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Dragi studenți, 

 
După cum bine știm, anul universitar urmează a se deschide, din nou, într-un context marcat 
de pandemie. În această situație, rațiunile privind siguranța voastră, a profesorilor și a celor 
care ne sunt apropiati nouă tuturor, ne fac să punem pe primul plan sănătatea. Ca urmare, 
Consiliul Facultății de Științe Economice a hotărât, în ședințele din 16 și 22 septembrie 2021, 
desfășurarea activității didactice în semestrul I al anului universitar 2021/2022 după cum 
urmează: 

- Activitatea didactică la programele de licență – învățământ cu frecvență se va 
desfășura online la curs și onsite la seminar, proiecte, laboratoare, aceasta din urmă 
cu ajustare tot la două săptămâni în funcție de situația epidemiologică; în ce privește 
primele două săptămâni (4-15 octombrie), activitatea se va desfasura integral online, 
dată fiind previziunea privind scenariul roșu în Oradea în perioada respectivă. Pe 
toată durata semestrului I, la solicitarea studenților și a cadrelor didactice, se vor 
putea realiza activități didactice față-în-față, suplimentare și neobligatorii pentru 
studenți, inclusiv prin programe remediale de tip ROSE, în special pentru studenții din 
anul I; 

- Activitatea de îndrumare a lucrărilor de licență și disertație pentru studenții din anii 
terminali se va putea realiza atât online cât și onsite; 

- Activitatea didactică la programele de master și la programele de licență - învățământ 
la distanță se va desfășura integral online; 

- Activitatea de îndrumare la programele de doctorat se va realiza, de regulă, onsite, 
cu posibilitatea realizării online la solicitarea motivată a unor conducători de doctorat; 
activitatea din cadrul programului de pregătire universitară avansată pentru 
doctoranzii din anul I se va desfășura online. 

Referitor la desfășurarea activității didactice online, vom utiliza atât platforma e.uoradea.ro, 
cât și platforme video (Teams, Google meet, Zoom, Skype etc.), pentru o activitate cât mai 
interactivă, atractivă și plină de conținut. 

Pentru că știm că atmosfera și emoția din sălile de curs, seminar și laborator sunt unice, 
vom folosi acest răgaz pentru finalizarea renovării spațiilor Facultății și dotarea 
corespunzătoare a acestora.  

Vom reveni cu informații privind deschiderea anului universitar 2021/2022.  

Vă dorim mult succes și multă sănătate! 

Decan,  

prof.univ.dr.habil. Alina Badulescu 


