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        Dragă bobocule,
        Bine ai venit la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor!

       Începutul vieții de student este unul greu, plin de provocări și situații stresante. La fel ca orice început, de
altfel, integrarea ta în mediul academic universitar presupune, în primul rând, o perioadă de acomodare la ritmul

copleșitor, în care vei intra și tu în scurt timp. Noi, prietenii tăi de la Liga Studenților Economiști, vrem să te
ajutăm în această perioadă dificilă, dar palpitantă, când necunoscutul te înfioară și te vrăjește în același timp. 

      Am pregătit cu drag acest ghid, în care vei găsi informații utile sau cel puțin relevante, destinate să-ți
faciliteze startul studenției. De la istoric la programe de studii actuale, de la misiune la planuri de învățământ,

citind acest ghid, vei deveni un as printre colegii tăi! 

       Informează-te corect și eficient în legătură cu tot ce presupune viața de student, iar dacă la finalul lecturii
anumite concepte încă rămân „în ceață”, nu ezita să ne contactezi prin intermediul paginii noastre de Facebook
www.facebook.com/lseiasi sau accesând site-ul www.lse.ro, unde vei găsi mereu informații actuale și de interes,

legate de cazări, burse, oportunități de dezvoltare și nu în ultimul rând, despre proiectele noastre. 

        Fii sigur că suntem mereu alături de tine! 

Cuvânt înainte
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Mesajul Decanului 

         A fi student FEAA este un privilegiu care atrage după sine o serie de responsabilităţi. Dacă ne-aţi ales, fiţi
mândri de decizia luată, respectaţi facultatea şi comunitatea din care faceţi parte, pentru că de-a lungul
timpului generaţii întregi de profesori şi studenţi au lucrat împreună pentru ca FEAA să ajungă ceea ce este
astăzi: un reper pentru învăţământul superior economic din România. Efortul lor trebuie continuat şi, odată
intraţi în această comunitate, este imperativ să vă asumați faptul că faceţi parte din acest demers. Dinamica
mediului economic a determinat schimbarea paradigmei angajabilităţii, de aceea astăzi nu pregătim doar
absolvenţi care se vor putea adapta cu uşurinţă la cerinţele tot mai ridicate ale pieţei muncii, ci mai ales
absolvenţi care îşi vor crea propriile locuri de muncă. Scopul nostru este acela de a vă transforma în oameni
care pot gândi şi acţiona independent şi care au sentimentul datoriei şi al responsabilităţii faţă de societatea în
care trăiesc.

    Educaţia trebuie privită ca un dar de preț și nu ca o datorie apăsătoare. Importanţa educaţiei într-o
facultate nu constă în învățarea de date, ci în antrenarea minţii pentru a cunoaşte şi înţelege ceea ce nu se
poate afla dintr-un manual. Informaţia şi competenţa nu sunt termeni care se exclud reciproc. Nu poţi fi cu
adevărat competent dacă nu eşti bine informat. Şi, invers, informaţia este un bagaj greoi şi inutil dacă nu ştii
când şi unde să o foloseşti. La FEAA, ne dorim ca în educaţie să includem şi un al treilea termen: formarea, în
sensul de definire a personalităţii, de creare a omului „întreg“, prin infuzie de valori, de bun-gust, de bună-
cuviinţă și angajare comunitară. Scopul nostru este să formăm oameni adevăraţi, care sunt mai mult decât
profesionişti în domeniul lor de activitate şi mai mult decât „descurcăreţi“ cu „competenţe“ lucrative, oameni
care sunt rezultatul unui efort de construcţie, de modelare integrală, pe care vrem să îl parcurgem ca parteneri.
Considerăm că formarea studenţilor noștri, ca membri maturi care participă la viaţa societăţii, este finalizată
doar atunci când, pe lângă transformarea lor în specialiști de valoare, am contribuit la dezvoltarea gândirii lor
critice şi atitudinii morale, probate prin aspiraţia şi efortul de a fi capabili să-şi asume decizii în orice condiţii.
 În acest spirit, îndemnul meu pentru voi este: Aveţi curajul să gândiţi cu mintea voastră! În ceea ce ne
privește, vă asigur că obiectivele tuturor celor implicați în procesul educațional din facultatea noastră sunt
convergente pentru că trebuie SĂ CÂŞTIGĂM ÎMPREUNĂ!

 Prof.univ.dr. Cristina-Teodora Roman
     Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea

Afacerilor
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Istoria noastră

      Tradiţia învăţământului economic de nivel academic a început la Iaşi, în 1843, când Ion Ghica a predat la
Academia Mihăileană primul curs de economie politică. Apoi, gândirea şi educaţia economică au fost ilustrate
de intelectuali reputaţi precum Ion Strat, A.C. Cuza, Ion lonescu de la Brad, A. D. Xenopol, Gh. Zane etc.
 După înfiinţarea Universităţii în anul 1860, la Facultatea de Drept s-au predat cursuri de Economie Politică,
Doctrine Economice şi Finanţe Publice. În 1962, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi se înfiinţează
Facultatea de Ştiinţe Economice.
      În anul 1999, facultatea şi-a schimbat denumirea în „Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor”,

ca urmare a străduinţelor corpului profesoral de a contura mai clar cele două segmente majore ale educaţiei
academice: teoretic (ştiinţe economice) şi aplicativ (ştiinţe de gestiune sau ale administrării afacerilor).

 Misiunea

     Misiunea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor este să ofere educaţie de înaltă calitate, în
scopul dezvoltării capacităţii intelectuale, a caracterului moral şi a cunoştinţelor de specialitate ale studenţilor,
ca premise esenţiale ale formării de elite profesionale, şi să dezvolte cercetarea ştiinţifică de înalt nivel, în
scopul răspândirii veritabilei culturi economice, a valorilor libertăţii economice şi politice şi a spiritului
antreprenorial, ca premise ale progresului economic şi social.

 Conducerea facultăţii

     O facultate de succes trebuie să aibă în fruntea ei persoane capabile să facă față unui nivel enorm de
muncă și să gestioneze toate situațiile ce intervin pe parcursul unui an universitar. Facultatea de Economie și
Administrarea Afacerilor este un bun exemplu al acestei afirmații, având la conducere oameni demni și îndrăgiți
de studenți. Cunoaște-i și tu!

Cunoaște FEAA
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Structuri academice şi administrative 

   Pentru a ști la cine să apelezi atunci când întâlnești o problemă în procesul de învățare, îți prezentăm
departamentele Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor. Poți fi sigur că fiecare director de departament își
cunoaște domeniul la perfecție și te va ajuta indiferent de natura dilemei tale. Totodată, să nu uiți de secretarele
facultății, fiecare dintre ele fiind responsabilă de una sau mai multe specializări. Atunci când ai nevoie de o adeverință
sau ai o întrebare la care nu poți găsi răspuns, adresează-te secretarei specializării pe care o urmezi. Trick:
Păstrează-ți calmul, fii coerent și vei fi respectat!
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Secretariate studenți

Secretar şef: Angelica Gabriela MÎNDRILĂ
      Tel. 0232-202070, e-mail: angelica.mindrila@uaic.ro; Birou B 411, etaj I, Corp B 
Universitate

Secretariat pentru studii universitare de licență și master

    Informaţii privind înmatricularea, exmatricularea, drepturile şi obligaţiile studenţilor etc., puteţi obţine 
citind Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, afişat la avizierele facultăţii de la etajul 1, 
Corp B, vis-a-vis de amfiteatrul B1 sau la adresa https://www.feaa.uaic.ro/regulamente-interne/ 

       Bine de știut! 
     Secretariatul are obligația de a elibera, sub formă de gratuitate, actele de studii și alte acte ce atestă 
statutul de student, precum: situația școlară/foaia matricolă, diplome de licență, suplimente de diplomă, 
adeverințe, carnete și legitimații.
Informaţii privind orarul, rezultatele la examen, suporturile de curs, obţinerea online a adeverinţelor de 
student etc., pot fi obţinute la adresa http://portal.feaa.uaic.ro/. 
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Secretariat - Relații internaționale 

Prodecan relaţii internaţionale: Conferențiar universitar dr. Bogdan ZUGRAVU  
Tel. 0232-201627, e-mail: zugravu@uaic.ro ; Birou B 407, etaj 1, Corp B Universitate

Responsabil stagii de practică Erasmus: Profesor universitar dr. Mircea GEORGESCU 
Tel. 0232-201587, e-mail: mirceag@uaic.ro ; Birou B 304, parter, Corp B Universitate

Secretariat: Dorina Moisă, Birou B 407, etaj 1, Corp B Universitate

 Tel./fax: 0232.201627

Secretariat pentru Școala Doctorală de Economie
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Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Str. Păcurari, 4; 

Biblioteca de Ştiinţe Economice - Filiala specializată a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, situată în
Corpul C al Universităţii (e-mail: eco@uaic.ro; tel.: 0232/201452);

Biblioteca Academiei Române Iaşi, Bd. Carol I, 8; 

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”, http://www.bjiasi.ro/, 0232-415159 Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.10 Str.
Palat, nr. 4 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, etaj);

În afara bibliotecilor existente în facultate, studenţii au acces la bibliotecile Centrului Cultural Francez, Consiliului
Britanic şi Centrului Cultural German, toate amplasate în apropierea Universităţii.

Facilități oferite studenților

2.1 Biblioteci

Bibliotecă on-line (Corp B, etajul 1, B401), deschisă în anul 2002, dotată aproape exclusiv cu cărţi şi reviste în limbi 
străine (în special engleză şi franceză), dicţionare, dar şi cu un număr mare de calculatoare de ultimă generaţie. 
Accesul în bibliotecă se face pe bază de carnet de student.

      Bibliotecar şef: dr. Elena Chiaburu, tel.: 201652, e-mail: elena.chiaburu@uaic.ro .

       Bine de știut!
      Fiecare student din cadrul FEAA se poate înscrie la biblioteca facultății în mod gratuit, având în posesia sa carnetul
de student pe care îl va prezenta bibliotecarei pentru a fi introdus în baza de date. După înscriere, i se va comunica
studentului un cod unic, netransferabil, pe baza căruia va avea acces la materialele bibliografice și alte resurse puse la
dispoziție de către facultate. Accesul în incinta bibliotecii se va realiza exclusiv prin utilizarea codului pe care îl posedă.
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2.2 Spaţii de cazare şi masă

       Dacă nu ești din Iași și dorești cazare, facultatea iți oferă o oportunitate ca și scăpare!
   Îți poți ocupa locul în cămin completând o cerere de cazare, locurile fiind acordate în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere, pentru studenții din anul I, iar pentru ceilalți studenți, acestea sunt
distribuite în ordinea descrescătoare a mediilor din anul precedent. 

• Complexul studențesc „Titu Maiorescu” este format din patru cămine (C5, C6, C7, C8) cu o capacitate
de 1329 de locuri, cazare la norma sanitară de 1, 2 și 3 locuri în cameră;

• Complexul studențesc „Codrescu” este format din patru cămine (C10, C11, C12, C13) cu o capacitate de
1036 de locuri, cazare la norma sanitară de 1, 2 și 3 locuri în cameră;

• Complexul studențesc „Târgușor Copou” este format din patru cămine (C1, C2, C3, C4) cu o capacitate
de 1467 de locuri, cazare la norma sanitară de 2, 3 și 4 locuri în cameră;

• Căminul „Gaudeamus” dispune de 362 locuri de cazare în camere cu 2 sau 3 locuri și două săli de
conferință;

• Căminul „Akademos” dispune de 312 locuri de cazare în camere cu 2 sau 3 locuri;

• Căminul „Buna Vestire” cazează studenții doctoranzi români și străini (veniți la studii prin diverse
programe: ERASMUS, ERASMUS-MUNDUS, SOCRATES), participanți, în regim hotelier, la diverse
manifestări care se desfășoară în cadrul universității (conferințe, simpozioane) și profesori asociați.

     Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” pot lua masa la cantina din campusul studențesc  „Titu
Maiorescu”.
    Dată în folosinţă în septembrie 1965 şi modernizată în ultimii ani, cantina „Titu Maiorescu” are o

suprafaţă de aproximativ 1000 metri pătraţi. Capacitatea cantinei este de 810 locuri, din care 510 locuri în
sala mare, 180 locuri în sala de protocol și 120 locuri în zona bar-cafenea.

  Bine de știut!
     Accesul în cantină se face pe baza legitimaţie sau a carnetului de student. Fiecare student îşi poate

stabili meniul, în funcţie de buget şi preferinţe. Preţurile sunt convenabile, iar mâncarea gustoasă.
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- burse de merit şi burse de studii se acordă în funcţie de performanţele profesionale ale studenţilor; 
- burse de ajutor social se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a părinţilor sau a 
susţinătorilor legali;
- burse de ajutor social ocazional se pot acorda de două ori în decursul unui an universitar, la solicitarea 
studentului cu o situaţie deosebită, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă.

2.3 Servicii medicale

Asistenţa medicală este asigurată de:
Dr. Paraschiva GÂSCĂ, Medic Primar Medicină de Familie

Program consultaţii:
Luni, miercuri, vineri: 13.00-18.00

Marţi şi joi: 8.00-13.00
Dr. Carmen CĂRARE, Medic Primar Medicină Generală

Program consultaţii:
Luni, miercuri,vineri: 8:00-13:00;

Marţi şi joi: 13:30-18:30

    Cabinetul medical studenţesc este situat în complexul „Titu Maiorescu”, la parterul căminului C8, 
Camera 1 și asigură asistenţa medicală gratuită pentru toţi studenţii universităţii sub formă de consultaţii, 
reţete, trimiteri la cabinete de specialitate, tratamente.
    Pentru a fi înscrişi în baza de date a cabinetului, studenţii se vor prezenta cu carnetul de student

(adeverinţă), carnetul de asigurare de sănătate, buletin de identitate. Precizăm că nu este necesar ca
studenţii să se retragă de la medicii de familie în evidenţa cărora se află în localitatea din care provin.
Studenţii cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul medical studenţesc cu documentaţia medicală
corespunzătoare pentru evidenţe speciale.

2.4 Burse, tabere studenţeşti și transport
       Burse

      Criteriile generale de acordare a burselor, elaborate de Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din
Iaşi, ţin seama de sistemul de organizare a învăţământului (operează numai sistemul ECTS), precum şi de
venitul net al familiei studentului sau al susţinătorului legal.
       Studenţii Facultăţii pot beneficia pe parcursul duratei de şcolarizare de următoarele categorii de burse:

- burse de performanţă ştiinţifică se acordă, prin concurs, pentru 12 luni consecutive, începând cu data 
atribuirii.

   Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul Universităţii, la adresa http://www.uaic.ro,
secţiunea Studenţi/Burse.

        Tabere studenţeşti
      O dată pe an, în vacanța de vară, ai posibilitatea să mergi într-o tabără studenţească, gratuit, la mare

sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite universităţilor din toată ţara.
    În apropierea vacanțelor, trebuie să urmărești cu atenţie afişarea repartizării locurilor la avizierul

facultăţii tale și online şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în cel mai scurt timp.
      La munte, îţi poţi petrece vacanţa în staţiuni ca Predeal, Sinaia, Zărneşti, Pârâul Rece sau Voineasa.     

Pe litoral, taberele sunt găzduite în staţiunea Costineşti.
        Vacanţa oferită la munte sau la mare are o durată de şapte zile şi se organizează în serii.
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Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 300 universități din Europa. 
Finanțarea oferită variază între 450 și 500 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în care pleci.
Stagiile de practică ERASMUS+: finanțează stagii de practică de 3 luni în întreprinderi (sau alte organizaţii
eligibile) din Europa. Finanțarea oferită variază între 650 și 700 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării
în care pleci.

Stagii de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi în una dintre cele 80 universități din 24 țări din
afara Uniunii Europene. Finanțarea este de 650 euro/lună, la care se adaugă cheltuielile de transport.
 Work&Travel

2.5 Studii în străinătate

    Prin calitatea studiilor oferite, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor se înscrie printre
facultăţile care au cele mai multe acorduri bilaterale, Socrates – Erasmus, Leonardo cu universităţi din
străinătate. De asemenea, studenţii pot beneficia de stagii de studii universitare iniţiate (finanţate) de Guvernul
României, precum şi de burse oferite de universităţi din străinătate sau fundaţii.

    Pentru detalii privind criteriile de selecţie a studenţilor, perioada de selecţie etc., puteţi accesa site-ul
facultăţii http://www.feaa.uaic.ro/, Secţiunea Relaţii internaționale.

          Cele mai frecvente tipuri de burse în străinătate sunt cele finanțate de Programul Erasmus+.
      Ca student, poți obține cu ușurință o bursă în străinătate, cu finanțări care îți pot acoperi costurile legate

de transport, cazare și subzistență. 
          Programul Erasmus+ cu țările participante:

          Programul Erasmus+ cu țările partenere (non-UE):

2.6 Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL)

      Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL) este un certificat care atestă că posesorul are
cunoştinţe/abilităţi în folosirea unui computer.

      Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care
este recunoscut standardul ECDL/ICDL.
    Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în

conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii
examinării.

       Detalii şi înscriere: ecdl@feaa.uaic.ro
       Website: http://cfca.uaic.ro/ecdl
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Servicii de tip admin
Înregistrare utilizatori în platformă în mod automatizat
Înscriere utilizatori în curs în mod automatizat (cu rol Student)
Administrare date şi informaţii cu caracter personal (note, fişiere conţinut)
Securitatea şi protecţia datelor şi informaţiilor cu caracter personal
Servicii de tip user
Acces securizat oricând, de oriunde, la platformă (cu nume utilizator şi parolă) şi la conţinutul cursurilor în
care studentul este înscris
Partajare /upload fişiere în cadrul cursului (grupului /grupurilor de lucru din cadrul unui proiect)
Forum de discuţii, mesagerie la nivel de aplicaţie şi mailing (opţional)
Catalog de note /rezultate pentru utilizatorii cu rol Student
Contact: Daniel Berechet, analist
Tel. 0232-201443, email: elearning@feaa.uaic.ro; Birou B421, etaj 1,  Corp B Universitate
Website: http://elearning.feaa.uaic.ro

2.7 Platforma pentru învăţământ electronic (Elearning)

      Servicii oferite studenţilor:

2.8 Gestiunea scolarității

    Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor a implementat un sistem informatic care asigură 
colectarea informaţiilor necesare evaluării studenţilor  şi permite consultarea electronică de către studenţi a 
situaţiei lor şcolare şi financiare (eSIMS). De asemenea, a dezvoltat un sistem de comunicare INTRANET cu 
acces de pe site-ul facultăţii, prin care se asigură un sistem de comunicare facil şi rapid între cadrele didactice 
şi studenţii facultăţii.
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instituțional, studenții primesc un cont în format prenume.nume@student.uaic.ro;
spațiu de stocare de date în cloud cu o capacitate de 50 GB;
lucru individual sau în grupuri cu documente prin aplicațiile: Word Web App, PowerPoint Web App, Excel Web
App și OneNote Web App;
spațiu pentru site web propriu cu secțiune publică și de grup;
agendă de contacte și mesagerie instant.

2.9 Acces internet și servicii de email

     Campusul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv căminele studenţeşti, beneficiază de conexiune de
mare viteză la reţeaua de comunicaţii de date a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

     Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot obține servicii de email fără costuri de întreținere
sau suport. Pentru fiecare student se asigură următoarele servicii:

          Contact: Mugurel Patrichi – analist programator
          Tel. 0232-201418, e-mail:  mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro; Birou B330a, parter,  Corp B Universitate
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2.10 Asociații și Ligi studențești
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AIESEC 
Preşedinte: Reinerth Raluca

Strada Codrescu nr.1 Campusul Studențesc
Codrescu, Căminul C11, Camera 09
E-mail: reinerth.raluca2@aiesec.net 

Web: https://aiesec.org/
E-mail: lc.aiesec.iasi@gmail.com

CEAI(Comunitatea de economie și afaceri
internaționale)

Președinte: Cebotari Daniela
Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea ,,Alexandru

Ioan Cuza”, Corp B
 Web: https://www.facebook.com/comunitateaEAI         

E-mail: ceaifeaa@gmail.com

ASCont (Asociația Studenților Contabili din Iaşi)
Președinte: Georgiana Ursu

Telefon: 0766898265
Bulevardul Carol I, nr.22, Universitatea “Alexandru

Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: ursugeorgianaionela13@gmail.com   

ATRAG (Asociația Tinerilor Români din Afara
Granițelor)

Președinte: Olga Codreanu
Telefon: 0735631423

Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.T9, et.4 
Sala de lectură

Ioan Cuza”, Corp B
E-mail: atrag.iasi@gmail.com 

Web: http://atrag.ro/ 



Serviciul pentru studenți, Orientare în carieră și inserție profesională (date de contact)

Adresă: Complex Studențesc “Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 19, 18, 17, 16, 12, 8
Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, cod 700461, Iași
Telefon: +40 232 20 1103/ +40 232 20 1770
Email: servicii.studenti@uaic.ro

      Serviciul pentru studenți, orientare în carieră și inserție profesională și alumni este o structură din cadrul
Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și se află în subordinea Prorectoratului pentru activităţi
studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic, coordonatorul acesteia fiind prof. univ. dr. Mihaela
ONOFREI.
       Structura oferă servicii de consiliere în carieră și psihologică. Mai mult, poți participa la ateliere gratuite
de dezvoltare personală și profesională, beneficiezi de sprijin în pregătirea pentru angajare și ai
posibilitatea de a participa gratuit la evenimente de carieră (târguri de joburi), de voluntariat, stagii de
practică, networking cu angajatori și prezentări de companii. Facilitățile puse la dispoziția ta, de către acest
serviciu, te vor ajuta să-ți dezvolți abilități utile pe care le vei putea pune în practică în multe situații din
viața de student.

R.A.N

    Proiectul R.A.N (Rămâi alături de noi) face parte din gama proiectelor ROSE - Schema de Granturi 
pentru Universități și vizează creșterea ratei de retenție a studenților înmatriculaţi la ciclul de licenţă în 
primul an de studii de la FEAA (UAIC).

E-mail: ran@feaa.uaic.ro
Web: http://portal.feaa.uaic.ro/ran/Pages/default.aspx
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 Lista domeniilor de licență a programelor de studii
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*) Linie de studii în limba engleză.
Planul de învăţământ pentru ID este identic cu cel de la învățământul cu frecvență (IF).



3.2 Planuri de înățământ pentru studii universitare de licență

       Precizări privind variantele traseului academic individual

    Un student înmatriculat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este obligat să se înscrie la 
cursuri la începutul fiecărui semestru universitar, după un calendar stabilit de fiecare facultate. Fişa de 
înscriere, anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi 
examenele restante la care se va prezenta în semestrul respectiv.
     Activităţile didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice, laboratoare etc.) sunt structurate pe discipline
de învăţământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru. Repartizarea disciplinelor pe
semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt
cuprinse în planul de învăţământ al programului de studii.
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Contabilitate și informatică de gestiune
Pentru a ști ce se întâmplă într-o afacere, trebuie să ții cont de toate numerele! 

Programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune (CIG) face parte din oferta educațională a FEAA încă
de la înfiinţarea acesteia, din anul 1962. Programul de studii CIG își propune formarea de specialiști care să

activeze în domeniul financiar-contabil, din toate sectoarele economiei naționale. Pregătirea practică a studenților
este facilitată și de protocolul încheiat cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România prin care

se asigură stagii de practică pentru studenții din anii I și II, în cabinete/ societăți de contabilitate și expertiză
contabilă. Studiile de licență pot fi completate ulterior prin programe de master care asigură accesul la organisme

profesionale cu reprezentare națională și internațională (CECCAR, CAFR, ANEVAR, ACCA).

       Oportunități de carieră:
    Absolvenții de CIG pot accede la următoarele funcții: economist-contabil, responsabil compartiment
contabilitate financiară și de gestiune, auditor intern, cenzor, analist financiar, analist/ proiectant de sisteme
informaționale, inspector fiscal, evaluator, expert contabil, auditor financiar, consultant fiscal, specialist în
insolvență etc. 
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Economie și Afaceri Internaționale
Privește peste orizontul afacerii tale!

Programul de studii Economie şi Afaceri Internaţionale oferă studenţilor cadrul propice pentru dobândirea unor
competențe avansate de comunicare în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, dezvoltarea de

capacități de nivel înalt pentru accesarea programelor internaţionale de studii, înțelegerea fenomenelor din
economia mondială, cunoaşterea adecvată a mediului internaţional de afaceri, a instituţiilor şi politicilor Uniunii
Europene, compatibilitatea profesională pentru locurile de muncă din instituţii care administrează programele

de finanţare europeană, competenţe profesionale pentru angajarea într-un mare număr de activităţi, de la
afaceri private interne care desfăşoară activităţi de comerţ exterior, până la firme multinaţionale şi instituţii

internaţionale.

        Oportunități de carieră:
    Absolvenții acestei specializări își pot dezvolta o carieră profesională în numeroase instituții și

organizații, cum ar fi: firme și instituții de comerț exterior, firme care derulează operațiuni de import-
export, reprezentanţe şi filiale ale firmelor străine, organisme şi instituţii ale Uniunii Europene,
departamente de relaţii internaţionale din bănci, companii de asigurari şi instituţii financiare
internaţionale, firme de transport şi expediţii internaţionale, asociaţii profesionale, institute și centre de
cercetare, agenții guvernamentale etc.
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Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor
Învață economie, fiind un turist în călătoria spre succes! 

Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor este un program de studii generos, care atrage studenţii
interesaţi de întreg sectorul terţiar, dar în mod particular de Comerţ şi Turism. Se poate spune că acest

program de studiu este o pepinieră de antreprenori, într-o ţară în care potenţialul turistic este subutilizat, iar
Comerţul reprezintă o opţiune imediată a unui tânăr absolvent.
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Oportunități de carieră:
Perspectivele de angajare pentru tinerii care vor obține licența în ECTS sunt numeroase: inspector
economist comerț și marketing; administrator de cantină, restaurant, pensiune; concierge; agent de
turism; agent ticketing; agent rezervări; agent comercial; agent cumpărări; asistent comercial;
analist servicii client; agent contractări și achiziții (broker mărfuri); economist - asistent cercetare;
conducător microîntreprindere; administrator (girant) în transporturi și comunicații; responsabil
raion de magazin; front desk manager; organizator evenimente; manager categorie de produs;
merchandiser; dispecer în transporturi etc.



Finanţe şi bănci
Nu apela la un împrumut, ci fă o investiție pentru tine!

Programul de studii Finanţe şi Bănci reprezintă unul dintre pilonii de bază ai FEAA, care, în timp, a
devenit un etalon al educației financiare, asigurând studenților (la cursuri cu frecvență sau la distanţă)
abilități de procurare și utilizare a capitalurilor, dezvoltarea instinctelor raționale de prevenire a riscului,
calități cerute de angajatori diverși și sofisticați, de la corporații gigant la firme mici, la bănci și instituții
financiare, entități de consultanță și audit sau societăți de asigurare. Ca urmare a notorietății acestei

specializări de peste jumătate de secol, profesionalismul absolvenților noștri a devenit o prezență
constantă în mediul de afaceri, oferind asistență financiară continuă, pentru funcționarea normală a

piețelor financiar-bancare.

Oportunități de carieră:
- analist de credite/administrator de cont;
- analist financiar/analist de investiții;
- consilier bancar/fiscal/de asigurări;
- agent de bursă/pentru servicii de investiții financiare;
- inspector fiscal, agent de capital de risc;
- auditor intern pentru sectorul public/auditor extern;
- broker imobiliar.
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Informatică Economică
Colectează date, transformă-le în informații și construiește-ți bazele IT!

Informatica economică reprezintă un domeniu de maximă atractivitate în toate facultățile de economie și
business din țară. Date fiind diversitatea ofertei de pe piața muncii, nivelul salariilor, natura angajatorilor
(firme străine, preponderent din spațiul EU - Amazon, CapGemini, Centric, Codeless, Endava, Falcon
Trading, Microsoft, Mind Software, SCC, TeamNet, UBIS), deschiderea (un bun absolvent IT se poate

angaja aproape oriunde în Europa), perspectivele avansării rapide spre poziții de coordonare de echipe și
proiecte, programul de studii Informatică economică înregistrează cea mai mare concurență dintre toate
programele de licență ale FEAA și este orientată pe latura aplicativă a diverselor tehnologii, limbaje și

platforme în realizarea de aplicații și sisteme informaționale pentru organizații. Evaluarea sub formă de teme
și proiecte reale, o cultură bazată deopotrivă pe muncă, onestitate și lucru în echipă constituie atuuri ale

specializării și absolvenților săi.

Program distins cu premiul de excelență Best Academic Program of the Year 
în cadrul galei 

Romanian Outsourcing Awards for Excellence, București, 2015
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        Oportunități de carieră:
     Absolvenții acestei specializării pot beneficia de bune plasamente pe piața forței de muncă,

dacă avem în vedere dinamica și structura cererii de specialiști din ultimii ani, multe oferte venind
din partea companiilor străine cu sediul în țara noastră.
      Absolvenții pot accede la următoarele funcții: analist de sisteme informationale,proiectant de
sisteme informatice economice, administrator baze de date, programator, consultant IT,
consultant/ implementator de sisteme informatice integrate pentru gestiunea afacerilor (ERP) şi
soluţii e-Business, Web designer & Web developer, manager de proiecte informationale/manager
de proiecte IT



Management
Managementul nu înseamnă altceva decât motivarea altora!

Rolul clasic al managementului este de a realiza munca prin intermediul oamenilor, dar managementul actual
înseamnă să formezi oamenii prin muncă, punând cei mai buni oameni în fața celor mai bune oportunităţi.

Programul de studii de licență Management contribuie decisiv la dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,
manageriale şi de leadership ale studenților, ajutându-i să se realizeze conform vocației lor. Obiectivul

programului este de a forma specialişti în funcționarea unei organizații, viitori lideri capabili să inițieze, să
conducă și să dezvolte o afacere prin cunoștințele lor teoretice solide, prin abilităţile practice, mentalitățile și

competențele specifice.
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       Oportunități de carieră:
      Absolvenții acestei specializări care doresc să înceapă o cariera profesională pot ocupa posturi în
firme mari, mijlocii și mici, instituții publice, ONG-uri, naționale și internaționale, din orice domeniu de
activitate. 
      Câteva exemple de tipuri de cariere pot fi consultate în rândurile următoare: economist referent în
managementul resurse umane, în logistică, în activitatea comercială, în cercetare-dezvoltare, în
funcțiunea financiar-contabilă, în proiectare-reproiectare operațiuni și în organizarea proceselor.



Marketing
Marketingul este doar 1% creativitate, restul de 99% fiind muncă asiduă

Programul de licenţă Marketing este oferit de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor începând din anul 1990,
acumulând astfel o experienţă măsurată în 22 de promoţii de studenţi. Calitatea programului este certificată şi prin obţinerea

acreditării ARACIS corespunzătoare celui mai înalt nivel de încredere. Dar, întotdeauna, confirmarea valorii o dă piaţa:
absolventul de Marketing de la UAIC fiind printre cei mai căutaţi din ţară.

Vrei să fii studentul nostru? Iată ce oferim:
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Brand manager;
Manager de produs;
Manager de vânzări;
Manager de clienți;
Referent specialist în marketing;
Analist de date de marketing;
Consultant de marketing;
Consilier de vânzări;
Specialist în marketing online;
Specialist în social media;
Planificator media;
Organizator de târguri și expoziții;
Specialist în relații publice.

      Oportunități de carieră:



Statistică și Previziune Economică 
Gândire statistică înseamnă o viziune analitică!

Trăim într-o societate a informației. Producem și analizăm o mare diversitate de date. Capacitatea de lucru a calculatoarelor
avansează, iar datele culese sunt tot mai variate și mai complexe. Cererea de specialiști capabili să gestioneze baze mari de

date și să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice este într-o continuă creștere. Asistăm la dezvoltarea de noi
competențe și meserii. Concepte precum Big Data, Data Science, Analytics trasează coordonatele unor profesii de vârf ale

prezentului și viitorului. Programul de studii Statistică și Previziune Economică se adresează acestei nevoi. Programul
pregătește absolvenți cu abilități și cunoștințe legate de culegerea și analiza datelor, calcul probabilistic, baze de date și

pachete program de statistică. 

        Oportunități de carieră:
      Absolventul specializării SPE va deține un instrument de lucru puternic și universal - limbajul statistic.
Va putea lucra oriunde, indiferent de domeniu, țară sau limbă. Competențele obținute vor putea fi puse în
aplicare imediat după angajare. Pentru statistică, nu există distanță între teorie și practică. Studenții noștri
beneficiază constant de stagii de practică în firme interesate de statisticieni. Pregătim specialiștii
momentului și viitorului - absolvenți cu competențe practice fondate pe cunoștințe de specialitate temeinice.
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Administrarea Afacerilor
Business opportunities are like buses, there's always another one coming!

Administrarea Afacerilor (Business Administration) este primul program de studii de licenţă de la Facultatea
de Economie și Administrarea Afacerilor cu predare integrală în limba engleză. Acesta este structurat ca un

program cu trei ramuri, ceea ce permite absolvenţilor să se specializeze într-unul dintre cele trei domenii:
management, marketing sau finanţe. Cursurile sunt livrate exclusiv pe baza unor suporturi de curs de nivel
internaţional, achiziţionate de la edituri de renume (Pearson Education, Springer, Prentice Hall), susţinând

atât calitatea procesului de predare-învăţare, cât şi comparabilitatea cu competenţele şi abilităţile acumulate
de către studenţii din alte ţări europene. Pe parcursul celor trei ani, studenţii sunt expuşi unui mediu

internaţional, experimentând interacţiuni cu diferite culturi.
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Contabil;
Executivul publicitar; 
Manager de afaceri;
Ofițer de Finanțe;
Managerul Resurselor Umane;
Analist al managementului ;
Specialist de marketing;
Administrator de birou;
Specialist Relații Publice .

      Oportunități de carieră:

    Multe oportunități de carieră se regăsesc, de asemenea, în cadrul
organizațiilor guvernamentale, de asistență medicală, religioase și civice.



Business Administration
Business opportunities are like buses, there's always another one coming!

Business Administration is the first undergraduate program established at the Faculty of Economics and
Business Administration that was delivered entirely in English. It is structured as a three fold program, which

allows graduates to specialize in one of the three fields: management, marketing or finance. Courses are
delivered exclusively based on course books of international level, acquired from renowned printing houses
(Pearson Education, Springer, Prentice Hall). They support both the quality of the teaching-learning process

and the comparability with other European universities in terms of student competencies and abilities.
During the three years, students are exposed to an international environment, experiencing interactions with

different cultures.

      The program targets high school graduates with a good level of English (at least B2 according to
European standards), willing to study in an international environment and at a level that will facilitate
their integration on the international labour market. Students enrolled in the Business Administration
program are the favourite candidates for international programs (Erasmus, Work & Travel, American
Experience and other) due to their very good level of foreign languages, high level of knowledge and
abilities and the international environment experienced in the program. This proves that it is a solid
and valuable program, which is confirmed also by the exponential rise in the number of students
enrolled per year. 

29



Administraţie publică
Participarea publică înseamnă totul. 

Cu participarea publică nimic nu poate da greş, fără de ea, nimic nu poate reuşi!

Programul de studii Administraţie publică se adresează, în primul rând, persoanelor care doresc să se
implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte
cariera profesională în instituţii  (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul

cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță)
asigură o  pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe

care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa,
angajamentul şi cooperarea.

Oportunități de carieră:
-  inspector de specialitate;
-  expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
-  administrator, manager public, city manager;
-  agent/ facilitator de dezvoltare locală;
-  auditor intern pentru sectorul public;
-  secretar unitate administrativ-teritorială;
-  profesor/ formator/reglementator;
-  expert/consultant  în afaceri publice.
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4. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, activitatea de cercetare ştiinţifică se
desfăşoară în cadrul celor 5 departamente ale facultăţii şi a celor 9 centre de cercetare. 

4.1 Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetare în Finanţe (CCF)
Director: Prof.dr. Mihaela ONOFREI

Tel.: 0232.201429; e-mail: onofrei@uaic.ro; B 425, Corp B.

2. Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate (Center for
Advanced Information Systems, Financial Reporting and Accounting) - CESINCON

Director: Prof.dr. Marin FOTACHE
Tel.: 0232.201430; e-mail: fotache@uaic.ro; B 420, Corp B.

3. Centrul de Cercetări Statistice - CCS
Director: Prof.dr. Carmen PINTILESCU

Tel.: 0232.201416; e-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro; B 321, Corp B

4. Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri - CCECA
Director: Prof.dr. Ion POHOAŢĂ

Tel.: 0232.201609; e-mail: ionpohoata@yahoo.com; B 423, Corp B.

5. Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene - CCREISE
Director: Prof.dr. Gabriela Carmen PASCARIU

Tel.: 0232.201402; e-mail: gcpas@uaic.ro B 319, Corp B.

6. Centrul de Cercetare Management - CEMEX
Director: Prof.dr. Adriana ZAIŢ 

Tel.: 0232.201437; e-mail: azait@uaic.ro B 609, Corp B.

7. RPA@FEAA Grupul de Cercetari in Tehnologii Robotic Process Automation al FEAA
 Director: Prof. dr. Georgescu Mircea

 Tel.: 0232.201587; e-mail: mirceag@uaic.ro B304, Corp B

8. Centrul pentru Studii Balcanice – CBS
 Director: Lect. dr. Jijie Tudor

 Tel.: 0232.201441; e-mail: tudor.jijie@eastmarketing.ro B526, Corp B

9. Interdisciplinary Research and Knowledge Management Laboratory – IRKML
 Director: Conf.dr.habil Andrei Andreia Gabriela

 Tel.: 0232.201435; e-mail: andreia.andrei@uaic.ro B601a, Corp B
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Dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces
la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul
facultăţii;
Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la
programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum
şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare;
Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă;
Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională,
psihologică şi socială;
Dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând
cursuri, laboratoare şi seminare;
Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical;
Dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută
de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat iniţial;
Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii;
Dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale, inclusiv
comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;

       Drepturi ale studenților:

Statutul Studentului

În calitate de student la UAIC beneficiezi de o serie de drepturi prin care îți poți apăra statutul de
student, dar în același timp trebuie să fii responsabil și de obligațiile care vin cu acestea. 

În rândurile ce urmează vei regăsi cele mai importante drepturi și obligații, iar dacă dorești să afli mai
multe citește Statutul studenților înmatriculați la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, scanând

codul QR.
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Eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv foaia matricolă,
diploma de licenţă, master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi
legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);

Cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru
transportul intern auto, feroviar şi navale; 
De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări
culturale şi sportive organizate de instituţii publice;
Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
Cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii; 
Dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului pentru
concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi mobilităţi;

De a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea informaţiilor
prezentate în lucrările elaborate; 
De a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul
activităţilor conexe acestuia;
De a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor
substanţe interzise; 
De a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar; 
De a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţiile de învăţământ superior;
De a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în condiţiile
stabilite în contractul de studiu.

       Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:

       Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife: 

       Obligații ale studenților:

       Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea
prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.
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Structura anului
universitar
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Semestrul I

27 septembrie – 19 decembrie –  12 săptămâni -Activitate didactică

20 decembrie – 2 ianuarie – 2 săptămâni -Vacanța de iarnă

3 ianuarie-16 ianuarie – 2 săptămâni – Activitate didactică

17 ianuarie – 6 februarie– 3 săptămâni – Sesiune de examene

14 februarie -27 februarie – 2 săptămâni – În această perioadă se va organiza o

sesiune de examene pentru finalizarea studiilor

Vacanță

7 februarie – 20 februarie
În acestă perioadă, fiecare facultate organizează o săptămână de evaluare

(reexaminări în vederea promovării sau măririi notei).
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Semestrul al II-lea

21 februarie – 21 aprilie – 9 săptămâni – Activitate didactică

22 aprilie – 1 mai  – 1 săptămână – Vacanță

2 mai – 5 iunie – 5 săptămâni – Activitate didactică

6 iunie – 26 iunie – 3 săptămâni – Sesiune de examene

27 iunie – 3 iulie – 1 săptămână – Reexaminări în vederea promovării sau măririi notei

4 iulie – 30 septembrie -Practică de specialitate (dacă este cazul)

29 august - 11 septembrie – 2 săptămâni – În această perioadă va fi organizată o

sesiune specială de evaluare (examinări, reexaminări, măriri).

Vacanța de vară

04 iulie – 30 septembrie



Întrebări frecvente

Ce este fișa disciplinei și ce conține aceasta?
Fișa disciplinei reprezintă canalul oficial de comunicare adoptat de facultate, postat de către toate cadrele
didactice, pentru fiecare materie în parte, încă de la începutul anului, pentru ca studenții să fie înștiințați de

modul în care vor fi evaluați. Aceasta trebuie să cuprindă: tematica parcursă la fiecare curs/seminar, ponderea
activității de seminar, curs, metoda de examinare și standardele minime de performanță, bibliografie obligatorie

pentru curs și seminar și cea opțională. De asemenea, fișele disciplinelor sunt postate pe portalul facultății.

Ce sunt creditele? Dar punctele?
Fiecare student poate să aibă pe semestru maxim 30 de credite, iar pe an, 60. Fiecare materie este 

reprezentată de un număr de credite (de exemplu, Macroeconomia este reprezentată de 6 credite) și toate 
materiile însoțite de creditele aferente acestei  materii, însumate dau un total de 30 de credite. 

Creditele reprezintă volumul mediu de muncă pe care un student va trebui să îl depună pentru a promova 
materia. 

Punctele reprezintă numărul total aferent însumării numărului de credite de la o materie, înmulțit cu nota 
obținută în examen. Spre exemplu, dacă un student are nota 10 în examen la Microeconomie, iar disciplina 

respectivă are un număr de 6 credite, înseamnă că la disciplina Microeconomie studentul a obținut un număr de 
60 de puncte.

Ce înseamnă EVP?
EVP=Evaluare Pe Parcurs. Aceasta reprezintă toate notele, proiectele, testele, etc, de pe parcursul semestrului,

materialele și capitolele ce sunt incluse în aceste modalități de evaluare, bibliografia, datele pe care se vor da
eventualele teste, și ponderea fiecăruia, până în momentul sesiunii. În cadrul examenelor de tip EVP, testele au

caracter de parțial, ceea ce înseamnă că partea respectivă de materie nu va mai intra în  componenta
examenului de sesiune.

Care sunt criteriile pentru distribuirea buget/taxă?
Repartizarea studenţilor pe domenii de licenţă şi specializări se face în ordinea descrescătoare a mediilor de
admitere şi în ordinea de preferinţă din fişa de opţiuni, cu încadrarea în numărul maxim de locuri pe fiecare

specializare.
La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat

sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi
studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.

Care este diferența dintre restanţă şi refacere?
La materiile cu Evaluare Pe Parcurs, condiția pentru a putea susține examenul final în sesiune este promovarea
seminarului cu nota minimum 5. În cazul în care acest standard de performanta nu este atins, studentul în cauză

este nevoit sa refacă activitatea didactică anul universitar următor, participând din nou la cursuri și seminarii,
susținând din nou testele disciplinei și participând în cadrul orelor de seminar. 

Restanța apare în cazul materiilor necondiționate de o notă minimă de a susține examenul de sesiune, nefiind
nevoie de refacerea activității de seminar/laborator. 

Înscrierea la o refacere/restanță se face pe baza unei cereri depuse la secretariatul specializării și se plătește o
taxă de refacere a activității didactice de 50 lei/credit.
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Care sunt atribuțiile șefului de grupă?
Șeful de grupă este reprezentantul studenților din grupa respectivă și are rolul de a asigura comunicarea

între studenți și secretariat, între studenți și reprezentanții acestora și între studenți și organizațiile
studențești. 

Atribuții:
Să mențină legătura cu profesorii ce predau la grupa respectivă;

Să colecteze adreselor de email ale profesorilor;
Să mențină legătura permanentă cu tutorele de grupă și secretariatul specializării; 

Să asigure remedierea situațiilor conflictuale în cadrul grupei.

Care este diferența dintre curs și seminar?
Cursul se susține cu întreg anul și cu o singura serie (specializare) și se ține de obicei în amfiteatru, având

caracter informativ. Fiecărui curs îi corespunde un seminar, reprezentând partea aplicativă a noțiunilor
teoretice. Spre deosebire de cursuri, seminariile sunt mai interactive, pun accent pe parte practică a

informației predate la curs.

Care este modul de notare pentru materiile cu examen final în sesiune? Dar cu EVP 100%?
Fiecare cadru didactic este obligat ca, în Fișa Disciplinei, să menționeze explicit modalitățile de evaluare,

cerințele pe care trebuie să le îndeplinească studenții pentru a se putea prezenta la activitatea de evaluare,
fie aceasta pe parcurs ori finală. Așadar, majoritatea disciplinelor sunt formate din doua componente,

evaluare pe parcurs și examen (în sesiune sau în decursul semestrului). Procentul acordat pentru fiecare
componentă variază în funcție de alegerile cadrelor didactice. Spre deosebire de examenele care se susțin

în sesiune, care se pot mări sau reface în perioada de restanțe, notele obținute pentru materiile cu EVP
100% rămân neschimbate.

Cum se desfășoară sesiunea?
Sesiunea se desfășoară pe durata a 4 săptămâni, 3 săptămâni fiind destinate examenelor propriu-zise iar 

una pentru restanțe și măriri. Zilele pentru desfășurarea examenelor sunt stabilite de către titularii de 
catedra, cu ajutorul șefilor de grupă, după consultarea în prealabil cu colegii pe care îi reprezintă.

În principal, examenele din sesiune sunt constituite exclusiv dintr-un număr de întrebări tip grilă, numărul 
acestora fiind diferit de la o materie la alta. Bineînțeles, veți mai întâlni și unele materii la care examenele 
din sesiune va fi alcătuit atât din partea de tip grila, cât și din partea clasică scrisă (exemplu: Matematici 

aplicate in economie).
În cadrul sesiunii vor fi atât examene cu o singură variantă de răspuns, cât și cu mai multe răspunsuri 

corecte sau chiar nici unul.

Care este modul achitării taxei de școlarizare a studenților în regim ‘cu taxă’?
Pentru semestrul I:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 octombrie; 
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 decembrie.

Pentru semestrul al II-lea:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;
Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.
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Ce face un tutore de grupă?
Activitatea de tutorat are drept scop sprijinirea studenților în activitatea universitară, oferind  suport

moral privind adaptarea la programul universitar, precum și informarea studenților cu privire la
perspectivele unei viitoare cariere în domeniul ales.

Tipuri de activități de tutorat: 
întâlniri periodice cu studenții;

informarea studenților cu privire la organizarea facultății, filierele de studiu, precum și oferirea de
perspective profesionale studenților;

monitorizarea grupei, organizarea de evenimente care să faciliteze relația cu mediul de afaceri, 
 organizarea procesului de evaluare a cadrelor didactice de către studenți, implicarea în prevenirea

abandonului școlar, asigurarea de suport cu privire la alegerea opționalelor, elaborarea listei cu
discipline opționale  și trimiterea acestora conducerii Facultății.

Ce este modul psihopedagogic?

Modul psihopedagogic reprezintă o serie de cursuri suplimentare la care studentul se poate înscriere
în vederea obținerii posibilității de a fi profesor. Acest modul cuprinde două părți : 

prima parte se desfășoară paralel cu studiile de licență și prin terminarea acestuia se poate preda la
nivelul claselor primare și gimnaziale; 

a doua parte se desfășoară în cadrul studiilor de masterat și conduce la predarea la nivelul liceului și a
facultății.

Important de precizat este faptul ca urmarea cursurilor modulului Psihopedagogic este disponibilă în
mod gratuit, cu condiția de a te înscrie în anul 1 la acest opțional. Înscrierea pe parcurs pentru acest

opțional este posibila, însă se plătește contravaloarea cursului.
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Transport

Ca student la UAIC, primești următoarele reduceri:
Reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a (pe baza legitimației de transport vizate)

Reducere de 50% la trenul accelerat-rapid (pentru 24 de călătorii, pe baza carnetului de cupoane)

Transport în comun local

Secolul în care trăim este cel al tehnologiei, astfel, achiziționarea biletelor de transport nu necesită
prezența fizică, ci doar crearea unui cont pe „24Pay”, care te va scuti de cozile infernale. „HereItIs” este o

aplicație destul de utilă studenților ce prezintă toate rutele mijloacelor de transport în timp real, iar piesa de
rezistență, cea ce te ajută să ajungi direct în fața facultății este „Moovit”, în cadrul căreia găsești ora, stația,

dar și buna dispoziție pentru a merge cu mijloacele de transport în comun.
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Palatul Culturii
Adresa: Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr.1, Iaşi 
Telefon: +40.232.275.979
Fax: +40.332.408.166
Email: contact@palatulculturii.ro

Program:
Luni: inchis
Marti-Duminica: 10:00- 17:00
Sarbatori legale: inchis

Palatul Culturii din Iași este o clădire emblematică, construită, în perioada 1906 - 1925, în perimetrul
fostei curți domnești medievale moldovenești, pe locul fostului palat domnesc. Clădirea este înscrisă în

Lista monumentelor istorice și din ansamblu mai fac parte și ruinele curții domnești.
Edificiul a servit inițial drept Palat Administrativ și de Justiție. În anul 1955, destinația clădirii a fost

schimbată într-una culturală, devenind gazda unor instituții culturale din Iași.
Astăzi, Palatul Culturii este sediul Complexului Muzeal Național „Moldova”, ce cuprinde Muzeul de Istorie

a Moldovei (1916), Muzeul Etnografic al Moldovei (1943), Muzeul de Artă (1860), Muzeul Științei și
Tehnicii „Ștefan Procopiu” (1955), precum și Centrul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural

(1975).

Grădina Botanică
Adresa: Str Dumbrava Roşie, nr 7-9, Iaşi 
Tel.: 0232/201373
Fax: 0232/201385
E-mail: gbot.is@uaic.ro

Program de vizitare:
Exterior: zilnic între orele 9:00 – 20:00
Complex de sere: marţi, joi, vineri, sâmbătă şi duminică între orele 10:00 – 18:00 
Luni şi miercuri complexul de sere este închis.

Grădina Botanică „Anastasie Fătu”  aparține de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și ocupă 105
hectare care sunt împărțite în 12 sectoare cu diverse plante rare, fosile vii sau alte specii de floră.

Întregul ansamblu a fost inaugurat în 1856 și numit după cel care l-a fondat: Anastasie Fătu, naturalist și
medic. Pe vremea aceea era prima grădină botanică universitară de pe pământul românesc. Apoi, din

anul 1963 încep amenajările, care în prezent se realizează periodic.
Pe teritoriul grădinii se mai află un parc dendrologic, ce poate fi vizitat, și o mănăstire de maici unde se

poate merge la biserică. 
Așadar, fie că vrei să vezi anumite secții sau să te plimbi, grădina este o destinație care merită să se afle

în planul tău de călătorie!
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Biblioteca Județeană Gheorghe Asachi Iași
Localizată în: Galeriile Ștefan cel Mare
Adresă: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10, Iași
Program: 
sâmbătă: 08:30–15:0 
duminică: închis
luni: 09:30–16:0
marți: 09–20
miercuri: 09–20
joi: 09–20
vineri: 09–20

Telefon: 0332 110 044

 Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în conformitate cu profilul său
enciclopedic şi are menirea de a fi la dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, venind în

întâmpinarea nevoii de informare, educare şi recreere a cetăţenilor.
Conform celor mai avizaţi specialişti, biblioteca publică actuală trebuie să îndeplinească următoarele

deziderate:
· să pună la dispoziţia cititorilor documente culturale şi de informare actualizate, în formate cât mai

variate şi organizate astfel încât accesul la ele să fie accesibil tuturor;
· să dispună de personal calificat;

· să dispună de programe informatizate care să răspundă normelor internaţionale;
· să fie conectată la reţele naţionale şi internaţionale de informare.

Parcul Copou și Teiul lui Eminescu
Adresă: Bulevardul Carol I nr. 31, Iași 700462
Program: 
Deschis non-stop
Telefon: 0755 499 108 

Parcul Copou (sau Grădina Copou) este cel mai vechi parc din Iași, situat pe dealul Copoului, fiind cel mai
mare parc urban din zona centrală și de nord a orașului. Contribuind semnificativ la calitatea aerului și la

menținerea biodiversității locale, vegetația sa este majoritar arboricolă, cu o compoziție peisagistică
apreciată pentru frumusețe, echilibru și valoare ecoprotectivă.

Teiul lui Eminescu este un tei argintiu  cu o vârstă de aproximativ 540 de ani, aflat în Parcul Copou din Iași.
Arborele, asociat istoric cu poetul Mihai Eminescu, reprezintă unul dintre cei mai importanți arbori

monument din România și constituie un simbol pentru orașul Iași.
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Muzeul Unirii
Adresă: Strada Alexandru Lăpușneanu 14, Iași 
Program: 
Miercuri-duminică: 10.00-17.00
Luni și marți: ÎNCHIS
Telefon:  0232 314 614

Muzeul Unirii este un important muzeu național din municipiul Iași.
Clădirea este monument istoric și de arhitectură, construită între 1800 - 1806, în stil neoclasic.

Între 1859-1862 a fost reședința domnească a primului domnitor al Principatelor Unite -
Alexandru Ioan Cuza, iar între anii 1916-1919, devine reședință a regelui Ferdinand.

Astăzi muzeul expune piese de istorie evocând Revoluția de la 1848 și Unirea Moldovei cu Țara
Românească din 1859 (documente, piese de mobilier și obiecte de decorație interioară, obiecte

ce au aparținut lui Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri și altor personalități ale
epocii).

Casa Muzeelor
Adresă: Strada Vasile Alecsandri 6, Iași 
Program: 
sâmbătă: 10–17
duminică: 10–17
luni: închis
marți: 10–17
miercuri: 10–17
joi: 10–17
vineri: 10–17

Telefon: 0232 410 340

În Casa Muzeelor  funcționează 4 noi muzee: Muzeul Pogromului de la Iași, Muzeul Teatrului
Evreiesc în România, Muzeul Poezie(i), Muzeul Copilăriei în Comunism. De asemenea, Muzeul
Literaturii Române a fost transferat de la Casa Pogor la Casa Muzeelor și a fost reorganizat într-

o nouă formulă expozițională.
În Casa Muzeelor funcționează și sediul administrativ al Muzeului Național al Literaturii Române
Iași, săli de expoziții, ateliere, educație muzeală, o sală multifuncțională de conferințe, precum și

un depozit de patrimoniu și biblioteca muzeului.
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Muzeul Mihai Eminescu
Adresa: Parcul Copou, Iaşi
Program:
Marţi – Duminică: 10:00-17:00
Luni: ÎNCHIS
Telefon: 0232.410.340

Impunătoarea construcție din parcul Copou a fost realizată în doar câteva luni, de către Primăria Municipiului
Iași. Mihai Eminescu (1850-1889), legat afectiv și cultural de Iași, a locuit acasă la Vasile Pogor, în

așezămintele de la Trei Ierarhi și în bojdeuca lui Ion Creangă, însă n-a avut niciodată o locuință a sa. Putem
considera așadar că Muzeul Național al Literaturii Române Iași i-a pus la dispoziție o „casă”.

De-a lungul anilor, Muzeul „Mihai Eminescu” a adunat o colecție importantă de fotografii, fotocopii după
manuscrisele eminesciene (originalele se află, din 1902, la Academia Română), ediții princeps, medalii și

cărți vechi. De asemenea, veți găsi expusă o bogată colecție de artă plastică (grafică, pictură și sculptură).

Bojdeuca lui „Ion Creanga”
Localizare: cartierul Țicău, Iași
Program: marţi-sâmbătă: 10:00-17:00; luni-închis

Bojdeuca lui Ion Creangă este o casă din cartierul Țicău, Iași, în care a locuit între anii 1872 și 1889 marele 
povestitor Ion Creangă. Pragul acestei case a fost trecut și de Mihai Eminescu, bun prieten al lui Creangă. 
Căsuța, având două camere dispuse de o parte și de alta a unui antreu, a devenit muzeu memorial la 15 

aprilie 1918, restaurări având loc în anii 1942 și 1985, fiind prima casă memorială din România.
La vremea sa, Ion Creangă era recunoscut pentru faptul că la căsuța sa din Țicău deținea un grup destul de 
mare de pisici (aproximativ 30), iar fiecare purta câte un nume asociat unei persoane reale din viața sa. Spre 
exemplu, întotdeauna a avut o pisică pe nume Mărioara ca și mătușa sa zgârcită din satul natal Humulești.

 Casa memorială „Mihail Sadoveanu” din Iași 
Localizare: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 12, Iaşi 
Program: marţi-sâmbătă: 10:00-17:00; luni-închis

Casa Memorială „Mihail Sadoveanu” din Iași este un muzeu municipal, secție a Muzeului Literaturii Române
din Iași,  amplasat în casa în care a locuit scriitorul Mihail Sadoveanu.

Clădirea, clasată monument de arhitectură, a fost construită de Mihail Kogălniceanu în 1842. În timpul
Primului Război Mondial a locuit aici George Enescu, apoi, între 1918 - 1936, Mihail Sadoveanu. În 1950

statul român, prin ordinul Consiliului de Miniștri, confiscă proprietatea lui Mihail Sadoveanu, iar la 1 ianuarie
1954 Ministerul Agriculturii, în baza unui „Proces verbal de predare-primire”, încredințează spre folosință atât

„Casa cu Turn” din Copou, actualul Muzeu Sadoveanu, cât și cele 5,2 hectare care aparțineau scriitorului,
Institutului Agronomic Iași. Până în 1980 casa a servit ca sediu al Institutului de lingvistică, istorie literară și

folclor al Academiei și Institutului de antropologie, fiind restaurată între anii 1978 – 1980.
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