
 

 

Noutăți privind situația COVID-19 în Universitatea 

Politehnica Timișoara 

 
  

 Situația la nivel național în legătură cu Covid-19 devine din ce în ce mai gravă, astfel 

încâț președintele României a semnat un decret privind instituirea stării de urgență, care 

conține măsurile impuse la nivel național. Universitatea Politehnica Timișoara a luat act de 

prevederile menționate în decret, astfel că activitatea didactică față în față va fi în continuare 

suspendată până înainte de perioada vacanței de Paște, mai precis 16 aprilie 2020. 

 Având în vedere decizia menționată mai sus, universitatea a achiziționat o platformă 

care oferă posibilitatea susținerii cursurilor online (zoom.us), urmând să discute cu fiecare 

facultate în parte astfel încât cele 30 de canale disponibile să fie utilizate într-un mod echilibrat 

de fiecare parte, reușindu-se astfel să se obțină un proces didactic de calitate. Pe lângă această 

platformă, Campus Virtual va fi utilizat în continuare pentru diseminarea de materiale și 

gestiunea temelor de laborator acolo unde acest proces este posibil. Conturile pentru fiecare 

student în parte au fost create pe e-mailul transmis la admitere sau pe cel de student (să se 

verifice și spam). Existând posibilitatea ca unii studenți să nu fi primit contul respectiv, se va 

crea un formular prin care se poate cere un cont de Campus Virtual, acesta fiind în lucru în 

momentul de față, urmând să fie anunțat tot prin intermediul COSPol. 

 Fiind o perioadă în care mulți dintre studenți au plecat din Timișoara, decizia fiind una 

voluntară, taxa de cămin aferentă lunii martie se va putea plăti acum sau în momentul în care 

aceștia ajung din nou la cămin, eliminându-se penalizările aferente zilelor de întârziere. 

Taxele de studiu aferente semestrului II se pot plăti și prin virament bancar, astfel că studenții 

pot să efectueze această procedură și de acasă. Pentru cei ce nu sunt în Timișoara și doresc să 

depună o cerere pentru plata eșalonată a taxei respective, cererile se fac de acasă și ulterior se 

trimit scanate pe adresa de e-mail cospol.office@gmail.com.  

 Situația studenților UPT plecați cu Erasmus a fost analizată de către conduere, fiind 

trimise e-mail-uri acestor studenți pentru a se afla situația de acolo. Li s-a explicat cum pot 

contacta misiunea diplomatică astfel încât să poată reveni în țară dacă este nevoie având în 

vedere situația de față, totodată urmând ca UPT să transmită amabasadelor o situație a 

studenților Erasmus în caz că apar cereri din partea acestora. 
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