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Hotărârea nr. 56/23.03.2022
cu privire la aprobarea
modificării și completării Hotărârii Senatului universitar nr. 32/09.03.2022 referitoare
la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind reluarea activităților
didactice cu prezență fizică în campus, începând cu 21.03.2022
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 157/21.03.2022 cu privire la înaintarea către Senatul
ASE a propunerii de aprobare a completării și modificării Hotărârii Senatului nr. 32/09.03.2022 referitoare
la aprobarea propunerii Consiliului de Administrație în privința reluării activităților didactice cu prezență
fizică în campus, începând cu 21.03.2022;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de organizare și funcționare
a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște

Art. 1. În situații deosebite, la propunerea cadrului didactic, cu avizul directorului de departament, decanul
poate aproba recuperarea online a unor activități didactice, aferente perioadei 09 martie - 20 martie
a.c. Situația reprogramării activităților didactice ale fiecărui cadru didactic va fi comunicată de către
decani prorectorului de resort până la data de 15.04.2022. În cazul recuperării online, pe platforma
online.ase.ro va fi publicat link-ul de conectare pentru studenți;
Art. 2. În cazul în care un student este nevoit să absenteze de la anumite activități aplicative, ca urmare a
infectării cu virusul SARS-CoV-2, poate beneficia de posibilitatea compensării acelor activități.
Cadrele didactice vor stabili modalitățile specifice de compensare.
Art. 3. Cadrele didactice care pe parcursul semestrului contactează virusul SARS-CoV-2 vor fi înlocuite pe
durata infectării de către colegii cu care colaborează la aceeași disciplină. În cazul în care acest lucru
nu este posibil, recuperarea activităților se va face ulterior, fizic sau online, la o dată convenită de
comun acord cu studenții.
Art. 4. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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