Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Cod: R 75
Ediţia:
Revizia:

REGULAMENT
Desfășurarea activităților didactice prin
intermediul tehnologiei și al internetului,
precum și pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru învățământul
superior

1
0

Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
precum și pentru prelucrarea detelor cu caracter personal pentru învățământul superior

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Cuprins
1. SCOP ............................................................................................................................................... 3
2. DOMENIUL DE APLICARE....................................................................................................... 3
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ ................................................................................................ 3
4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI ......................................................................................................... 3
4.1.

Termeni şi definiţii ............................................................................................................... 3

4.2.

Abrevieri .............................................................................................................................. 4

5. CONŢINUT .................................................................................................................................... 4
5.1.

Organizarea activităților didactice online ............................................................................ 4

5.2

Securitate în mediul virtual și gestionarea datelor cu caracter personal .............................. 6

6. DISPOZIŢII FINALE ................................................................................................................... 8

2

Desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului,
precum și pentru prelucrarea detelor cu caracter personal pentru învățământul superior

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

1. SCOP
Regulamentul stabileşte modalitățile de desfășurare a activităților didactice prin intermediul
tehnologiei și al internetului în Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și
prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților la acest tip de activități și se aplică
tuturor categoriilor de studenți de la învățământ cu frecvență, învățământ fără frecvență și
învățământ la distanță de la programele de studii de licență, masterat și doctorat.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul este utilizat de către personalul Universității ,,Ștefan cel Mare’’ din Suceava
pentru desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al internetului în
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, precum și prelucrarea datelor cu caracter
personal ale participanților la acest tip de activități și va fi respectat de întreaga comunitate
universitară.
3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Legea nr. 1 / 2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 55/2020 – privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare;
Legea 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare cu modificările și
completările ulterioare;
Hotărârea nr. 782/2020 – privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19
Ordonanța 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;
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 îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu modificările și
completările ulterioare.

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1.

Termeni şi definiţii

4.1.1 Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului – formă de
organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învățareevaluare, care presupun prezența fizică a studenților în sala de curs, activități didactice
în sistem online și activități de studiu individual. Activitatea este organizată de către
cadrele didactice, cu respectarea prezentului Regulament, în vederea asigurării
continuității procesului didactic prin intermediul tehnologiei și al internetului.
4.1.2 Mediul educațional virtual – ansamblul de mijloace educaționale digitale și de
comunicare care asigură desfășurarea procesului educațional prin activități specifice,
organizate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum:
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a. platforme digitale educaționale sau destinate creării și partajării resurselor
educaționale deschise (RED);
b. aplicații destinate comunicării prin intermediul tehnologiei și al internetului
specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se
poate comunica în sistem de videoconferință;
c. resursele informaționale digitale se referă la resurse educaționale deschise de
tip lecție, test, tutorial etc., disponibile pe platformele digitale educaționale,
precum și alte resurse de tip text, imagine, modele etc., care pot fi folosite în
procesul educațional;
4.1.3 Formele de comunicare prin intermediul tehnologiei și al internetului:
a. sincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, cu participarea
simultană a studenților și a cadrelor didactice;
b. asincronă – desfășurată într-un mediu virtual de învățare, în cadrul căreia
studenții și cadrele didactice nu sunt conectați simultan;
c. mixtă – desfășurată atât sincron, cât și asincron.
4.2.
USV

Abrevieri
– Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava

5. CONŢINUT
5.1.

Organizarea activităților didactice online

5.1.1 (1) Pe perioada stării de urgență sau de alertă și a consecințelor generate de contextul
epidemiologic al infecției cu virusul SARS-CoV-2 este permisă utilizarea unor
strategii didactice alternative de învățământ. Având în vedere infrastructura din
facultăți, aceste activități se pot desfășura și prin intermediul tehnologiei și al
internetului, conform prevederilor acestui Regulament.
(2) Activitatea didactică realizată prin intermediul tehnologiei și al internetului
implică înlocuirea cursurilor și a seminarelor/proiectelor care presupun prezența fizică
a studenților și a cadrelor didactice cu activități de curs și seminar/proiect derulate
prin intermediul tehnologiei și al internetului. Cursurile și seminarele/proiectele sunt
organizate de către cadre didactice în mediul educațional virtual, prin adaptarea
conținuturilor, a strategiilor și a metodelor didactice specifice.
(3) Mediul educațional virtual se bazează pe o infrastructură informatică capabilă să
asigure desfășurarea cursurilor și seminarelor/proiectelor online, precum și funcții de
expediere/partajare/livrare a cursurilor și a materialelor pentru învățare, de
comunicare și de sprijinire a colaborării, de evaluare a performanței, de înregistrare a
datelor cursanților, de monitorizare sau generare de rapoarte.
5.1.2 Pentru realizarea activităților didactice online se pot utiliza:
- Sisteme de audio/videoconferință/live streaming (Zoom, Google Meet, Skype
etc.);
- Sisteme de stocare și partajare online a fișierelor;
- Sisteme de comunicare electronică (e-mail, chat sincron/asincron);
- Site-uri web ale Facultăților.
5.1.3 În situația creată de pandemie, activitățile didactice de predare-învățare prevăzute în
planurile de învățământ se vor desfășura prin intermediul tehnologiei și al internetului,
așa cum sunt prevăzute în Hotărârea Senatului nr. 105/2020, conform orarului stabilit,
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pe baza materialelor suport asigurate de către titularii de curs, prin intermediul
instrumentelor de lucru online menționate la articolul anterior, în conformitate cu
Hotărârile Senatului și cu respectarea prezentului Regulament.
5.1.4 (1) Cadrele didactice au obligația de a desfășura activitățile de predare în conformitate
cu prezentul regulament și orarul la nivel de facultate, prin utilizarea instrumentelor
de lucru online stabilite prin hotărârea Consiliului Facultății.
(2) În conformitate cu fișa disciplinei, cadrele didactice, în funcție de specificul

disciplinei și de necesitățile concrete ale studenților, vor indica anterior fiecărui curs
sau seminar/proiect tematica acestuia și le vor transmite eventualele materiale suport.
5.1.5 Toate activitățile de evaluare vor fi susținute cu prezența față în față, dar dacă acest
lucru nu este posibil, acestea vor fi reprogramate.
5.1.6 Pentru practica pedagogică, studenții vor participa la activitățile didactice desfășurate
în principal în unitățile de învățământ/clasele care dispun de tehnologie ce permite
transmisia online (live streaming) cu excepția situației în care pot susține activități
didactice în sala de clasă, prin rotație, câte unul, în prezența mentorului și respectând
toate măsurile de protecție. De asemenea, studenții pot participa la activități didactice
outdoor și activități educaționale non-formale, organizate de către mentori.
5.1.7 (1) Activitățile didactice prevăzute la disciplina Educație Fizică și Sport vor fi
susținute cu prezența fizică a studenților și cu respectarea legislației în vigoare.
(2) Accesul la sălile de sport, terenurile sportive ale Universității etc. va fi asigurat cu

prioritate studenților de la facultatea de profil, precum și sportivilor de performanță de
la celelalte facultăți ale USV.
5.2.

Securitate în mediul virtual și gestionarea datelor cu caracter personal

5.2.1. (1) Securitatea în mediul educațional virtual se realizează conform directivelor UE
privind securitatea cibernetică, precum și prelucrarea datelor cu caracter personal. În
organizarea și desfășurarea activităților în mediul virtual se asigură respectarea
cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor
Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text
cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR).
(2) Prelucrarea de către USV a datelor cu caracter personal ale participanților la
activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului se
realizează în vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine, de asigurare a
dreptului la educație, prin garantarea accesului și a desfășurării efective a procesului
educațional în cazul în care acesta nu se poate derula față în față, conform
prevederilor legale în vigoare.
(3) Categoriile de date cu caracter personal care trebuie prelucrate cu respectarea

principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la art. 5 din
Regulamentul nr. 679/2016 sunt:
a) numele și prenumele studenților, numele și prenumele cadrelor didactice
care utilizează aplicația/platforma educațională informatică;
b) imaginea și/sau vocea participanților, după caz;
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c)

mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau orice alte materiale care
conțin date prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale
informatice;
d) rezultatele evaluărilor;
e) datele de conectare la aplicația/platforma educațională utilizată pentru
participarea la cursurile online: nume de utilizator și parolă de acces.

(2) Ca măsură de protecție a datelor cu caracter personal, prelucrate cu ocazia
utilizării aplicațiilor/platformelor educaționale informatice, se interzice înregistrarea
de către studenți a activităților desfășurate online. De asemenea, cadrele didactice pot
utiliza înregistrarea doar pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor legale care le revin
cu privire la asigurarea dreptului la învățătură. Categoriile de date cu caracter personal
sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării activității didactice.
5.2.2.

(1) USV, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a institui

o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind protejarea și păstrarea datelor cu
caracter personal care să vizeze:
a) securitatea în mediul online - acces restricționat în rețeaua USV, criptarea
conexiunilor, accesul wireless pe bază de autentificare, filtrare firewall,
parole complexe.
b) asigurarea confidențialității datelor - acces restricționat pe bază de user și
parolă.
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date - backup periodic a bazelor de
date.
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal - instruirea
personalului care operează bazele de date.
e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal - acces
controlat pe bază de user/parolă, permis numai din rețeaua USV (Intranet).
Accesul din exterior este posibil exclusiv prin autentificare individuală și
conexiune VPN (Virtual Private Network).
(2) Conducerea USV va lua măsuri cu privire la furnizarea informațiilor prevăzute la
art. 13 din Regulamentul nr. 679/2016: identitatea și datele de contact ale instituției și,
după caz, ale reprezentantului acesteia, scopurile în care sunt prelucrate datele cu
caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării, destinatarii sau categoriile
de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele
cu caracter personal, drepturile persoanelor vizate. Furnizarea informațiilor se
consideră realizată prin comunicarea către comunitatea academică a Notei de
informare privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și
al internetului, precum și pentru prelucrarea detelor cu caracter personal pentru
învățământul superior.
(3) Prin măsurile dispuse, USV trebuie să facă dovada păstrării în condiții de

siguranță a datelor cu caracter personal așa cum au fost specificate la art. 5.2.2, alin.
(1) din prezentul Regulament.
5.2.3.

(1) Participanții la activitățile didactice desfășurate prin intermediul tehnologiei și al

internetului au următoarele obligații:
a) să își asume responsabilitatea pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele
expediate sau pentru orice alte materiale prelucrate prin utilizarea
aplicației/platformei educaționale informatice;
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b) să utilizeze aplicația/platforma educațională informatică doar în
conformitate cu prevederile legale;
c) să prezinte în mod onest sursele de informare, cu respectarea drepturilor de
autor;
d) să nu înregistreze, disemineze, folosească informații care conțin date cu
caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date;
e) materialele didactice postate de cadrele didactice trebuie să fie accesibile
pentru toți studenții din grupa/grupele de studiu;
f) să aibă un comportament în acord cu principiile și valorile stabilite de Carta
Universității, de natură să creeze un mediu propice desfășurării activității
didactice, bazat pe dialog, respect reciproc și solidaritate universitară.
5.2.4. (1) Datele cu caracter personal prevăzute la art. 5.2.1., alin. (3) sunt prelucrate
exclusiv în scopul derulării activității didactice.
Stocarea datelor cu caracter personal obținute prin intermediul tehnologiei și al
internetului este corelată scopului pentru care se prelucrează. Datele sunt păstrate până
la finalul anului universitar în curs. La expirarea perioadei de stocare, datele cu
caracter personal obținute prin intermediul tehnologiei și al internetului se șterg.
(2) Informațiile ce conțin date cu caracter personal pot fi folosite în scopul întocmirii
documentelor ce vizează exclusiv relațiile de muncă sau răspunsuri la solicitările
trimise de persoana vizată, iar în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către
autoritățile statului care au acest.
5.2.5. (1) Materialele didactice sau informațiile prezentate și diseminate în cadrul activităților
desfășurate în mediile virtuale sunt destinate exclusive studenților și vor fi folosite
individual doar în scopul desfășurării actului educațional. Distribuirea, reproducerea și
comercializarea acestora fără acordul titularului de curs/seminar/proiect etc. sunt strict
interzise.
(2) Cadrele didactice și studenții au obligația de a respecta drepturile de autor și
normele privitoare la proprietatea intelectuală asupra materialelor didactice utilizate
prin intermediul tehnologiei și al internetului.
6. DISPOZIŢII FINALE
6.1

Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa senatului
universitar.

6.2

Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.

6.3

Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către
rector sau persoane împuternicite de acesta.
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