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Invitație 

Dragi studenți, activitățile didactice continuă! 

 Consiliul de Administrație al Universității Ecologice din București a hotărât prelungirea 
suspendării tuturor activităților didactice față în față și a oricăror alte activități care implică 
aglomerări de persoane până la data de 17 Aprilie 2020 cu posibilitate de prelungire. 
 Având în vedere măsurile adoptate de Consiliul Național pentru Situații Speciale de 
Urgentă din data de 09.03.2020 privind evitarea răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), 
Consiliul de Administrație al Universității Ecologice din București, în ședința din data de 12 Martie 
2020, a hotărât următoarele: 

- În perioada 16 - 31 Martie 2020, cu posibilitatea de prelungire, se suspendă toate 
activitățile didactice față în față din cadrul Universității Ecologice din București și orice alte 
activități care implică aglomerări de persoane. 
- În perioada menționată, activitățile didactice, care se pretează, se vor desfășura online pe 
platforma dedicată a universității urmând ca, pentru restul, să se procedeze la 
reprogramări/recuperări. 
- Activitățile administrative, de cercetare și studiu individual nu se suspendă. 

 Toți studenții de la programele universitare de LICENȚĂ și MASTER sunt invitați să 
acceseze Biblioteca Electronică din pagina web a fiecărei facultăți. 

 

 

 

 



   
 

 

Desfășurarea activităților didactice online 

 Activitățile didactice online se desfășoară pentru toți studenții, indiferent de formele de 

învățământ, IF sau IFR, prin două tipuri de mijloace electronice:  

1. Biblioteca electronică, descrisă mai jos. 

2. eMail și alte platforme online. 

 Cadrele didactice vă pot contacta pentru desfășurarea activităților online prin diverse 

mijloace de comunicare electronice, dintre care enumerăm:  

• eMail, în mod direct sau prin șefii de grupă/an; 

• prin anunțuri postate la secțiunea Orare și Examene de pe site-ul facultății; 

• platforme online. 

 Contactul prin platforme online se va realiza prin invitații transmise pe email, direct sau 

prin șefii de grupă/an, dar și prin invitații transmise de platforma respectivă, prin înrolarea pe 

care v-o face cadrul didactic în acea platformă (ex: Zoom, Office 365 for Education, Google G Suite 

for Education, Skype, ș.a.). În orice contact prin mijloace online vom utiliza doar numele, 

prenumele și emailul dvs. pentru a vă contacta. Pentru mai multe detalii, citiți secțiunea dedicată 

Bibliotecii electronice, din acest ghid. 

Biblioteca electronică 

 Toate facultățile din Universitatea Ecologică pun la dispoziția studenților de la programele 
universitare de licență și masterat Biblioteca electronică. 
 Dragi studenți, prin Biblioteca electronică aveți la acces la principalele resurse pentru 
studiul individual, suportul de curs și fișa disciplinei. Prin suportul de curs în formatul specific 
învățământului cu frecvență redusă, puteți parcurge întreaga materie prin studiul individual 
efectuat pentru fiecare tematică regăsită în fișa disciplinei la secțiunea Conținuturi.  
Vă recomandăm o parcurge constantă, săptămânală, astfel încât pregătirea pentru examen să nu 
se aglomereze la sfârșitul semestrului. De asemenea, efectuați testele de autoevaluare. 

Tutorii de an 

Puteți contacta tutorii de an prin email pentru orice informații privind desfășurarea activităților. 

Datele de contact ale acestora pe fiecare program de studii sunt postate la secțiunea Secretariat 

de pe pagina web a facultății.  

Cadre didactice 

Contactul cu cadrele didactice se poate realiza prin adresele email postate în secțiunea 

Departament de pe site-ul facultății. 



   
 

 

Platforme online 

Cadrele didactice pot utiliza pentru a vă contacta diverse platforme cu capabilități audio sau 

audio+video, precum: Zoom, Office 365 for Education, Google G Suite for Education, Skype, dar 

și altele. Platformele online utilizate vor fi free (fără costuri), iar dvs. trebuie să vă asigurați că 

aveți un calculator sau un smartphone conectat la Internet. Conexiunea la Internet este bine să 

fie prin cablu pentru calculator/laptop, iar pentru tabletă sau telefon este recomandat WiFi 

pentru a nu consuma planul de date pe care îl aveți de la telefonia mobilă (dacă aceasta are 

costuri suplimentare în ceea ce privește traficul de date). 

Este posibil ca platformele online să vă solicite instalarea unei aplicații prin care se va realiza 

conectarea audio/video. 

Când primiți o invitație de conectare, înainte de ora stabilită pentru întâlnire, e util să verificați 

dacă aveți cont pe platforma respectivă și eventual să urmați etapele necesare pentru a pregăti 

dispozitivele (calculatorul, telefonul sau tableta). Pe o platforma de online cu transmitere audio 

și video este recomandat să aveți căști sau să mențineți microfonul închis pentru evitarea 

apariției unor sunete nedorite și  să îl deschideți când doriți să luați cuvântul. 

Pentru platforma Zoom puteți consulta ghidul aflat la adresa:  

https://www.ueb.ro/files/Ghid_de_conectare_Zoom.pdf 

 
https://zoom.us/ 

 

https://gsuite.google.com/ 

 

https://www.microsoft.com/en-
us/education/products/office 

 

https://www.skype.com/ 

https://www.ueb.ro/files/Ghid_de_conectare_Zoom.pdf

