
 

 

Procedură înscriere studenți CIVIS la cursurile UB 

În prima etapă a deschiderii cursurilor UB către comunitatea CIVIS, semestrul II al anului 

academic 2021-2022, în conformitate cu propunerile și aprobările la nivelul guvernanței 

CIVIS, fiecare universitate va gestiona, individual, înscrierile studenților CIVIS la cursurile 

puse la dispoziție în Catalogul Cursurilor Deschise CIVIS.  

Astfel, vă comunicăm următoarea procedură pentru gestionarea înscrierilor studenților 

CIVIS la cursurile UB incluse în Catalogul Cursurilor Deschise CIVIS, în semestrul II al 

anului academic 2021-2022, după cum urmează: 

1. Colectarea cursurilor UB 

Echipa de coordonare CIVIS UB va transmite tuturor decanilor și reprezentanților 

CIVIS din facultăți solicitarea de înscriere a cursurilor UB în catalogul CIVIS de 

către cadrele didactice doritoare, prin intermediul unui formular online (formular 

Google). Formularul și datele colectate vor fi gestionate la nivelul UB de către 

echipa de coordonare CIVIS. Procesul de colectare a cursurilor UB se va desfășura 

în perioada 11-17 Ianuarie 2022.  

2. Verificarea cursurilor înscrise 

Echipa de coordonare CIVIS UB, împreună cu decanii și cu reprezentanții CIVIS din 

facultăți, va verifica lista cursurilor UB oferite pentru includerea în Catalogul 

CIVIS, în perioada 17-20 Ianuarie 2022.  

3. Includerea cursurilor în catalog 

Echipa de coordonare CIVIS UB va transmite lista finală a cursurilor UB către 

colegii de la departamentul IT CIVIS, care vor urca, pe site-ul dedicat CIVIS, 

cursurile UB care se desfășoară în semestrul II al anului academic 2021-2022. De 

asemenea, colegii de la departamentul de comunicare CIVIS vor disemina 

informația în cadrul alianței, pe toate canalele de comunicare, pentru promovarea 

cursurilor UB în rândul studenților de la universitățile partenere.  

4. Consultarea cursurilor UB de către studenții CIVIS 

Prin intermediul informațiilor disponibile la fiecare curs, pe site-ul dedicat CIVIS, 

studenții de la universitățile partenere CIVIS se informează cu privire la oferta de 

cursuri UB. 

 

https://civis.eu/en/open-online-courses/open-online-courses-at-the-university-of-bucharest
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRBm-kIUBHVYOnfDeoWaQGpFLtfrrxczjWz98vHLdNH8yIQA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRBm-kIUBHVYOnfDeoWaQGpFLtfrrxczjWz98vHLdNH8yIQA/viewform?usp=sf_link


 

 

5. Transmiterea intenției de înscriere de către studenții CIVIS 

Prin intermediul formularului de înscriere (Formular Google) gestionat de către 

echipa de coordonare CIVIS UB, studenții CIVIS transmit intenția de participare la 

1 (unul) sau mai multe cursuri din oferta UB.  

Prin intermediul formularului vor fi colectate următoarele categorii de informații:  

• acordul GDPR;  

• numele și prenumele studentului/ei;  

• universitatea și facultatea de proveniență;  

• specializarea/denumirea programului de studii; 

• domeniul de studii; 

• ciclul de studii și anul;  

• adresa instituțională de email;  

• numărul de telefon de contact;  

• cursul/cursurile pentru care se exprimă intenția de participare;  

• scurtă motivație pentru participarea la cursul/cursurile selectate. 

Termenul limită de înscriere este 6 Februarie 2022. 

6. Transmiterea aplicațiilor către facultăți 

În data de 7 Februarie 2022, echipa de coordonare CIVIS UB va extrage aplicațiile 

din formularul de înscriere și va trimite lista cu aplicațiile către facultățile 

aferente, în funcție de cursul/cursurile la care studenții s-au înscris. Datele vor fi 

trimise atât către secretariatele facultăților, cât și către decani și reprezentanții 

CIVIS din facultăți. Secretariatul facultății se va asigura, împreună cu reprezentatul 

CIVIS și cu profesorii la ai căror cursuri există studenți CIVIS înscriși, pentru a 

finaliza procesul de selecție și a înregistra studenții în cursul/cursurile 

respectiv/e. 

7. Întocmirea listelor finale 

În urma finalizării procesului de selecție, vor fi întocmite listele finale cu studenții 

CIVIS acceptați la cursurile UB, liste care vor fi trimise către echipa de coordonare 

a proiectului CIVIS la nivelul UB.  

8. Informarea studenților selectați 

Secretariatele facultăților în cadrul cărora există cursuri deschise studenților 

CIVIS și la care au fost selectați studenți de la universitățile partenere, vor lua 

legătura cu studenții selectați, în perioada 8-10 Februarie 2022, pentru a le 



 

 

comunica selectarea lor în cadrul cursului/cursurilor în cauză, precum și 

informațiile tehnice pentru participarea acestora la activitățile propuse.  

9. Participarea studenților CIVIS la cursurile UB 

Începând cu data de 14 Februarie 2022, studenții CIVIS selectați pentru a 

participa la cursurile UB incluse în Catalogul Cursurilor Deschise CIVIS, vor lua 

parte la activitățile propuse, în format online, prin intermediul instrumentelor 

sincronice și/sau asincronice avute în vedere.  

În cazul cursurilor UB propuse pentru Catalog și la care au fost selectați studenți 

CIVIS, dar care se vor desfășura în format clasic, față în față, vor fi făcute ajustări 

astfel încât acestea să fie desfășurate în format hibrid, permițând accesul de la 

distanță pentru studenții CIVIS selectați.  


