, pentru a asigura condițiile necesare participării tuturor studenților. 
 

Art. 5. Înscrierea candidaților și depunerea lucrărilor de finalizare a studiilor se va face 

online, prin încărcarea variantei finale a lucrării, validată de cadrul didactic coordonator, pe 

platforma de e-learning Moodle cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru 
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începerea examenului. Cadrul didactic coordonator va încărca referatul de evaluare a lucrării tot 

pe platforma de e-learning Moodle. 
 

Art. 6. Grupul de suport e-learning constituit la nivelul UVT va sprijini comisiile pentru 

examen în organizarea probelor de evaluare a examenelor de finalizare a studiilor universitare 

utilizând platforma de e-learning Moodle. 
  

Art. 7. Metodele de evaluare disponibile pe platforma de e-learning sunt: examen scris, 

examen tip grilă, evaluare tip transmitere de proiect/eseu, examen oral prin videoconferință. 
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