Rezumatul întâlnirii între Rectorul UPT și studenții reprezentanți ai
Facultăților de Automatică și Calculatoare, Electronică,
Telecomunicaţii și Tehnologii Informaționale, Electronică și
Electrotehnică și Inginerie Hunedoara

La ședința online din data de 14.05.2020 au participat domnul Rector Florin
DRĂGAN, doamna prorector Gabriela-Alina DUMITREL, membrii Biroului de Conducere al
Ligii AC, studenții reprezentanți din Senatul UPT și Consiliul Facultății și reprezentanții de
an.
În acest document se regăsesc rezumatul prezentării domnului rector și
răspunsurile la întrebările punctuale ale studenților reprezentanți.
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1. Domeniul Academic
● Activitate didactică online
În zilele ce urmează se va realiza o consultare la nivel de facultate prin care să se
centralizeze datele despre disciplinele la care încă nu s-a reluat activitatea sau unde încă
există deficiențe ce pot afecta calitatea activității academice.

● Practică
În contextul în care locurile oferite de companii sunt limitate, se vor găsi
oportunități de practică online în cadrul facultății. În acest sens, va exista o listă cu
cadrele didactice care pot oferi locuri de practică.
Studenții care au lucrat pe perioada semestrului 2 a anului universitar 2019-2020
își pot echivala numărul de ore de practică cu numărul de ore lucrate pe parcursul
semestrului.
În data de 14.05.2020, s-au hotărât, la nivelul Senatului Universitar, anumite
reglementări ce vizează practica. Aceste reglementări vor fi publice în curând și acolo
vor exista mai multe detalii exacte privind această disciplină.

● Licență și Disertație
Din data de 15.05.2020, în funcție de comunicarea dintre studenți și coordonatorul
de licență sau disertație, se poate reveni la facultate pentru realizarea proiectelor de
diplomă, dacă e necesar.
Data susținerii licenței și disertație online va fi anunțată din nou, de fiecare
facultate, în perioada următoare.
Se discută despre eliminarea taxei prevăzute pentru susținerea licenței în toamnă,
pentru a veni în sprijinul studenților din ani terminali.

● Sport
Sportul se va recupera în universitar următor, fără a afecta în niciun mod
promovabilitatea acestui an universitar sau media anuală și implicit șansa de a primi bursă
de meriti sau de performanță.
Pentru studenții aflați în an neterminal, se va discuta pentru recuperarea
disciplinei și în primul semestru, nu doar în ce de-al doilea, pentru studenții care doresc
acest lucru.
Prezențele deja realizate în cadrul disciplinei în acest an universitar vor fi luate în
considerare pentru recuperare.
Pentru studenții ce au plătit în acest an recontractarea materiei și nu sunt în an
terminal, se va face o verificare și se vor centraliza datele, astfel încât aceștia să nu fie
nevoiți să mai plătească disciplina încă o dată.
Pentru studenții scutiți de sport în acest an universitar se va găsi o soluție, dar
există posibilitatea să fie nevoiți și ei să recupereze, în contextul în care unii pot să fie apți
în următorul an universitar.

● Admitere
Metodologia pentru admitere nu este încă finalizată. Examenul scris nu va fi însă
eliminat din procesul de admitere, doar se vor găsi metode de echivalare potrivite.
În perioada următoare va fi hotărâtă metodologia exactă și se vor face publice
toate detaliile despre acest subiect.

2. Domeniu Social
● Cămine studențești
După cum s-a transmis deja, eliberarea camerelor de cămin trebuie să fie
realizată până la data de 29.05.2020. Această decizie a fost luată pe fondul cheltuielilor
prea mari pe care universitatea trebuie să le acopere în această perioadă și
imposibilitatea de a gestiona eficient studenții care primesc cazare peste vară în cămin.
Cazurile excepționale de studenți ce nu pot elibera camerele până la data limită,
se vor trata punctual.

La nivelul fiecărui cămin se va face o centralizare a tuturor s
 tudenților de
pretutindeni care întâmpină probleme în ceea ce privește recuperarea lucrurilor și se va
căuta o soluție pentru aceștia.
În luna iunie va începe procesul de precazare în cămine și se va desfășura online,
media calculându-se conform Regulamentului de Cazare al UPT.
În cămin se pot întoarce studenții care lucrează, care fac practică și cei din an
terminal care trebuie să își finalizeze fizic lucrarea de diplomă în cadrul laboratoarelor. Va
exista în curând o metodologie exactă pentru întoarcerea în cămin pe timpul verii.

● Biblioteca Universitară
Biblioteca Universitară va fi deschisă studenților din data de 18.05.2020 și va
funcționa după anumite reguli care să asigure protecția tuturor părților implicate și va
funcționa după un nou orar.

