Dragi studenţi,
Fără îndoială că, în condiţiile situaţiei de urgenţă şi suspendării activităţii în incinta
universităţii, aveţi o serie de îngrijorări şi întrebări privind condiţiile de absolvire a anului sau
ciclului de studii universitare. Dorim să vă asigurăm de întreaga noastră cooperare pentru o
justă rezolvare a acestor aspecte, în orice scenariu şi pentru fiecare situaţie individuală, fiind
deschişi la cererile şi sugestiile realiste ale dumneavoastră, în condiţiile autonomiei
universitare, cu respectarea Legii Educaţiei Naţionale şi a drepturilor tuturor. In acest sens, vă
puteţi adresa prin mail, chiar şi anonim, conducerii facultăţii/universităţii la adresele cunoscute.
In primul rând, după cum a declarat în mai multe rânduri Ministerul Educaţiei, există
suficiente variante pentru compensarea efectelor crizei. S-au dat asigurări că nu este posibil să
fie obligaţi toţi elevii sau studenţii să repete anul şcolar, în condiţiile în care cea mai mare parte
a materiei a fost deja parcursă. Aceasta ar conduce la eforturi financiare sporite din partea
cursanţilor (taxele ar trebui platite pentru încă un an pentru a asigura plata salariilor profesorilor
şi a utilităţilor) şi întârzieri, care în unele cazuri pot fi critice, ale obţinerii diplomei
corespunzătoare. Pentru locurile cu taxă din învăţământul superior, la dosarul de licenţă trebuie
să fie prezente chitanţele pentru toate taxele aferente ciclului de studii (6/8 semestre) şi
promovarea integrală a examenelor din toţi anii de studiu.
Desigur, îi intelegem pe cei care din motive extreme trebuie să recurgă la întreruperea
anului şi vor dori să îl reia. In funcţie de gravitatea situaţiei fiecăruia, suntem siguri că, prin
analiza în Consiliul de Administraţie al universităţii, se pot face unele reduceri ale taxelor
aferente anului care se repetă.
Deocamdată taxele se vor plăti în contul universităţii (afişat la secţiunea “Contact”) în
cotă fixă, fără penalizări aferente perioadei stării de urgenţă. Pentru cei cu dificultăţi financiare,
se pot face amânări ale plăţilor, fără penalizări, până la o data menţionată într-o cerere în acest
sens. Perioada poate fi eventual prelungită prin depunerea la bancă a unei cereri de împrumut
de studii, aşa cum s-a prezentat pe pagina web a Universităţii.
De asemenea, îi asigurăm pe cei care doresc recuperarea cursurilor în sistemul clasic, în
incinta universităţii, că acestea se pot desfăşura, pe baza de cereri centralizate, înainte de
examenele de finalizare a ciclului, fară taxe suplimentare pentru actvităţile neefectuate în
perioada de criză. Cei care consideră că activitatile didactice online le sunt suficiente pentru
completarea materiei, se pot prezenta la examene de îndată ce se va relua activitatea în incinta
universităţii. Cadrele didactice vor avea grijă sa acopere materia conform fişei disciplinei, şi să
nu dea subiecte de examen din afara materiei predate într-o formă sau alta. Conducerea

universităţii işi va da tot sprijinul pentru fiecare situaţie in parte, aşa cum a făcut-o în repetate
rânduri.
In concluzie, oricând se vor relua activităţile didactice directe, există multiple
posibilităţi pentru compensarea perioadei critice, precum şi disponibilitatea Universităţii
Hyperion pentru rezolvarea tuturor problemelor aferente.
Esenţial în acestă perioadă este să vă continuaţi pregătirea, prin toate formele, pentru că
acesta este obiectivul corect al fiecăruia dintre voi, şi vă asigură competenţele care vă vor fi
necesare în viitor.
Universitatea Hyperion este alături de voi şi vă asigură de tot sprijinul, aşa cum a
dovedit-o de-a lungul anilor, fiind unul dintre principalele motive pentru care aţi ales această
universitate.
Mult succes şi sănătate!
Rector,
Prof. univ. dr. Sever Spânulescu

