
Dragi studenți ai Facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice de la Universitatea ”Politehnica” 

din București, 

Începem pe 5 octombrie un an universitar 2020-2021 în condiții atipice și excepționale, cauzate de 

pandemia de COVID-19 și de măsurile restrictive și de prevenție pe care trebuie să le aplicăm și să 

le respectăm! 

Universitatea ”Politehnica” din București a depus eforturi uriașe pentru a putea asigura desfășurarea 

activităților didactice în maximă siguranță, aplicând și respectând toate normele de siguranță în 

vigoare! 

Astfel, pot să vă informez că la Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice, pentru semestrul I, 

activitățile didactice se vor desfășura după cum urmează: 

- Curs, seminar, proiect: integral on-line; 

- Laborator: on-line (laboratoare soft), față în față (laboratoare hard), sau mixt. 

În prima lună a semestrului I toate activitățile cu studenții se desfășoară în regim on-line, în 

conformitate cu orarul afișat pe site-ul facultății. 

Toate activitățile didactice on-line se desfășoară live pe platforma Microsoft Teams iar suportul 

cursurilor, seminarelor, proiectelor și lucrărilor de laborator se va găsi pe platforma Moodle pentru 

care, pentru acces, fiecare student va avea un cont personal. 

Programul secretariatului este afișat pe site-ul facultății și răspundem prompt la orice solicitare 

transmisă, de preferință, pe e-mail. Pe site-ul facultății puteți găsi programul cu publicul al 

secretariatului și programele de audiență ale decanului și prodecanilor. 

Pe site-ul facultății vor fi afișate grupele și șefii de grupă. Șefii de grupă vor ridica, în săptămâna 12-

16 octombrie, de la secretariat, contractele de studii, legitimațiile și carnetele (pentru studenții din 

anul I-licență și I-master), iar pentru anii II, III, IV-licență și II-master, șefii de grupă, în aceeași 

săptămână, vor aduce carnetele și legitimațiile colegilor pentru vizare și vor ridica contractele de 

studii pentru a fi semnate de fiecare student în parte. 

Am convingerea că prin o bună organizare și o comunicare eficientă vom reuși să desfășurăm cu 

success, chiar și în aceste condiții dificile, activitățile didactice și de cercetare! 

Vă doresc mult success tuturor și multă sănătate! 

Decan, 

Prof.Habil.dr.ing. Sorin-Ștefan BIRIȘ 


