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Către:  Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 
 

În atenția: domnului inspector general prof. Alexandru DUMBRAVĂ 

 

Subiect:  activități didactice de pregătire pentru examenul de bacalaureat organizate de 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), dedicate elevilor din clasa a XII-a 

 

Stimate domnule inspector școlar general, 
 

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continuă demersurile sale prin care vine în 

sprijinul elevilor, de data aceasta prin organizarea de activități didactice de pregătire pentru 

examenul de bacalaureat. Prin această inițiativă ne propunem să venim în sprijinul și 

completarea activităților desfășurate de dumneavoastră și colegii noștri din unitățile de 

învățământ preuniversitar, pentru a oferi șansa tuturor elevilor să fie pregătiți pentru a susține 

cu succes acest examen deosebit de important, chiar și în aceste condiții dificile în care se 

desfășoară procesul educațional. 

Pentru anul școlar curent, activitățile didactice de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat vor avea loc în perioada 16 ianuarie – 12 iunie 2021, în fiecare săptămână, sâmbăta, 

cu excepția zilelor de concediu legal. În funcție de tematicile existente în programele de examen 

în vigoare aprobate de Ministerul Educației, în cazul anumitor discipline programul de pregătire 

se desfășoară pe o perioadă mai scurtă de timp din acest interval. 

Programul modulelor de pregătire pentru examenul de bacalaureat, pentru fiecare 
disciplină, poate fi accesat AICI. 

Orarul modulelor, pentru fiecare zi de sâmbătă din perioada 16.01 – 12.06.2021 (cu 

mențiunea că pentru disciplinele Logică, argumentare și comunicare, Filosofie, Sociologie și 

Psihologie programul de pregătire va începe mai târziu, conform calendarului din documentele 

de mai sus), este următorul, fiind stabilit în așa fel încât să permită elevilor participarea la 

programul de pregătire pentru toate disciplinele la care urmează să susțină proba scrisă în 

cadrul examenului de bacalaureat: 

9:00 – 10:30 – Limba și literatura română; 

10:45 – 12:15 – Matematică și Istorie (în paralel); 

12:30 – 14:00 – Biologie, Chimie, Economie, Filosofie, Fizică, Geografie, Informatică, 

Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie (în paralel). 

Toate activitățile se vor desfășura în mediul online, prin intermediul platformei Google 

Meet, iar pentru fiecare disciplină se va crea un curs pe platforma Google Classroom, care să 

faciliteze comunicarea dintre cadre didactice și elevi. Astfel, aceste activități se adresează 

elevilor din întreaga țară. 
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Înscrierea pentru participarea la activitățile didactice de pregătire pentru examenul de 

bacalaureat este gratuită și se poate realizat prin intermediul ACESTUI FORMULAR. 

Ulterior înscrierii, fiecare participant va primi un e-mail cu detalii despre modul de 

conectare la activitățile de pregătire și pe platforma Google Classroom. 

Detalii privind procesul de înscriere, organizarea și desfășurarea acestor activități se 

găsesc pe site-ul UVT, la adresa https://www.uvt.ro/educatie/ro/preuniversitar/pregatire-

bacalaureat/.  

Astfel, stimate domnule inspector școlar general, avem rugămintea de a distribui această 

oportunitate propusă de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) către elevii din județul 

dumneavoastră. 

Vă mulțumim pentru susținere și pentru disponibilitatea constantă pentru colaborare, vă 

dorim mult succes în toate activitățile pe care le desfășurați, mai ales în aceste vremuri 

complicate peste care sperăm să trecem cu toții cât mai curând cu brio, și vă asigurăm de 

considerația și sprijinul nostru permanent! 
 

Cu alese gânduri, 

Rector 

 

Prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA 
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