COMUNICAT SOBRE DOCÈNCIA I AVALUACIONS DE 30 D’OCTUBRE DE 2020

PROFESSORAT
FACULTAT DE DRET

Benvolgudes, benvolguts,
Com a resultat de les reunions celebrades el dimecres dia 28 d’octubre entre els rectors de
les universitats catalanes i el Govern de la Generalitat, i de la reunió que s’ha mantingut
el dijous dia 29 d’octubre entre els responsables dels centres i l’equip de govern de la
UAB, s’han adoptat noves mesures sanitàries en l’àmbit universitari que es recullen a la
RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, del Departament de Salut. Aquesta disposició
afecta a la programació docent duta a terme a la nostra Facultat des de començaments del
curs 2020/21.
A partir del proper dilluns dia 2 de novembre, i per el període d’un mes, es reduiran al
màxim les activitats docents presencials. Això comporta que:
-els seminaris i les pràctiques d’aula que fins ara es realitzaven de forma presencial en els
tres graus i en els dobles graus (en les modalitats A i B), passaran a realitzar-se de forma
virtual
-totes les sessions dels màsters que eren presencials, passaran a realitzar-se de forma
virtual
-els exàmens i les altres activitats d’avaluació es realitzaran de forma presencial
-la resta d’activitats acadèmiques de la Facultat no vinculades ni als graus ni a màsters han
de desenvolupar-se de forma virtual sempre que sigui possible
-aquesta programació docent dels graus i dels màsters es durà a terme a partir del dia 2
fins al 27 de novembre, i no altera el calendari ni els horaris de les classes
-en el cas de que es produïssin més canvis a causa de la situació sanitària, us en
informarem puntualment
Agraïm novament l’esforç de tothom per adaptar-se al canvis que hem de fer en l’activitat
acadèmica de la Facultat a causa de la pandèmia, i restem a la vostra disposició per a
qualsevol qüestió que necessiteu resoldre.

Ben cordialment,

