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Hotărârea nr. 160/23.09.2020
cu privire la aprobarea
scenariului final privind desfășurarea activităților didactice, în semestrul I al
anului universitar 2020 – 2021
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 408/22.09.2020 cu privire la înaintarea către
Senatul ASE a propunerii de aprobare a Notei de fundamentare privind stabilirea modalității de
organizare și desfășurare a activităților didactice în cadrul ASE, pentru semestrul I, anul universitar
2020-2021;
În baza Ordonanței de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a
sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2 din Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor
de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. n) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale,
modificată și completată, ale art. 38 pct. 36 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 36 din Regulamentul de
organizare și funcționare a Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București

Hotărăște

Art. 1. Aprobarea desfășurării activităților didactice aferente semestrului I al anului universitar 2020 –
2021, conform scenariului 3 din Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de
organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 2. Organizarea și desfășurarea activităților didactice în cadrul Academiei de Studii Economice din
București se va face în conformitate cu prevederile notei de fundamentare care face parte din
prezenta hotărâre.
Art. 3. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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