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Oana NUȚU USV a decis ca 
examenele de final 
de semestru și 
susținerea licenței 
sau a disertației să 
se desfășoare 
online, prin video-
conferință 
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Suceava Susținerea online a examenului de licență sau disertației va fi 
înregistrată integral, pentru fiecare absolvent, iar înregistrările vor fi 
arhivate la secretariatul facultății minimum 5 ani. La fel se va întâmpla 
și în cazul examenelor de final de semestru, însă înregistrările acestora 
se păstrează în arhiva personală a cadrului didactic timp de un an 
universitar. In ceea ce privește lipsa conexiunii la internet și/ sau a 
tehnologiei necesare desfășurării examenelor online, conducerea USV 
va pune la dispoziția studenților aflați în astfel de situații anumite 
locații dotate corespunzător, astfel încât evaluarea să poată fi realizată 
 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) a aprobat la finalul 
săptămânii trecute, printr-o hotărâre de Senat, revizia Regulamentului 
cadru privind evaluarea studenților, conform căreia desfășurarea 
examinărilor la finalul semestrului se va face online. 
 
„Examinarea la finalul semestrului (colocvii, proiecte și examene) se 
poate desfășura on-line, în timp real, în fața evaluatorilor (titular și 
asistent), în cazul în care desfășurarea tradițională (față în față) nu este 
posibilă. În cazul evaluării on-line, examenul/ colocviul va fi oral. 
Excepțiile de la această regulă sunt solicitate de către cadrul didactic 
titular al cursului, printr-o notă justificativă avizată de Decan, aprobată 
de Rector și anunțată studenților în timp util, înainte de desfășurarea 
examenului/ colocviului. Nota justificativă va cuprinde măsurile privind 
diminuarea posibilităților de fraudare a examenului/ colocviului”, 
stipulează Hotărârea Senatului USV din data de 30 aprilie cu privire la 
aprobarea reviziei Regulamentului cadru privind evaluarea studenților. 
Este obligatoriu ca examenele on-line să fie înregistrate de către 
titularul de disciplină, iar înregistrările se păstrează în arhiva personală 



a cadrului didactic timp de un an universitar, după cum prevede 
documentul USV. 
 
Senatul USV a decis și cadrul general pentru desfășurarea online a 
examenelor de licență sau disertație, prin video-conferință. ”În cazul în 
care examenul de licență/ diplomă sau disertație nu va putea fi 
susținut în campusul USV, probele aferente se pot desfășura și on-line, 
după metodologii proprii stabilite de Consiliul fiecărei facultăți. Într-o 
sesiune, examenul de licență/ diplomă sau disertație, la un program de 
studii, se poate desfășura, pentru toți studenții înscriși în respectiva 
sesiune, fie în forma on-line, fie în forma on-site, formă stabilită de 
către Consiliul fiecărei facultăți, pentru fiecare sesiune în parte. În 
condițiile în care examenul de finalizare a studiilor se desfășoară on-
line, toate probele trebuie să se desfășoare oral. (…) Rezultatele 
obținute la probele orale nu pot fi contestate”, se precizează în 
propunerea de modificare a Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor. Susținerea online a 
examenului de licență sau disertației va fi înregistrată integral, pentru 
fiecare absolvent, iar înregistrările vor fi arhivate la secretariatul 
facultății minimum 5 ani. 
 
În ceea ce privește lipsa conexiunii la internet și/ sau a tehnologiei 
necesare desfășurării examenelor online, conducerea USV va pune la 
dispoziția studenților aflați în astfel de situații anumite locații dotate 
corespunzător, astfel încât evaluarea să poată fi realizată. „Pentru 
studenții care declară, pe propria răspundere, că nu au acces la 
dispozitivele de comunicare și conexiune la internet necesare, 
facultatea/ universitatea va susține studenții pentru identificarea unei 
locații cu dispozitive de comunicare și conexiune de internet la care 
studentul să aibă acces. În cazul în care acest lucru nu este posibil, 
studenții vor fi programați să susțină examenul, fără plată 
suplimentară, la o altă dată, a aceleiași sesiuni sau într-o altă sesiune, 
când examenul se va putea susține on-line sau on-site”, se arată în 



propunerea de modificare a Regulamentului privind evaluarea 
studenților.  
 

Cristina RUȘTI Mulți medici 

suceveni care 

tratează pacienți cu 

Covid 19 au nevoie 

de consiliere 

psihologică 
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Suceava „Mulți din linia I fac terapie, asta pentru că ne implicăm emotional, și 

nu ai cum să nu o faci”, a povestit Rebeca Ghinghiloschi, venită 

voluntar la Spitalul Județean de la spitalul din Vatra Dornei. 

„Adevăratele efecte ale stresului, se vor vedea mai târziu”, consideră 

Mircea Dimian, prorector al Univesității Suceava și inițiator al unui 

grup de suport psihologic pentru cadrele medicale 

[…] 

În această perioadă, cadrele medicale pot beneficia de consiliere 

psihologică gratuită, mai mulți psihoterapeuți suceveni și preoți 

oferindu-se voluntari pentru a discuta prin telefon sau chiar prin 

apeluri video, cu cei care au nevoie de ajutor. „Avem cadrul legal să 

oferim consiliere psihologică prin telefon dar și să sunăm noi, dacă ne 

sunt semnalate cazuri de către conducerea spitalului. Este totuși 

delicată partea asta de consiliere, prin telefon. E greu. Consilierea se 

face față în față. E drept că stresul și-a spus cuvântul, dar adevăratele 

efecte se vor vedea mai târziu”, consideră Mihai Dimian, prorector al 

Universității Suceava și inițiator al unui grup de suport psihologic 

pentru cadrele medicale.  
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