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1.1. Cuvânt înainte

Dragi studente și studenţi, 
Bine aţi venit, sau revenit la Universitate, instituţia din capitala 
României ce marchează kilometrul 0 al educaţiei, cercetării și 
spiritului tânăr și liber! Dragi boboci, suntem mândri și bucuroși 
că familia noastră universitară se mărește cu voi. Începeţi cea mai 
frumoasă perioadă din viaţa voastră: o aventură provocatoare 
a minţii și a spiritului vostru, a cunoașterii și autocunoașterii, a 
maturizării profesionale și umane. 
Anul universitar 2020–2021 este unul special. Pandemia a impus 
și în viaţa universitară restricţii noi, metode de interacţiune și 
de predare. Ele fac specială aventura voastră academică, dar și 
responsabilităţile noastre. Oricum veţi începe semestrul, faţă în faţă 
sau online, Universitatea cu profesorii și staff-ul ei administrativ vă 
vor fi alături să vă sprijine, să vă ghideze în toată această perioadă. 
Iar aceste restricţii, poate neplăcute acum, vor face cu atât mai 
valoroasă și mai preţuită revenirea la normalitate.
Vă invit să pășim împreună în noul an universitar cu entuziasm 
și curaj! Descoperiţi și duceţi mai departe valorile și cultura 
Universităţii din București, spiritul nostru liber, spiritul curajului, 
demnităţii și înţelepciunii, al descoperirilor academice și al 
dezvoltării umane și profesionale sănătoase. Bucuraţi-vă de toate 
acestea și îmbogăţiţi-le prin prezenţa și participarea voastră. 
Succes tuturor în noul an universitar!  

Prof. Univ. Dr. Marian PREDA

RECTOR

Conf. Univ. Dr.  
Radu GRAMATOVICI

PRORECTOR STUDENŢI  
ȘI INFORMATIZARE

Fie că începeţi faţă-în-faţă, în condiţii de distanţare, fie că începeţi 
online sau veniţi la facultate doar pentru câteva zile pentru a vă 
cunoaște colegii și profesorii, pentru toţi acest nou început va fi o 
provocare. Nu doar pentru voi, bobocii anului universitar 2020–
2021, ci și pentru profesori și pentru ceilalţi studenţi din anii mai 
mari.
 Viaţa de student este începutul unei perioade de evoluţie la sfârșitul 
căreia veţi ajunge să fiţi creatorii viitorului. Suntem aici, să vă 
îndrumăm pe acest drum, dar doar de voi depinde ce drum vă alegeţi. 
Fiţi prezenţi, indiferent de situaţie, online sau faţă-în-faţă, pentru 
că a fi student este în primul rând o stare de spirit, nu doar un loc, 
niște oameni și promisiunea unei cariere profesionale. 
În vremuri de pandemie, vă doresc să rămâneţi sănătoși și să vă 
contaminaţi doar de spiritul Universităţii. Grija faţă de cei din 
jur să vă ajute să fiţi mai responsabili; incertitudinea – să fiţi mai 
organizaţi și să luaţi iniţiativa; distanţa – să fiţi mai implicaţi și 
dedicaţi vieţii de student. Fiţi voi, nu generaţia de sacrificiu, ci 
generaţia aleasă. 
Bun venit alături de noi, în Universitate!

1. INTRODUCERE

Bine ai venit la Universitatea din București! 

Suntem bucuroși că ai ales să studiezi alături de peste 30.000 de studenţi în una dintre 
cele 19 facultăţi la unul dintre cele 93 programe de licenţă. Cu o istorie de peste 150 de 
ani, Universitatea din București a fost înfiinţată prin decretul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza în anul 1864, pe locul fostei Academii Domnești de la Sfântul Sava (1694).

Ghidul Studentului îţi oferă informaţii esenţiale pentru a-ţi ușura parcursul în 
Universitatea din București. Ghidul se alătură celor redactate de către facultăţi și 
asociaţii studenţești pe care îţi recomandăm să le parcurgi pentru a afla noţiuni 
specifice care să te familiarizeze cu noul mediu în care îţi vei petrece următorii 3/4 ani.
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Universitatea este o instituţie de cercetare avan-
sată și educaţie, care își desfășoară activitatea 
într-un spaţiu propriu, în deplină autonomie 
și libertate academică, și a cărei activitate este 
fundamentată pe principiul integrării învăţă-
mântului cu cercetarea. 
Pentru a asigura buna funcţionarea a Universi-
tăţii, aceasta înglobează atât structuri academice, 
cât și structuri administrative. 

2.1. Structurile funcţionale
Structuri Academice: 
– Facultăţi:   – Departamente 
  – Școli Doctorale

 Structuri administrative: 
– Departamente
– Servicii
– Birouri

2.2. Structurile de conducere 
La nivel de Universitate:
 – Senatul 
 – Consiliul de Administraţie 

La nivel de facultate:
– Consiliul facultăţii 

La nivelul departamentului:
– Consiliul departamentului 
– Consiliul școlii doctorale  

2.3. Funcţiile de conducere
La nivelul Universităţii:
– Rector
– Prorectori 
– Director al CSUD 
– Director general administrativ

La nivelul facultăţii:   
– Decan
– Prodecani

La nivelul departamentului/școlii doctorale: 
– Director de departament
– Director de școală doctorală

Funcţii didactice: 
– Asistent
– Lector 
– Conferenţiar 
– Profesor 

Pentru a afla care sunt atribuţiile fiecărei struc-
turi și funcţii de conducere, precum și alte detalii 
specifice Universităţii din București puteţi accesa 
Carta UB aici: 

https://unibuc.ro/wp-content/
uploads/2018/12/C ARTA-UB.pdf

 

Salutare și bun venit la Universitatea din București! 
Pentru început, ţin să vă felicit pentru că aţi ales să faceţi parte 
din marea familie UB! Perioada studenţiei este, cu siguranţă, cea 
mai frumoasă perioadă din viaţa noastră. Acum veţi avea ocazia 
să vă creaţi sute sau mii de amintiri și, de ce nu, prieteni pe viaţă. 
Veţi dobândi cunoștinţe, veţi face schimb de bune practici, vă veţi 
dezvolta atât profesional cât și personal și nu în ultimul rând, vă veţi 
maturiza. 
Experienţa studenţească nu se compară cu nimic altceva, pentru că 
modul în care noi alegem să ne trăim viaţa de student este unic. Unic 
dar cu siguranţă frumos!
Vă îndemn să nu renunţaţi niciodată atunci când lucrurile par 
dificile, iar anul acesta este unul dintre momentele în care trebuie 
să fim cât mai responsabili și mai atenţi. Deși trebuie să înlocuim 
îmbrăţișările și saluturile fizice cu cele online, noi, studenţii 
reprezentanţi, asociaţiile facultăţilor și nu numai, suntem alături 
de voi în acest nou drum. 
Multă baftă și cât mai multe realizări!

Alexandru STOICA

PREȘEDINTE ASOCIAŢIA 
STUDENŢILOR

DIN UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI (ASUB)

Ștefan CĂLIN

REPREZENTANTUL 
STUDENŢILOR

ÎN CONSILIIUL DE 
ADMINISTRAŢIE

Dragi colegi,
Bine aţi venit în comunitatea academică a Universităţii din 
București! Este într-adevăr o reușită deosebită în viaţa voastră 
profesională (și nu numai) să puteţi face parte din colectivul 
facultăţii la care aţi fost admiși. Cât timp veţi fi studenţi ai UB, 
veţi avea ocazia să întâlniţi persoane dedicate profesiei și formării 
voastre, precum și colegi care în timp vă vor deveni camarazi în 
lungul drum al vieţii. 
Contextul anului 2020 v-a pus la încercare în numeroase rânduri. 
Însă în vremurile excepţionale adevăratele valori își fac simţită 
prezenţa mai puternic ca niciodată. Sunt sigur că împreună  putem 
brava această pandemie dacă dăm dovadă de unitate și credinţă în 
idealurile ce stau la temelia prestigioasei instituţii de învăţământ 
superior pe care o alcătuim. 
Mult succes în primul an de studenţie!

2. DESPRE UNIVERSITATE

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/CARTA-UB.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/CARTA-UB.pdf
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3.2. Procesul de cazare 
Cazarea se va realiza prin corelarea scenariilor 
acesteia cu scenariile educaţionale adoptate de 
fiecare facultate pentru fiecare program de studii 
și cu veniturile studenţilor. Totodată, va fi redus 
și numărul studenţilor cazaţi în camere.

UB va caza un număr aproximativ de 4 000 de stu- 
denţi după cum urmează:
– cazarea cu prioritate a studenţilor care participă 

la activităţi faţă în faţă, pe toată perioada de 
derulare a acestor activităţi;

– cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au 
mijloace financiare pentru a-și închiria un loc 
de cazare, altul decât cele oferite de UB;

– cazarea cu prioritate a studenţilor care nu au 
condiţii de studiu la domiciliu, chiar dacă parti-
cipă exclusiv la activităţi online. În acest caz, 
studenţii care doresc să beneficieze de dreptul 
la cămin trebuie să facă dovada lipsei condiţiilor 
de studiu la domiciliu.

Reducerea riscului de infectare cu noul coro-
navirus a studenţilor cazaţi în căminele UB se va 
asigura prin respectarea următoarelor principii:
– cazarea studenţilor cu respectarea distanţării 

fizice de cel puţin 1 metru între paturi;
– cazarea studenţilor aflaţi în grupe de risc în 

camere cu grup sanitar propriu;
– cazarea studenţilor în camere pe formaţiuni de 

studii;
– cazarea studenţilor pe etajele căminelor care 

au grupuri sanitare comune pe facultăţi (și pe 
cât posibil pe programe și ani de studii);

– minimizarea interacţiunii în utilizarea 
rutelor de transport în comun de la cămin la 
sediul facultăţii (pe cât posibil, linii directe de 
transport în comun – autobuz, metrou etc. – de 
la și către facultate);

– interzicerea petrecerilor sau a oricărei alte 
manifestări de grup în incinta căminelor;

– derularea programului de dezinfectare periodică 
a spaţiilor comune din cămine.

Cererile de cazare în căminele Universităţii din 
București se vor depune online. Informaţii cu pri- 
vire la procesul de cazare și la calendarul stabilit 
pentru fiecare dintre cele 19 facultăţi ale Universi-
tăţii din București pot fi consultate pe website-urile 

acestora. Lista completă a facultăţilor poate fi 
consultată aici:

https://unibuc.ro/studii/facultati/
 
Cazarea propriu-zisă în cămine se va realiza pe 
baza listelor pe care facultăţile le întocmesc, 
aprobate de Comisia Centrală de Cazare și trimise 
către administratorii căminelor. Astfel, tu va trebui 
să mergi direct la cămin în funcţie de programul 
stabilit pentru a te caza. 

Contractele de cazare pentru locurile care depă-
șesc numărul de locuri alocate unei facultăţi vor 
fi încheiate până la sfârșitul sememestrului I și se 
vor prelungi automat dacă scenariile alese de 
facultăţi se menţin. În cazul în care se vor modifica 
scenariile activităţii didactice, studenţii cazaţi pe  
locurile ce nu aparţin facultăţii la care studiază 
vor fi notificaţi pentru eliberarea camerei, cu cel 
puţin 30 de zile înainte de finalul semestrului.

Căminele UB, condiţiile de cazare și alte detalii 
de interes sunt disponibile la secţiunea Facilităţi 
și servicii de la pagina 17.

3.3. Cantina Universităţii
Servirea mesei la cantină se va realiza în regim 
de ridicare a produselor gata preparate, iar 
spaţiul din interiorul cantinei nu va putea fi 
folosit în scopul servirii mesei în mod efectiv. De 
asemenea, accesul la cantină va fi restricţionat 
în conformitate cu legislaţia în vigoare, accesul 
realizându-se exclusiv pe baza legitimaţiei 
de student vizate sau a altor documente 
asemănătoare, vizate la zi (și numai pentru 
persoanele care au dreptul de a beneficia de acces 
la serviciul de cantină al UB).

Universitatea din București va fi deschisă studenţilor pentru începerea anului universitar 2020–2021 
într-un context special. Normele și reglementările existente la nivel naţional și internaţional au un 
impact semnificativ asupra activităţilor didactice și asupra dinamicii instituţionale universitare. 
Universitatea se angajează să îţi ofere o experienţă academică de calitate respectând toate normele 
de protecţie a sănătăţii și bunăstării comunităţii noastre academic. Vei primi  constant informaţii 
actualizate în ceea ce privește modul de predare și învăţare, precum și despre viaţa studenţească și 
alte activităţi relevante. De asemenea, fiecare student are responsabilitatea de a avea grijă atât de 
sănătatea lui, cât și de cea a celor din jur. Ne așteptăm ca și tu să respecţi reglementările și legislaţia 
naţională pentru a proteja sănătatea comunităţii noastre și a ne sprijini în asigurarea bunăstării 
colective în timpul epidemiei de COVID-19.
Vor suferi modificări fundamentale în acest an universitar procesul de activitate didactică, procesul 
de cazare și accesul la cantina universităţii.

3.1. Activitatea didactică 
Fiecare facultate a Universităţii a avut libertatea de a decide la nivel intern cum se vor organiza 
activităţile didactice. Acestea au decis următoarele:

3. MĂSURI ÎN CONTEXTUL COVID19

Nr. Crt. Facultatea Online Faţă în faţă Mixt
1. Administraţie și Afaceri – – X
2. Biologie – – X
3. Chimie – – X
4. Drept X – –
5. Filosofie – – X
6. Fizică – – X
7. Geografie – – X
8. Geologie și Geofizică – – X
9. Istorie – – X
10. Jurnalism și Știinţele Comunicării – – X
11. Limbi și Literaturi Străine – – X
12. Litere X – –
13. Matematică și Informatică X – –
14. Psihologie și Știinţele Educaţiei – – X
15. Sociologie și Asistenţă Socială X – –
16. Știinţe Politice X – –
17. Teologie Ortodoxă – – X
18. Teologie Baptistă X – –
19. Teologie Romano-Catolică X – –

https://unibuc.ro/studii/facultati/ 
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4.1. Prorector și prodecani
La nivelul Universităţii este numit un prorector 
care este responsabil de relaţia cu studenţii, iar la 
nivelul fiecărei facultăţi există în mod obligatoriu 
și un prodecan responsabil cu studenţii. Aceștia 
sunt oamenii la care tu ar trebui să apelezi atunci 
când ai o problemă sau când ai nevoie de infor-
maţii. Noi îţi recomandăm să iei legătura cu pro- 
decanul facultăţii, iar dacă nu găsești acolo o soluţie 
poţi apela cu încredere la prorectorul însărcinat 
cu studenţii la nivel de UB. 

Cine sunt? Cum iei legătura cu ei? 

Prorector Studenţi și Informatizare este 
Conf. Univ. Dr. Radu GRAMATOVICI

radu.gramatovici@unibuc.ro
+4021–305.97.27

Intră pe site-ul facultăţii tale și vei găsi acolo 
prodecanul, precum și datele lui de contact. 

Pentru a te acomoda cu ceea ce se întâmplă în 
mediul universitar, fiecare specializare/serie are 
desemnat un tutore de an care este și cadru didactic, 
iar în unele facultăţi aceștia sunt ajutaţi și de 
tutori studenţi din anii mai mari. Nu rata nici 
sesiunile introductive pregătite de asociaţia 
studenţească din facultatea ta.

4.2. Studenţii reprezentanţi și 
asociaţiile studenţești

Poate îţi este greu să apelezi la un profesor pentru 
o problemă sensibilă; află că poţi apela la cineva 
apropiat vârstei tale care să te îndrume și să te ajute. 

Studenţii reprezentanţi sunt cei pe care îi alegi 
la început de an universitar. Îi alegi? Da, se 
organizează alegeri studenţești. Alegeri? Află că 

ai putere de decizie ca membru al comunităţii 
și că prin vot îţi poţi alege studentul care să te 
reprezinte în Consiliul Facultăţii și în Senat. Tu, 
prin intermediul reprezentanţilor, ești partener 
în procesul de luare a deciziilor în domeniul 
educaţiei academice. Reprezentanţii tăi sunt 
aleși în funcţie de structura pe specializări și 
cicluri de studii, specifică fiecărei facultăţi. 
Pentru a afla mai multe detalii despre întregul 
proces de alegere a studenţilor reprezentanţi poţi 
intra aici:
 

https://unibuc.ro/wp-content/
uploads/2018/12/Regulament-alegere-
studenti-in-structurile-de-conducere-ale-
UB1.pdf

Drepturile și nevoile studenţilor sunt apărate și 
promovate de studenţii reprezentanţi în Consiliul 
Facultăţii și în Senatul Universităţii. Ponderea 
studenţilor în forurilor decizionale este de mini-
mum 25% din  numărul de membri.

Astfel, în eventualitatea în care simţi că un drept îţi 
este încălcat sau întâmpini o anumită problemă, 
poţi apela la:

– Șeful de grupă: este responsabil cu informarea 
ta în ceea ce privește informaţiile transmise de 
către reprezentantul de an;

– Reprezentantul de an: este ales de către colegi 
la început de an universitar și îndeplinește mai 
multe atribuţii de ordin administrativ;

– Studenţi reprezentanţi în organismele interne 
ale facultăţii;

– Studenţi Senatori: la nivelul Universităţii din 
București senatorii și reprezentanţii asociaţiilor 
sunt reuniţi în Consiliul pentru Probleme 
Studenţești (structură cu rol consultativ);

– Asociaţii studenţești: joacă un rol esenţial în 
reprezentare fiind vocea comună a studenţilor;

– Reprezentantul de cămin: este cel care repre-
zintă studenţii cazaţi în cămine și cel care face 
cunoscute problemele acestora.

3.4. Izolarea studenţilor 
Locurile de cazare de la etajul 4 din căminul 
Fundeni vor fi disponibile pentru cazarea de către 
Comisia Centrală de Cazare a studenţilor care 
vor fi nevoiţi să intre în izolare. 

3.5. Asistenţă educaţională și 
psihologică
Pe parcursul anului universitar, orice student 
sau angajat al Universităţii din București, fie din 
mediul academic, fie din direcţiile administrative, 
poate beneficia de servicii de suport de scurtă 
durată din partea unui specialist în psihologie 
sau în știinţele educaţiei. În anul I poţi beneficia 
și de ședinţe individuale de coaching și dezvoltare 
personală, consiliere educaţională și învăţare 
remedială. Acestea sunt oferite de UB Learning 
Center despre care poţi afla mai multe detalii la 
secţiunea Bine de știut.
Completează formularul pentru asistenţă: 

https://bit.ly/3haIG6T

Pentru a beneficia de servicii de consiliere, vă 
rugăm să utilizaţi adresa instituţională de email 
(toţi studenţii beneficiază de astfel de adrese; dacă 
adresa instituţională nu este activată, contactaţi 
tutorele de an sau persoana responsabilă din 
partea facultăţii).

Pentru orice întrebare,echipa de specialiști îţi stă 
la dispoziţie la adresa de email: 

asist_UB@credis.unibuc.ro
 
În același timp, Departamentul de Consiliere 
și Orientare pentru Carieră al UB rămâne activ 
pentru oricine are nevoie de servicii de consiliere 
în carieră și orientare vocaţională. 

https://www.unibuc.ro/cariera/
consiliere-si-orientare-in-cariera/

3.6. Ce trebuie să faci dacă 
prezinţi simptome?
Nu părăsi locuinţa, iar dacă locuiești în cămin 
informează-ţi colegii de camera, reprezentantul 
de cămin și administratorul căminului.

Anunţă autorităţile:
– DSPMB urgent prin e-mail (epidemiologie@

dspb.ro) sau telefonic la nr. unic 0219462;
– Așteaptă să vină Ambulanţa trimisă de DSP, 

care îţi va face testarea pentru SARS-CoV-2.
– DSPMB va emite o Decizie prin care ești obligat 

să stai izolat la domiciliu sau la altă adresă 
declarată

– Dacă starea de sănătate se agravează, sună la 112, 
pentru consult medical și eventuală internare.

Ce trebuie să faci dacă ai intrat în contact cu o 
persoană confirmată pozitiv? 

Rămâi în izolare la domiciliu imediat ce ai aflat. 
Dacă stai în cămin, anunţă colegii, reprezentantul 
de cămin și administratorul pentru a fi dus în 
izolare. Anunţă imediat medicul pentru moni-
torizare.

Dacă starea de sănătate se înrăutăţește pe par-
cursul perioadei de carantină (cele 14 zile de 
la data contactului fizic), anunţă medicul de 
familie și/sau apel 112, pentru consult medical.

4. CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Regulament-alegere-studenti-in-structurile-de-conducere-ale-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Regulament-alegere-studenti-in-structurile-de-conducere-ale-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Regulament-alegere-studenti-in-structurile-de-conducere-ale-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Regulament-alegere-studenti-in-structurile-de-conducere-ale-UB1.pdf
https://bit.ly/3haIG6T 
mailto:asist_UB@credis.unibuc.ro 
https://www.unibuc.ro/cariera/consiliere-si-orientare-in-cariera/   
https://www.unibuc.ro/cariera/consiliere-si-orientare-in-cariera/   
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5.1. Contractul de studii
În prima săptămână de facultate vei primi con-
tractul de studii. În fiecare an, Universitatea sem- 
nează cu fiecare student un contract de studii în 
care se specifică drepturile și obligaţiile părţilor. 
Acestea nu se modifică în timpul anului, iar tu 
primești o copie. Cine se ocupă de acesta? Secreta-
riatul facultăţii tale care colaborează cu șefii de 
grupă pentru a ajunge la tine.  În contextul actual 
facultatea ta te va informa cum poţi avea acces la 
acesta, precum și la celelalte documente. 

5.2. Carnetul de student 
Tot în prima săptămână vei primi și carnetul de 
student ce reprezintă actul academic de iden-
titate prin intermediul căruia demonstrezi că ești 
student UB.  

5.3. Legitimaţia de student 
Mai primești și legitimaţia de student ce reprezintă 
documentul prin care dispui de reduceri la 
transport (METROREX, STB) și de gratuitate la 
transportul feroviar (CFR). 

5.4. Adeverinţa de student
Adeverinţa de student se eliberează oricând 
ai nevoie pentru a atesta faptul că ești student 
al facultăţii/Universităţii în baza unei cereri 
pe care tu o adresezi decanului, ce se depune la 
secretariatului facultăţii. Vei avea nevoie de 
aceasta pentru a beneficia de reducerea/gratui-
tatea transportului până când îţi vei primi legiti-
maţia și carnetul de student.

5.5. Cum se face o cerere?

5.6. Structura anului universitar

Cum te reprezintă?

Studenţii reprezentanţi participă la ședinţele 
forurilor existente la nivelul Universităţii, ale 
comisiilor în care sunt prezenţi, luând parte la 
procesul decizional care vizează direct studenţii 
și nu numai. Aceștia expun problemele cu care stu- 
denţii se confruntă, creează strategii și caută 
soluţii. De asemenea, aceștia pot propune modifi- 
carea regulamentelor și metodologiilor după care 
funcţionează universitatea, prin amendamentele 
aduse.
          
La cine mai poţi apela?

Asociaţiile studenţești sunt familia ta departe 
de casă, așa cum le place voluntarilor să spună. 
Aici găsești mereu oameni prietenoși și dispuși 
să te ajute în orice moment. Unul dintre motivele 
pentru care ne place la UB este mediul dinamic și 
activ pe care asociaţiile studenţești ni-l oferă. În 
cadrul Universităţii există 17 asociaţii studenţești 
reprezentative – ele se asigură că drepturile tale 
sunt respectate, îţi oferă proiecte de dezvoltare 
profesională și personală și îţi simplifică viaţa 

de student. Pe lângă acestea, mai sunt și asociaţii 
care se ocupă preponderent de organizarea 
proiectelor. Vrei să știi care sunt? Ţi-am pregătit 
o listă la pagina 25. 

Nu e săptămână în anul universitar, cu excepţia 
sesiunilor de examene, în care asociaţiile să 
nu organizeze o activitate sau un proiect. De la 
studenţi pentru studenţi, te poţi înscrie ca voluntar 
și să te implici în schimbarea mediului studenţesc 
sau pur și simplu să fii participant la evenimentele 
pe care le organizează.

Știi ce mai e super tare? Pe lângă experienţa pe 
care ţi-o oferă, voluntariatul specific este inclus 
ca disciplină facultativă  și poţi obţine 4 credite 
(2 credite pe semestru) ceea ce reprezintă echi-
valentul a 25, respectiv 50 de ore efectuate. Pentru 
a afla mai multe detalii despre procedura prin 
care le poţi obţine poţi intra aici:

 
https://unibuc.ro/wp-content/
uploads/2018/11/Regulament_privind_
Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf

5. SUNT STUDENT! ACUM CE URMEAZĂ?

Perioada Activitatea
Semestrul I

01.10.2020 – 23.12.2020 Activitate didactică

24.12.2020 – 03.01.2021 Vacanţă de iarnă

04.01.2021 – 17.01.2021 Activitate didactică

18.01.2021 – 07.02.2021 Sesiune de examene

08.02.2021 – 14.02.2021 Vacanţă intersemestrială

25.01.2021 – 14.02.2021 Sesiune de licenţă, disertaţie

Semestrul II 

15.02.2021 – 28.04.2021 Activitate didactică

29.04.2021 – 05.05.2021 Vacanţă de Paște

06.05.2021 – 30.05.2021 Activitate didactică

31.05.2021 – 27.06.2021 Sesiune de examene

Semestrul II anii terminali

15.02.2021 – 25.04.2021 Activitate didactică
26.04.2021 – 28.04.2021 Sesiune de examene

29.04.2021 – 05.05.2021 Vacanţă de Paște

06.05.2021 – 30.05.2021 Sesiune de examene

31.05.2021 – 06.06.2021 Sesiune de restanţe, reexaminare

07.06.2021 – 13.06.2021 Pregătirea examenului de finalizare

14.06.2021 – 04.07.2021 Sesiune de licenţă, disertaţie

01.09.2021 – 12.09.2021 Sesiune de toamnă pentru anii I, 
II, III (pentru programe de studii 
cu durată de 4 ani), master I

01.09.2021 – 12.09.2021 Sesiune de restanţe

13.09.2021 – 21.09.2021 Sesiune de reexaminări și măriri

Domnule Decan,
Subsemnatul ….. student al Facultăţii …… din cadrul 
Universităţii din București, anul ………. specializarea……, 
seria ……., grupa……., vă rog să-mi aprobaţi  obţinerea unei 
adeverinţe de student. 
Menţionez că aceasta îmi este necesară la …..
Vă mulţumesc! 

Data                                                                Semnătura                                                                              

Domnului Decan al Facultăţii …….  
din cadrul Universităţii din București

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Regulament_privind_Creditele_pentru-Voluntariat_in-UB1.pdf
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6.1. Cazarea
Universitatea din București pune la dispoziţia 
studenţilor, în acest an, un număr de aproximativ 
4 000 de locuri de cazare în cele 18 cămine. 
Schimbările în modalitatea de cazare din acest 
an în contextul pandemiei COVID-19 pot fi 
consultate pe site-ul facultăţii tale. 
Cazarea în căminele studenţești se face anual, la 
începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere 
scrisă sau online în funcţie de facultatea aleasă 
(verifică site-ul facultăţi). Repartizarea locurilor 
de cazare se face în funcţie de notele obţinute 
în anul anterior de studiu, iar pentru studenţii 
din anul I (licenţă și master) pe baza mediei de 
la concursul de admitere. De asemenea, 15% din 
totalul locurile de cazare se acordă persoanelor cu 
dosar social sau medical. Repartizarea locurilor 
de cazare se realizează în trei etape, primele 
două sunt realizate de către comisia de cazare a 
facultăţii, iar a treia de către Comisia Centrală de 
Cazare existentă la nivel de UB.
Alte informaţii referitoare la procesul de cazare, 
drepturile și obligaţiile studenţilor, sunt dispo-
nibile aici:

https://unibuc.ro/student-ub/campus/
metodologie-si-reguli-de-cazare/ 

  
Condiţiile de cazare în cele 18 cămine pot fi 
consultate aici: 

https://unibuc.ro/student-ub/campus/
camine-studentesti/

Ce se întâmplă dacă nu ai prins loc în cămin? 
Nu toţi cei care au primit un loc de cazare vin și 
să îl ocupe. Astfel, locurile lor sunt redistribuite 
celorlalţi studenţi care fac în prealabil cerere. 
Urmărește pagina de facebook a facultăţii sau pe 
cea a asociaţiei pentru a fi la curent cu infomaţiile.

Cazarea alternativă 
Departamentul de Consiliere și Orientare pentru 

Cariera, din cadrul Universităţii din București, 
derulează, în perioada 21 septembrie–05 octombrie 
2020, programul “CAZARE ALTERNATIVA”, 
program adresat studenţilor U.B. Proiectul 
vizeaza centralizarea ofertelor de cazare din 
partea proprietarilor particulari de imobile și 
medierea informaţiei între studenţi și proprietari.
Căminele particulare pun la dispoziţia 
studenţilor U.B. urmatoarele locuri de cazare:
–  80 locuri cazare in caminul UniversWitii Artifex;
– 700 locuri cazare in Caminele ARCCA.

Mai multe detalii pot fi accesate aici: 

https://bit.ly/2El5y6m 
 
Tarifele de cazare
 
Căminele Fundeni, Mihail Kogălnicean, Măgurele 
G2 ș G4, Poligrafie : 130 de lei /lună (buget), 240 
de lei/lună (taxă).

Căminele A–D Grozăvești, Stoian Militaru (3–4 
locuri), Theodor Pallady 1: 140 de lei/lună (buget), 
250 de lei/lună (taxă). 

Căminele Măgurele G5, Stoian Militaru (1–2 lo-
curi), Theodor Pallady 2: 150 de lei/lună (buget), 
260 de lei/lună (taxă).

Căminele A1 Grozăvești, C-Leu, Gaudeamus: 160 
de lei/lună (buget), 270 de lei/lună (taxă), 280 de 
lei/lună (taxa) – C-Leu și Gaudeamus.

Plata căminului se realizează exclusiv cu 
cardul bancar.

Sunt scutiţi de taxa tarifului de cazare:
– studenţii români, copiii personalului didactic și 

personalului auxiliar;
– studenţii orfani de unul sau ambii părinţi;
– studenţii aflaţi în regim de protecţie socială;
– studenţii străini, bursieri ai statului român;
– studenţii cu dizabilităţi.

5.7. Cum îmi văd notele?
Vei primi clasicul carnet de note prin care poţi 
demonstra că ești student UB și rareori îl vei 
folosi pentru a-ţi trece notele. 
Facultăţile UB folosesc platforme online (UMS, 
ADMA) pentru a trece notele. Pentru a afla pe 
care o folosește facultatea ta trebui doar să intri 
pe site-ul acesteia și să descoperi. Acolo vei afla și 
cum te poţi loga. 
Cum te poţi autentifica în UMS: 

 https://bit.ly/3bRUfzb

5.8. Adresa de e-mail 
instituţională

Poţi accesa în mod gratuit bazele de date știinţifice 
prin intermediul reţelei de internet din cadrul 
instituţiei și prin adresa de e-mail instituţională 
care este emisă de către Direcţia IT și  îţi va fi 
furnizată de către secretariatul facultăţii tale. 

Aici poţi accesa ghidul de autentificare: 

https://unibuc.ro/wp-content/
uploads/2019/12/Ghid-autentificare-
studenti.pdf

5.9. Creditele de studii 
transferabile (ECTS)
Creditele ECTS – fiecare curs are alocat un 
anumit număr de credite ce reprezintă cantitatea 
de muncă intelectuală depusă de un student  pentru 
o anumită disciplină. Creditele
se înmulţesc cu nota pe care ai obţinut-o la o 
anumită materie (numai dacă o promovezi) și se 
folosesc la calculul mediei ponderate. 

Media = 
(nota 1 x nr.credite curs 1+nota 2 x nr.credite curs 2)+...+nota n x nr.credite curs n) 

(nr.credite curs 1 + nr.credite urs 2 + … + nr. credite curs n)

Pentru a promova anul, ai nevoie de minimum 
30 de credite acumulate pe parcursul celor două 
semestre, numărul complet fiind de 60, dar pot fi 
și mai multe.

Ca student al UB te poţi înscrie și la cursurile altor 
universităţi/facultăţi sau programe/specializări, 
disciplinele respective fiind considerate opţionale 
sau facultative, în raport cu programul de studii/
specializarea pe care tu o urmezi.

Despre alegerea acestor cursuri poţi citi mai 
multe aici: 

https://unibuc.ro/wp-content/
uploads/2018/11/Procedura-privind-
alegerea-cursurilor-facultative-in-
cadrul-UB-2018.pdf

Se pot obţine și credite de studii suplimentare 
pentru activităţile de voluntariat, așa cum ţi-am 
povestit la pagina 12.  

6. FACILITĂŢI ȘI SERVICII

https://unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/ 
https://unibuc.ro/student-ub/campus/metodologie-si-reguli-de-cazare/ 
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/
https://unibuc.ro/student-ub/campus/camine-studentesti/
https://bit.ly/2El5y6m  
 https://bit.ly/3bRUfzb 
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-autentificare-studenti.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-autentificare-studenti.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2019/12/Ghid-autentificare-studenti.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Procedura-privind-alegerea-cursurilor-facultative-in-cadrul-UB-2018.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Procedura-privind-alegerea-cursurilor-facultative-in-cadrul-UB-2018.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Procedura-privind-alegerea-cursurilor-facultative-in-cadrul-UB-2018.pdf
https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/11/Procedura-privind-alegerea-cursurilor-facultative-in-cadrul-UB-2018.pdf
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6.2. Cantina 
Cantina Universităţii din București este situată 
în campusul Facultăţii de Drept, în cadrul 
Căminului Mihail Kogălniceanu și îţi oferă 
zilnic preparate la preţuri studenţești. În acest 
an, cantina va funcţiona în regim take away. 
Programul de funcţionare este de luni până 
vineri în intervalul orar 11:30–17:00.
 

6.3. Transport 
Ca student beneficiezi  de gratuitate la transportul 
cu trenul și de 50 % reducere la abonamentele 
lunare din cadrul Metrorex și STB. Pentru a-ţi 
lua bilet sau pentru a-ţi elibera un abonament 
sunt necesare: actul de identitate și legitimaţia 
de student vizată pe anul universitar în curs. 

Până îţi va fi eliberată legitimaţia, poţi solicita o 
adeverinţă de student de la secretariatul facultăţii 
pe care o poţi prezenta la ghișeul de la care îţi 
achiziţionezi abonamentul pentru a beneficia de 
gratuitate/reducere.

Sportul cel mai des practicat de studenţi este 
alergatul după STB. Dacă vrei să preîntâmpini 
astfel de situaţii îţi recomandăm să îţi descarci 
aplicaţia Info Transport București ca să vezi 
exact când îţi vine autobuzul/metroul sau pe care 
să îl iei ca să ajungi unde vrei. 

STB
Tarife abonamente: 25 lei (toate liniile); 17,5 lei 
(2 linii), 15 lei (o linie)
Abonamentele lunare reduse la STB ale studen-
ţilor bugetari sunt decontate. 

Actele necesare decontării sunt:

– copie card STB nominal
– chitanţa de plată ștampilată a abonamentului 

în original
– actul de identitate și legitimaţia de student vizată.

* Studenţii care nu au chitanţa de plată ștampi-
lată se pot adresa unităţilor STB. Acestea nu se 
primesc fără ștampilă.

* Informaţii cu privire la decont sunt postate 
lunar pe site-ul facultăţilor.

Metrorex
Tarif abonament: 35 lei
Tarife călătorii: 2,5 lei (o călătorie), 5 lei (2 
călătorii), 20 lei (10 călătorii), 8 lei (abonament 
o zi).

Staţiile în care îţi poţi face abonament redus sunt:

6.4. Burse 
Pe parcursul studiilor poţi beneficia de mai 
multe tipuri de burse ce se acordă timp de 12 luni. 
Criteriul de acordare al acestora este, în principal, 
performanţa academică.

Studenţii beneficiază începând cu anul I de bursă 
merit I în cuantum de 735 de lei, bursă de merit 
II în cuantum de 840 de lei se acordă începând 
cu anul II și bursă de performanţă știinţifică, 
în cuantum de 945 de lei, acordată începând cu 
anul II de către fiecare facultate în parte în baza 
activităţii știinţifice.

Studenţii care nu au o situaţie financiară bună (a 
căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de 
începerea anului universitar un venit lunar net 
mediu per membru de familie mai mare decât 
salariul de bază minim net pe economie) sau au 
probleme medicale, cei orfani sau cei proveniţi 
din casele de copii/plasament familial pot 
beneficia de o bursă socială în valoare de 630 lei. 

Alte tipuri de burse sociale mai sunt și cele sociale 
ocazionale, burse pentru ajutor social ocazional 
pentru îmbrăcăminte sau pentru maternitate, 
pentru deces.

Bursa de performanţă „Meritul Olimpic” se 
acordă studenţilor din anul I care au primit 
distincţii la olimpiadele școlare internaţionale, 
în calitate de elevi în clasa a XII-a, conform 

1. St. Piaţa Unirii 2               
2. St. Gara de Nord 1           
3. St. Grozăvești                  
4. St. Piaţa Romană              
5. St. Eroilor                        
6. St. Universitate                
7. St. Politehnica                 
8. St. Piaţa Victoriei 2          

9. St. Nicolae Grigorescu 1
10. St. Tineretului
11. St. Lujerului
12. St. Dristor 2
13. St. Crângași
14. St. Petrache Poenaru
15. St. Titan
16. St. Apărătorii Patriei

documentelor transmise de către Ministerului 
Educaţiei.

Mai multe detalii despre modalitate de acordare 
a burselor pot fi accesate aici: 
 

https://unibuc.ro/student-ub/burse/

6.5. Biblioteca 
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” asi-
gură baza info-documentară pentru comunitatea 
academică atât pe suport tradiţional, cât și 
electronic. Poţi accesa în mod gratuit bazele 
de date știinţifice prin intermediul reţelei de 
internet din cadrul instituţiei și prin adresa de 
e-mail instituţională.
Resursele electronice accesibile cuprind urmă-
toarele baze de date: 
Science Direct, Springerlink Journals, PROQUEST 
Central, IEEE All-Society, American Physical 
Society Journals, OXFORD Journals, Sage 
Journals HSS Collection, American Institute of 
Physics Journals, Thomson Web of Knowledge 
REUTERS, SCOPUS, Wiley Journals, Emerald 
Journals,MathSciNet, Taylor & Francis Journals, 
Cambridge Journals, American Chemical Society 
Journals, Institute of Physics Journals, REAXYS, 
JSTOR, EBRARY,  EBSCO Host – Academic Search 
Complete,  EBSCO Host – ART full-text,  EBSCO 
Host – Business Source Complete,  EBSCO Host 
– Humanities International Complete, EBSCO 
Host – Political Science Complete.

PROGRAM
Luni – Vineri: 8:30–20:00
Sâmbătă: 8:30–16:00
Duminică: închis

Cum te înscrii la bibliotecă?
Actele necesare pentru eliberarea permisului 
de acces în bibliotecă:

– Buletinul de identitate sau cartea de identi-
tate;

– Carnetul de student / doctorand vizat pentru 
anul universitar în curs;

– Fotografie tip buletin;
– Două plicuri timbrate;
– Taxa de înscriere.

6.6. Cabinet medical 
Studenţii Universităţii din București beneficiază 
de servicii medicale și stomatologice gratuite, 
asigurate de Cabinetul Medical Universitar aflat 
în incinta Căminului Studenţesc Mihail Kogălni-
ceanu (parter).

PROGRAM
LUNI – VINERI
8:00–19:00
 
      +4021.315.71.87 / int.138

6.7.  Mobilităţi studenţești 
Dacă vrei să știi cum este să fii student la o altă 
universitate dintr-o ţară europeană, Univer-
sitatea îţi oferă această oportunitate prin acordurile 
încheiate.  Astfel,  ţi de oferă o bursă lunară pentru 
ca tu să descoperi viaţa de student european.  

Erasmus+ este un program de mobilitate 
academică pe care studenţii îl pot accesa pentru 
a studia la o altă facultate de profil din Uniunea 
Europeană. În cadrul programului beneficiezi 
lunar de o bursă care îţi va asigura o finanţare 
minimă. Selecţia pentru mobilităţile Erasmus 
se realizează la începutul semestrului II, fiecare 
facultate va posta o informare cu privire la 
selecţie. 

Mai multe informaţii, precum și modificările 
Erasmus+ cauzate de pandemie pot fi consultate 
aici:

https://unibuc.ro/international/
programul-

 

6.8. Departamentul de 
Consiliere și Orientare  pentru 
Carieră  (DCOC)
Provocările vieţii de student pot fi copleșitoare. 
De la greutăţile sesiunilor până la problemele 
personale sau poate că viitoarea ta carieră te 
sperie, toate ne pot împiedica să avem un parcurs 
bun în mediul universitar. De aceea trebuie să știi 

https://unibuc.ro/student-ub/burse/ 
https://unibuc.ro/international/programul- 
https://unibuc.ro/international/programul- 
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Direcţia Cămine Cantine și Activităţi  
Studenţești (DCCAS) se ocupă de gestionarea 
locurilor de cazare, cantina studenţească, taberelor 
și a burselor studenţești. 

Șoseaua Panduri, nr. 90–92, etajul 3, 
camera 313 
contactdccas@unibuc.ro

Biroul Erasmus este o structură organizatorică 
din cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale, desti-
nată implementării și coordonării programelor fi- 
nanţate de către Comisia Europeană în domeniul 
educaţiei și formării profesionale, în cadrul Pro-
gramului ERASMUS+.

Șoseaua Panduri, nr. 90–92, etaj 4, 
camera 406
contact@erasmus.unibuc.ro

Departamentul de Educaţie Fizică și Sport 
(DEFS) se adresează studenţilor înscriși la 
toate facultăţile Universităţii din București și 
promovează educaţia permanentă prin mișcare.
Discipline: activităţi sportive montane, atletism, 
autoapărare, badminton, baschet, fitness-culturism, 
dans sportiv, dans popular, fotbal, judo, handbal, 
karate, gimnastică aerobică, gimnastică medicală, 
înot, înot terapeutic, șah, tae-bo, tenis, tenis de 
masă, volei, caiac-canoe. 

În această perioadă nu vor fi utilizate echipamente 
sportive care să fie manevrate de către toţi 
studenţii/cursanţii (sau manevrarea va fi efectuată 
doar de cadrul didactic); în caz contrar, va fi 
asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată, 
iar orele de educaţie fizică efectuate în sala de 
sport vor fi limitate la activităţi sportive care 
nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea 
obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, 
situaţie în care purtarea măștii nu este indicate. 

Mai multe detalii aici: 

https://bit.ly/3k1CkZG

Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” a fost 
înfiinţată în 1860 și gestionează colecţii de plante 
(vii și conservate) pe care le folosește în scopul 
instruirii studenţilor, cercetării stiinţifice, a 
conservării fitodiversităţii, educaţiei pentru 
mediu și informării publicului. Colecţiile de 
plante vii adăpostite de diferitele sectoare cu-
prindeau circa 3500 unităţi taxonomice, în timp 
ce Herbarul General adăpostește peste 300.000 
specimene. O poţi vizita în mod gratuit ca student 
al UB. 
 

gradina-botanica.unibuc.ro/

Muzeul Universităţii din București se compune 
din documente și obiecte valoroase, cu profundă 
semnificaţie pentru istoricul instituţiei. 
 

muzeu.unibuc.ro/ro/start/

UNIHUB – Societatea Antreprenorială Stu-
denţească desfășoară activităţi și programe în 
scopul dezvoltării de aptitudini și competenţe 
antreprenoriale studenţilor Universităţii din 
București.

hub.unibuc.ro/

Baza sportivă a Universităţii din București 
are în componenţă un număr de 11 săli și terenuri  
de sport, cu un program bogat de activităţi 
sportive, derulat de luni până vineri, în intervalul 
orar 8:00–22:00, în weekend fiind programate 
diverse competiţii sportive.
Baza sportivă a Universităţii din București este 
alcătuită din următoarele săli:

a.  Sala de Sport Pitar Moș – situată în incinta 
Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine, desti- 
nată lecţiilor de: badminton, gimnastică 
aerobică, baschet, volei, karate, dans sportiv 
și tenis de masă;

b.  Sala de sport Panduri – situată în curtea 
Facultăţii de Chimie, destinată lecţiilor de: 

că probleme au întotdeauna o rezolvare și că poţi 
beneficia de sprijin și sfaturi pentru a duce totul 
la bun sfârșit. 

DCOC îţi oferă consiliere în carieră, orientare 
vocaţională, informare asupra domeniilor de 
studiu UB, consiliere și evaluare psihologică și 
aptitudinală. În această perioadă suportul se va 
desfășura online.

Mai multe detalii poţi găsi aici:

https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/
administratie/departamentul-de-
consiliere-si-orientare-pentru-cariera/

6.9. UB Learning Center
Pentru adaptarea cu succes la viaţa academică și 
formarea competenţelor transversale, necesare 
succesului în plan personal și educaţional, stu-
denţii care își încep studiile de licenţă în 2020 la 
Universitatea din București își oferă servicii inte- 
grate de suport la Centrul de Învăţare UB: ședinţe 

individuale de coaching și dezvoltare personală, 
consiliere educaţională și învăţare remedială.
Beneficiezi în mod gratuit, indiferent dacă parti-
cipă la cursuri fizic sau online:

–  Program de coaching și dezvoltare personală în 
aria competenţelor sociale și emoţionale – online.

–  Program de consiliere profesională și orientare în 
carieră – online.

–  Program de învăţare remedială și de dezvoltare a 
competenţelor de gândire critică și raţionament 
știinţific și a competenţelor de scriere academică – 
online. 

Contact: 
learningcenter.ub@gmail.com
Coordonator:
camelia.radulescu@fpse.unibuc.ro

7. BINE DE ȘTIUT

https://bit.ly/3k1CkZG 
http://gradina-botanica.unibuc.ro/ 
http://muzeu.unibuc.ro/ro/start/ 
http://hub.unibuc.ro/ 
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-consiliere-si-orientare-pentru-cariera/
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-consiliere-si-orientare-pentru-cariera/
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/departamentul-de-consiliere-si-orientare-pentru-cariera/
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Staţiunea de Cercetări Ecologice Brăila 
sprijină implementarea proiectelor de cercetare 
legate de sistemele complexe socio-ecologice din 
sectorul Inferior al Dunării.

Staţiunea de cercetări de la Sfântu Gheorghe 
asigură activitatea Grupul de Cercetări Costiere 
din cadrul Facultăţii de Geografie. Aceasta oferă 
suport local pentru desfășurarea activităţilor 
de cercetare și educative în domeniul știinţelor 
fluviale, marine și costiere.

Centrul de Monitorizare a Habitatelor și 
Speciilor – Eșelniţa este o statiune de cercetare 
administrată de Centrul de Cercetare a Mediului 
și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) 
(Facultatea de Geografie). Activitatea acesteia a 
presupus initial creșterea în captivitate a ţestoa-
sei lui Hermann, fiind extinsă ca funcţionalitate 
la activităţi de monitorizare a speciilor și habi-
tatelor naturale.

Staţiunea didactică și de cercetare „Prof. dr. 
Ștefan Atanasie Pătrașcu”-Surlari a Facultăţii 
de Fizică a fost creată în anul 1975 cu scopul de a 
găzdui primul laborator de paleomagnetism din 
ţară. Ulterior, în cadrul staţiunii s-au organizat noi 
laboratoare de cercetare destinate monitorizării 
calităţii aerului, înzestrate cu echipamente 
moderne la standarde internaţionale pentru 
determinarea fluxurilor radiative, a compoziţiei 
atmosferei și a parametrilor meteorologici. 

https://unibuc.ro/cercetare/
infrastructura/platforme-de-cercetare/

Staţiunea Zoologică Sinaia oferă un cadru 
ideal pentru: instruire în sistem de training de 
scurtă durată, workshop-uri, teambuilding, 
simpozioane, grupuri de lucru, practică știinţifică 
și didactică, școli de vară și de iarnă, întruniri 
cu caracter știinţific, cercetare știinţifică și 
ecologică, sesiuni de comunicări știinţifice.

gimnastică aerobică, dans sportiv, baschet, 
volei, handbal, karate și tenis;

c.  Sala de Sport Măgurele – situată în curtea 
Facultăţii de Fizică (în comuna Măgurele), 
destinată lecţiilor de: gimnastică aerobică, 
baschet, volei, handbal, tenis de masă și 
fitness-culturism;

d. Sala de sport nr. 3 – situată în incinta Facul-
tăţii de Drept, destinată lecţiilor de fitness-
culturism;

e. Sala de sport nr. 4 – situată în incinta Facul- 
tăţii de Drept, destinată lecţiilor de: gimnas-
tică aerobică, gimnastică medicală, Tae-bo, 
dans sportiv;

f. Sala de sport Gaudeamus – situată în incinta 
Căminului Gaudeamus al Facultăţii de Sociol- 
ogie, destinată lecţiilor de: gimnastică aero-
bică, gimnastică medicală și dans popular;

g. Sala de Șah – situată în incinta Facultăţii de 
Drept, destinată lecţiilor de șah;

h. Două terenuri de fotbal cu iarbă sintetică – 
situate în curtea Facultăţii de Drept, destinate 
lecţiilor de fotbal;

i. Terenul multifuncţional (cu pistă sintetică) – 
situat în curtea Facultăţii de Drept, destinat 
lecţiilor de volei, baschet, atletism și tenis;

j. Trei terenuri de tenis (cu zgură) – situate în 
curtea Facultăţii de Drept, destinate lecţiilor 
de tenis;

k. Sala de autoapărare – situată în incinta Cămi-
nului Kogălniceanu din curtea Facultăţii de 
Drept, destinată lecţiilor de autoapărare și 
judo;

l. Bazinul de înot (prin contract de închiriere) – 
situat în Complexul Sportiv Steaua din Bd. 
Ghencea, destinat lecţiilor de înot și înot 
terapeutic.

m. Baza Cumpătu (Sinaia) – destinată activită-
ţilor sportive montane

Centrul de Limbi Străine al Universităţii din 
București eliberează certificate pentru limbile 
română, engleză, franceză, germană, italiană, 
spaniolă, maghiară, rusă, cehă, slovacă, polonă, 
bulgară, turcă, arabă, chineză,etc.

 https://bit.ly/3hdS0ar

Centrul de limbi străine Ariel este un 
departament al Facultăţii de Limbi și Literaturi 
Străine din cadrul Universităţii din București.
Limbile străine predate la Centrul Ariel sunt 
engleză (atât engleză generală, cât și engleză 
juridică și de afaceri, cursuri de pregătire 
pentru testele Cambridge), franceză, spaniolă, 
portugheză, italiană, germană, suedeză, neer-
landeză (olandeză), rusă, sârbă, croată, cehă, 
bulgară, chineză, japoneză, turcă, arabă, neo-
greacă, română pentru străini, ebraică biblică și 
modernă.

https://bit.ly/2DGkzzk

Institutul Confucius este o organizaţie non-
profit realizată în parteneriat cu Universitatea 
de Studii Politice și Juridice din Beijing. Acesta 
organizează cursuri de limba chineză și expoziţii 
culturale, dezbateri privind relaţiile de prietenie 
și relaţiile culturale între cele două ţări, lansări 
de carte, conferinţe știinţifice, ateliere de lucru. 

 confucius.unibuc.ro/
 
Casa Universitarilor are o arhitectură 
deosebită și găzduiește o parte din evenimentele 
organizate de Universitatea din București 
(concerte, conferinţe, competiţii), fiind deschisă, 
totodată, publicului larg, organizând, în spaţiul 
său, diferite evenimente.

Platforme de cercetare
 
Staţiunea Geografică Orșova, coordonată știin-
ţific de Facultatea de Geografie din București și 
permite efectuarea de cercetări geomorfologice, 
hidrologice, climatice și biogeografice, precum și 
desfășurarea practicilor de specialitate a studen-
ţilor geografi.

https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/platforme-de-cercetare/
https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/platforme-de-cercetare/
 https://bit.ly/3hdS0ar 
https://bit.ly/2DGkzzk 
http:// confucius.unibuc.ro/ 
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Dacă vrei să testezi viaţa de voluntar și să te im- 
plici activ în comunitatea universitară, de repre-
zentare și proiecte se ocupă:

a.  Asociaţia Studenţilor din Universitatea 
București (ASUB)

b.  Asociaţia Studenţilor din Administraţie și 
Afaceri (ASAA)

c.  Asociaţia Studenţilor Biologi (ASB-UB)
d.  Asociaţia Studenţilor Chimiști a 

Universităţii din București (ASC-UB)
e.  Asociaţia Studenţilor la Comunicare – 

Universitatea din București (ASC-UB)
f.  Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD-UB)
g.  Asociaţia Studenţilor din Filosofie (PHILOS)
h.  Asociaţia Studenţilor Fizicieni (ASF-UB)
i.  Asociaţia Studenţilor Geografi (ASG)
j.  Asociaţia Studenţilor Geogologi și 

Geofizicieni (ASGG)
k.  Asociaţia Studenţilor la Istorie „Dacia” (ASID)
l.  Asociaţia Studenţilor din Facultatea de 

Limbi și Literaturi Străine (ASLS-UB)
m.  Asociaţia Studenţilor la Litere (ASL-UB)
n. Asociaţia Studenţilor la Matematică și 

Informatică (ASMI)
o.  Asociaţia Studenţilor la Psihologie și 

Știinţele Educaţiei (ASPSE)

p.  Asociaţia Studenţilor la Sociologie și 
Asistenţă Socială (AS-SAS)

q.  Asociaţia Studenţilor în Știinţe Politice 
(ASSP-UB)

r. Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocși 
(ASTO)

Mai multe informaţii despre aceastea găsești aici:

unibuc.ro/student-ub/asociatii-studentesti/

Alte oportunităţi de voluntariat:

a.  The Network for International Law Students 
(NILS)

b.  The European Law Students’ Association 
(ELSA)

c.  Erasmus Student Network (ESN)
d.  Bucharest Student Chapter (BSC)
e.  Asociaţia Universitur
f.  International Students of History 

Association (ISHA) Bucharest
g.  The European Geography Association 

(EGEA) Bucharerst
h. AIESEC UB

ORARUL se stabilește în prima săptămână de 
facultate și va fi afișat pe site-ul facultăţii tale. 
Orarul mai poate suferi unele modificări, fiţi cu 
ochii pe el!

În el vei regăsi :
a. Cursurile sunt orele în care profesorul ţine 
diferite prelegeri și prezentări,informându-te 
asupra subiectelor pe care va trebui să le cunoști 
în momentul în care vei fi evaluat.
b. Seminarele reprezintă partea practică și 
interactivă care te va ajuta să înţelegi mai bine 
materia de la cursuri. Prezenţa este
obligatorie și activitatea va fi luată în considerare 
pentru nota finală.
c. Laboratoarele sunt specifice facultăţilor 
din domeniul știinţelor exacte, sunt extrem de 
practice și prezenţa este obligatorie.

Pe lângă cursurile din program, poţi opta pentru:

a. Opţionale – pe care le poţi alege dintr-un pachet 
de cursuri opţionale și care vin în completarea 
pregătirii tale în domeniu sau vin cu un plus de 
cunoștinţe. Îţi poţi alege
să urmezi un curs opţional de la o altă facultate 
din cadrul UB.

b. Facultative – nu sunt cursuri obligatorii și le 
poţi alege dacă dorești să acumulezi informaţii 
noi din cadrul altor discipline.

FIȘA DISCIPLINEI – fiecare materie pe care o 
vei studia are o fișă a disciplinei pe care o primești 
la începutul semestrului de la profesor și în 
care vei găsi: tematica fiecărui curs, bibliografia 
obligatorie și opţională, precum și modalitatea 
de evaluare.
Fișele disciplinelor se regăsesc și pe site-ul 
facultăţii.

SESIUNEA reprezintă cele trei săptămâni de foc 
de la finalul celor două semestre, în care va trebui
să demonstrezi cunoștinţele pe care le-ai 
acumulat pentru fiecare disciplină parcursă. 

Cafeaua și energizantele îţi vor fi cei mai buni 
prieteni!

COLOCVIU este o formă de examinare a 
cunoștinţelor teoretice și practice constând în 
discuţii, lucrări de laborator sau lucrări practice. 

LICENŢA este lucrarea scrisă, cuprinzând 
rezultatul unor investigaţii independente, 
întreprinse sub îndrumarea unui profesor, 
susţinută în faţa unei comisii constituite cu 
ocazia examenului de licenţă (învăţământ de 
lungă durată) sau de absolvire (învăţământ de 
scurtă durată). 

EXAMENELE reprezintă modalitatea de 
evaluare a cunoștinţelor acumulate, oral sau 
scris. Data pentru fiecare examen este stabilită 
împreună cu
profesorul și colegii.

RESTANŢA – În cazul în care nu ai reușit să obţii  
nota 5 la unul dintre examene, vei avea posi-
bilitatea de a fi reevaluat în sesiunea de restanţe, 
care are loc în luna septembrie pentru disciplina 
din anul respectiv, iar in sesiunile ulterioare, 
pentru examene nepromovate din anii anteriori.
Prima restanţă este gratuită, însă începând cu a 
doua reexaminare la aceeași diciplină trebuie să 
plătești o taxă în valoare de 50 de lei.

MĂRIRI – În situaţia în care nu ești mulţumit 
de nota pe care ai obţinut-o, ai ocazia să dai un 
examen de mărire. Acestea au loc în același timp 
cu sesiunea de restanţe și nu poţi participa decât 
dacă ești integralist (nu ai nicio restanţă) în 
anul respectiv. Poţi merge la maxim 6 examene 
de mărire, primele 3 fiind gratuite, iar pentru 
celelalte 3 taxa este de 50 de lei. În catalog va 
rămâne întotdeauna nota mai mare.

TAXA DE STUDIU trebuie achitată anual de 
studenţii înmatriculaţi la taxă, de obicei în 4 
tranșe. Suma diferă de la facultate la facultate,iar 
studentul are obligaţia să achite taxa pentru a nu 

8. VOLUNTARIAT                                                                   9. DICŢIONAR STUDENŢESC

http://unibuc.ro/student-ub/asociatii-studentesti/ 
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Pentru a lua o pauză de la rutina zilnică, capita-
la vă oferă oportunităţi de petrecere a timpului 
liber. Fiecare locaţie îţi oferă o reducere pe baza 
carnetului de student și al legitimaţiei.

10.1. Muzee 
– Muzeul Universităţii din București 
– Muzeul Naţional al Satului
– Muzeul Naţional Cotroceni
– Muzeul Naţional de Artă al României
– Muzeul Naţional de Artă   Contemporană (MNAC)
– Muzeul Naţional de Geologie 
– Muzeul Naţional de Istorie a României
– Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore  

 Antipa”
– Muzeul Ţăranului Român
– Muzeul Universităţii București
– Muzeul Băncii Naţionale a României
– Muzeul Căilor Ferate Române
– Muzeul Colecţiilor de Artă Calea Victoriei

10.2. Teatre
– Ateneul Român
– Teatrul Bulandra
– Teatrul Ion Creangă
– Teatrul Excelsior
– Teatrul Masca
– Teatrul Nottara
– Teatrul Odeon
– Opera Naţională Română
– Teatrul Ţăndărică
– Teatrul Naţional “Ion Luca Caragiale”
– Teatrul de revistă “Constantin Tănase”
– Teatrul Mic
– Teatrul Foarte Mic
– Teatrul Evreiesc de Stat
– Teatrul de Comedie

10.3. Parcuri: 
– Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”
– Parcul Carol I
– Parcul Cișmigiu
– Parcul Regele Mihai I (Herăstrău)
– Parcul Izvor
– Parcul Tineretului
– Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR)
– Parcul Operei

10.4. Evenimente
Art Safari – artsafari.ro
Spotlight – spotlightfestival.ro
Târgul de Crăciun – bucharestchristmasmarket.ro
Festivalul Saga – sagafestival.com
Festivalul de muzică alternativă – Sound&Vision – 
soundandvision.ro
Imapp Bucharest – imapp.ro
BikeFest – bikefest.ro
Bucharest Jazz Festival – bucharestjazzfestival.ro
Festivalul de film documentar – OneWorld Româ- 
nia – festival-oneworld.ro/l/ro
Urban Talks – urban-talks.com/bucharest
Street Delivery – street.delivery
East European Comic Con – comic-con.ro
Bucharest Coffe Festival – bucharestcoffeefesti-
val.com
Bucharest International Experimental Film Fes-
tival – bieff.ro/ro/2019
Noaptea Europeană a Muzeelor – noapteamuzee-
lor.org
Noaptea Albă a Galeriilor – noapteagaleriilor.ro
UNIFEST – unifest.ro
Festivalul Internaţional de Statui Vivante
Festivalul Naţional de Teatru – fntr.ro
Noaptea Institutelor Culturale – icr.ro
Festivalul George Enescu – festivalenescu.ro
Zilele Bucureștiului – arcub.ro

fi exmatriculat. În funcţie de notele obţinute pe 
parcursul anului universitar, poţi trece de la taxă 
la buget.

PRACTICA DE SPECIALITATE este o disciplină 
obligatorie pentru care vei primi notă și pe care 
o vei face începând din semestrul II, mai multe 
informaţii vei avea la momentul potrivit de la 
coordonatorul de practică din facultatea ta. 

MODULUL PSIHOPEDAGOGIC este facultativ, 
iar dacă alegi să-l parcurgi și îl absolvi îţi va da 
dreptul să fii profesor de gimnaziu sau liceu, pâna 
la nivelul clasei a X-a. Dacă dorești să urmezi 
modulul II, în timpul cursurilor de la masterat, 
vei putea preda în mediul universitar. Acesta este 
gratuit pentru studenţii de la buget. 
Mai multe detalii găsești pe site-ul Departamen-
tului de Formare a Profesorilor: 
 

PLAGIERE/PLAGIAT reprezintă însușirea 
ideilor, metodelor, procedurilor, tehnologiilor, 
rezultatelor sau textelor aparţinând altei persoa-
ne, indiferent de calea prin care acestea au fost 
obţinute și prezentându-le drept creaţie personală. 
Plagierea constituie furt intelectual.

VIZA DE FLOTANT este un sticker care se aplică 
pe spatele buletinului și care atestă faptul că timp 
de cel puţin 15 zile pe an locuiești la o altă adresă 
decât cea din buletin. Procedura în sine e simplă 
și se face în baza contractului de cazare semnat 
de către UB sau a contractului de închiriere. Cu 
acesta în orginial și în copie mergi la Evidenţa 
Populaţiei din sectorul de care aparţine locuinţa 
ta, iar eliberarea actului ia în jur de o săptămână. 
La ce îţi folosește? Dacă vrei să votezi la alegerile 
locale, dacă vrei să îţi iei permisul de conducere, 
comunicările oficiale îţi vor veni pe noua adresă 
la care stai. 
   

10. TIMP LIBER
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Ghidul nostru a ajuns la final. 
Îţi mulţumim pentru că l-ai parcurs! 

Rămâne acum doar să ne întâlnim  
pe holurile facultăţii și să apelezi la noi pentru orice ai nevoie!

Multe succes în tot ce urmează!

Rectoratul Universităţii din București
Șoseaua Panduri nr. 90, sector 5, 050663, București, România

+40–21– 305 97 30
+40–21– 313 17 60
office@g.unibuc.ro

 unibuc.ro

Sediul Asociaţiei Studenţilor din Universitatea București (ASUB)
Splaiul Independenţei nr. 204, Cămin A1, sector 6, București, România

facebook.com/unibuc.ro

facebook.com/asub.page
alex.stoica@unibuc.ro

instagram.com/asub.insta

Alexandru Stoica – Președinte

instagram.com/unibuc


