Academia de Studii Economice din Bucureşti
Consiliul de Administraţie

Hotărârea nr. 90/16.03.2020
cu privire la aprobarea modalității de desfășurare a activității didactice
Având în vedere dispozițiile art. 1 lit. b) din HCA nr. 82/11.03.2020 cu privire la aprobarea acțiunilor
de prevenție și monitorizare a răspândirii infecției cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunității
universitare a ASE,
În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată precum şi
art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti,
Consiliul de Administraţie al Academiei de Studii Economice din Bucureşti
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1 Se aprobă modalitatea de desfășurare a activităților didactice, astfel:
a) platforma online.ase.ro va fi folosită doar pentru stocarea materialelor (fișiere, teme, teste) și
pentru mesaje către studenți;
b) postarea materialelor în cursul săptămânii reprezintă cerința minimală pentru lucru la distanță;
c) materialele pot fi postate și pe alte site-uri, urmând ca în dreptul disciplinei respective
în online.ase.ro să fie anunțat link-ul;
d) se descentralizează modalitatea de lucru online cu grupe/serii putându-se folosi orice
platformă(https://teams.microsoft.com/start, https://zoom.us/, https://edu.google.com/, https://
meet.google.com/,web.whatsapp.com, https://chat.google.com/, https://www.youtube.com/ YouTube Live, Skype etc.);
e) pe platformele gestionate de Google se poate intra cu adresele de email instituționale;
f) modalitatea aleasă poate fi văzută din postarea de pe online.ase.ro;
g) înregistrarea sesiunii de lucru ca probă a desfășurării orelor nu este obligatorie și se face
decât în măsura în care este utilă studenților;
h) Vor fi făcute grupuri de email de către Direcția IT pentru fiecare grupă de studiu în parte și
acestea vor putea fi folosite în situațiile în care mesajele din online.ase.ro nu funcționează, iar
anunțul este urgent.
Art. 2 Cadrele didactice și Direcția Tehnologia Informației și Comunicații vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
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