HOTĂRÂREA BIROULUI CONSILIULUI FACULTĂŢII
Nr. 5 din 25.03.2020

Cu privire la desfășurarea
-

activităților de tip examen restant la discipline din semestrul al II-lea adresate studenților facultății de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologii Informaționale, anul IV de studiu și extensie, în vederea finalizării ciclului Licență (secțiile Română și Engleză);

-

activităților de tip examen Prezentarea a III-a la discipline din semestrul I adresate studenților facultății de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologii Informaționale, anul IV de studiu, în vederea finalizării ciclului Licență (secțiile Română și Engleză);

-

activitățile legate de elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor – licență și disertație.

Art.1.Prin intermediul reprezentanților Ligii Studenților din cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, cât și prin
intermediul secțiunii Anunțuri avizier de pe pagina web a facultății (https://www.etc.upt.ro/avizier/anunturi), studenții anului IV și extensie, vor fi
informați cu privire la desfășurarea examenelor on-line în regim de restanță, pentru disciplinele nepromovate aferente semestrului II.
Art.2.Până la data de 31.03.2020, studenții anului IV și extensie, care doresc să susțină examene on-line pentru disciplinele nepromovate aferente
semestrului II, trebuie să utilizeze Campusul Virtual pentru a se auto-înrola la aceste discipline.Auto-înrolarea se face pentru fiecare disciplină restantă
prin formularul specific. În cazul în care studenții întâmpină probleme la înrolare pot trimite un mesaj de sesizare pe adresa suport@cv.upt.ro (în CC
adresa raul.ionel@upt.ro ) cu subiectul “Anul IV si Extensie - Problema inrolare P3/restanta sem I/II”.
Auto – înrolarea se face prin utilizarea link-urilor:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anul I Engleza: L-ETCTI-ENG-1: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=351
Anul II Engleza: L-ETCTI-ENG-2: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=352
Anul III Engleza: L-ETCTI-ENG-3: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=253
Anul IV Engleza: L-ETCTI-ENG-4: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=256
Anul I Seria A+B: L-ETCTI-IETCTI-1: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=260
Anul II Seria A+B: L-ETCTI-IETCTI-2: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=250
Anul III EA: L-ETCTI-EA-3: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=251
Anul IV EA: L-ETCTI-EA-4: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=254
Anul III TST: L-ETCTI-TST-3: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=252
Anul IV TST: L-ETCTI-TST-4: https://cv.upt.ro/course/index.php?categoryid=255

La aceste link-uri găsiți o selecție de cursuri la care vă puteți înrola. Orice neconcordanță se semnalează prin mesaj scris la adresele menționate
anterior.
Art.3. Cadrele didactice vor aproba cererea studenților restanțieri pentru înrolarea la cursul respectiv, în termenul limită specificat.
Art.4. Până la data de 16.04.2020, cadrele didactice vor finaliza , în regim on-line, prezentarea a III-a (discipline sem. I) din procesul de examinare a
studenților din anul IV.
Recomadăm cadrelor didactice ca până la data de 16.04.2020 să finalizeze, în regim on-line, prezentarea a II-a (discipline sem. II) din procesul de
examinare a studenților restanțieri din anul IV și extensie.
Menționăm că până la data de 29.05.2020, toate activitățile de examinare (Prezentările 2 și 3) a studenților din această categorie trebuie
încheiate.Cadrele didactice vor stabili data și ora desfășurării examenului on-line (și prin consultarea studenților, pentru a evita suprapunerile pe cât
posibil) și vor transmite informația la decanat pentru a fi afișată pa avizierul on-line al facultății.
Art.5. Cadrele didactice vor menține contactul cu studenții pentru activitățile legate de elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor – licență și
disertație – elaborare care va urma calendarul normal de desfășurare.

