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Cu privire la organizarea studiilor şi a activităţii UPSC
în perioada 24 ianuarie - 20 februarie 2022,
urmare a evoluţiei situaţiei epidemiologice

în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Hotărârea
Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 02 din 20.01.2022, deciziei MEC, privind
activitatea în regim online a tuturor instituţiilor de învăţământ superior în perioada 22 ianuarie- 20
februarie 2022, deciziei Consiliului de administraţie a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion
Creangă” din Chişinău, proces-verbal nr. 11 din 24.01.2022, având în vedere pragul de alertă,
confirmat pentru mun. Chişinău de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică, şi
măsurile pentru prevenirea răspândirii infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2, potenţialului de
transmitere a tulpinii Omicron în cadrul UPSC
D I S P U N :

1. în perioada 24 ianuarie - 20 februarie 2022, organizarea studiilor la ciclului I, studii
superioare de licenţă, ciclul 0 şi ciclului II, studii superioare de maşter, forma de învăţământ
cu frecvenţă, se va desfăşura în regim online (la distanţă).
2. Sesiunea de examene la învăţământul cu frecvenţă redusă, sem. I al anului de studii 20212022 în perioada 24 ianuarie -29 ianuarie 2022 se va realiza în regim online.
3. Decanatele facultăţilor vor perfecta orarul, informa studenţii privind modul de desfăşurare a
activităţilor în cadrul Universităţii şi vor monitoriza procesul de studii.
4. Activitatea subdiviziunilor universitare, în perioada de referinţă, se va realiza în format mixt,
conform programului autorizat al subdiviziunii.
5. Se desemnează responsabili pentru organizarea şi desfăşurarea studiilor, forma de învăţământ
cu frecvenţă la zi şi frecvenţă redusă, şi a sesiunii de examene la învăţământul cu frecvenţă
redusă, în sem. I al anului de învăţământ 2021 - 2022, Angela Solcan, prorector pentru
activitatea didactică, decanii facultăţilor G. Topor, A. Simac, A. Budnic, N. Garştea, M.
Vîrlan.
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