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Dragă student FEAA, 

Cu drag, 
Liga Studenților Economiști.

Dacă citești acest paragraf, înseamnă ca ai cel puțin 
o nelămurire care speri să fie clarificată în acest ghid. Știm, 
unele aspecte ale vieții de student pot părea imposibil de 
înțeles la început. Noi, cei care am creat ghidul, am trecut 
la rândul nostru prin ce treci tu, și din acest motiv ai ajuns 
să-l citești chiar acum. Așadar, sperăm ca „Ghidul 
Studentului FEAA” să fie exact lucrul de care aveai nevoie. 



                     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 ştiicând 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 bunăcuviinţă 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.
Teodora Cristina Roman

Decan
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 U n i v e r s i t a t e a 
„Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași este cea mai veche 
instituție de învățământ 
superior din România 
continuând, din anul 1860, o 

tradiție a excelenței şi inovației în educație şi cercetare. 
Cu 15 facultăți, peste 25.000 de studenți şi peste 700 de 
cadre didactice titulare, universitatea se bucură de un 
important prestigiu la nivel național şi internațional, 
având colaborări cu peste 600 de universități din 
străinătate. Odată cu adoptarea procesului Bologna, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima 
instituție de învățământ superior din România 
centrată pe student.

Prin inițiative unice de stimulare a performanțelor în 
cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi 
creativ şi de atragere a celor mai valoroși tineri în viața 
academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se 
angajează să vizeze excelența în orice activitate.



Rectorul    este persoana care 
conduce, din punct de vedere științific și 
administrativ, o instituție de învățământ 
superior. Rectorul reprezintă legal 
Universitatea în relațiile cu terții și 
este președintele Consiliului de 
Administrație. Rectorul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași este 
Prof. Univ. Dr. Tudorel Toader.

 Universității sunt numiți de către Rector 
pe baza consultării Senatului. Aceștia activează pe diferite 
domenii cheie din universitate și vin în ajutorul rectorului.  

Prorectorii

Prof. univ. dr. Corneliu Iațu
Prorector pentru managementul 

resurselor umane și evaluarea
activității

Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei
Prorector pentru relația cu
studenții, alumni și mediul

economic

Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu
Prorector pentru programe de

cercetare științifică şi transfer de 
cunoștințe

Conf. univ. dr. Florin Brînză
Prorector pentru studii 
doctorale, digitalizare, Filialele și 
Extensiunile UAIC

Lect. univ. dr. Sorin Mocanu 
Prorector pentru managementul 
calității, strategie și dezvoltare 
instituțională

Conf. univ. dr. Constantin-Iulian Damian 
Prorector pentru programe de licență, masterat şi activități de 

formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Prof. univ. dr. Daniela Cojocaru
Prorector pentru relații 
internaționale şi parteneriate de 
studii şi cercetare
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Senatul Universității        este cel mai înalt for de 
decizie şi deliberare. Regulamentele şi hotărârile 
adoptate de Senat sunt obligatorii pentru toți 
membrii comunității academice. Printre atribuțiile 
Senatului se numără și elaborarea şi adoptarea Cartei 
Universitare, aprobarea, la propunerea rectorului şi cu 
respectarea legislației în vigoare, structura, organizarea 
şi funcționarea Universității, aprobarea proiectul de 
buget şi execuția bugetară, aprobarea Codului de 
asigurare a calității, a Codului de etică şi deontologie 
academică și a metodologiilor şi regulamentelor 
privind organizarea şi funcționarea Universității.

Președinte
Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu

Conf. univ. dr. habil.
Mihaela Boza

Prof. univ. dr.
Mircea Georgescu

Biroul Senatului
Președinte
Prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu

Conf. univ. dr. habil.
Mihaela Boza

Prof. univ. dr.
Mircea Georgescu

Vicepreședinți

Vicepreședinți
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Membri
Prof. univ. dr. Liviu George Maha
Prof. univ. dr. Dorina Lăcrămioara Petrescu
CS II dr. Sorin Tașcu
Conf. univ. dr. Ioana Maria Costea
Prof. univ. dr. Cristian Enăchescu
Prof. univ. dr. Daniela Tatiana Agheorghiesei
Stud. Andrei-Alexandru Solomon

Diana AparaschiveiSecretariat Senat
diana.aparaschivei@uaic.ro

Consiliul de Administrație          este constituit 
din Rector, Prorectori, Decanii facultăților, Directorul 
General Administrativ şi un reprezentant al                 
studenților. Consiliul de Administrație asigură 
conducerea executivă a Universității şi aplică deciziile 
strategice ale Senatului. 



         Tradiția învățământului economic de nivel academic 
a început la Iași, în 1843, când Ion Ghica a predat la 
Academia Mihăileană primul curs de economie 
politică. Apoi, gândirea şi educația economică au fost 
ilustrate de intelectuali reputați precum Ion Strat, A.C. 
Cuza, Ion lonescu de la Brad, A. D. Xenopol, Gh. Zane 
etc. După înființarea Universității în anul 1860, la 
Facultatea de Drept s-au predat cursuri de Economie 
Politică, Doctrine Economice şi Finanțe Publice. În 1962, 
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași se înființează 
Facultatea de Științe Economice. În anul 1999, 
facultatea şi-a schimbat denumirea 
în „Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor”, pentru 
o conturare mai clară a celor două 
segmente majore ale educației 
academice: teoretic (științe 
economice) şi aplicativ (științe 
de gestiune sau ale administrării 
afacerilor).

Cunoaște

(cu 2 de „A”)
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PRODECAN
Activitate didactică
(licență și master)

Prof. univ. dr.
Valentin Niță

PRODECAN
Relațiile cu studenții

Prof. univ. dr.
Costel Istrate

   Fiecare facultate este condusă de un decan, care are în 
subordine unul sau mai mulți prodecani, fiecare având 
repartizat câte un domeniu de activitate (obligatoriu unul 
dintre prodecani este responsabil şi de problemele ce țin de 
activitățile studenților). Conducerea FEAA este formată 
dintr-un decan și 5 prodecani.
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Prof. univ. dr.
Mircea Georgescu

PRODECAN
Managementul calității
și resurse umane

PRODECAN
Cercetare, managementul proiectelor

și informatizare

Prof. univ. dr.
Cristian Popescu

PRODECAN
Relații internaționale

Conf. univ. dr.
Bogdan Zugravu



          este constituit 
din Rector, Prorectori, Decanii facultăților, Directorul 
General Administrativ şi un reprezentant al                 
studenților. Consiliul de Administrație asigură 
conducerea executivă a Universității şi aplică deciziile 
strategice ale Senatului. 
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Consiliul Facultății

Departamente și secretariate

         reprezintă organul 
decizional și deliberativ din facultate. Acesta este 
format din reprezentanți ai personalului didactic 
(maxim 75%) și reprezentanți ai studenților (minim 
25%). Printre atribuțiile acestuia se regăsesc aprobarea 
structurii, organizării și funcționării facultății, a 
programelor de studii, controlarea activității 
decanului și aprobarea de rapoartele anuale ale 
facultății.

 Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
are în componența sa 6 departamente academice.

Secretar șef
Mîndrilă Angelica-Gabriela B411

angelica.mindrila@uaic.ro

Economie şi Relații Internaționale,
Informatică economică

Secretar
Trofin Mariana Ligiana

ligiat@uaic.ro
B409

Business Administration
Marketing

Secretar
Buliga Anca Mădălina

anca.buliga@uaic.ro
B422
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Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Secretar

Rotariu Carmen
crotariu@uaic.ro
B409

Management
ECTS

Secretar
Targhir Ecaterina-Mihaela

ecaterina.targhir@uaic.ro
B410

Statistică şi previziuni economice
Administraţi e publică

Secretar
Kocsis Roxana Elena

roxana.kocsis@uaic.ro
B405

Finanţe şi Bănci
Secretar

Rusoi Vasilica
vasilica.rusoi@feaa.uaic.ro
B422



bobocului
-ul

     la fiecare disciplină sunt calculate 
astfel: Număr de credite al disciplinei x nota finală. 
Numărul final de puncte reprezintă însumarea punctelor 
de la fiecare disciplină. Punctele folosesc la realizarea 
clasamentului semestrial și anual al studenților, în 
vederea alocării locurilor buget-taxă și a burselor de 
merit și performanță.   

Punctele

  Fiecare curs are alocat un număr de    
(de obicei între 3 și 7). Ții minte când în liceu media 10 la 
desen îți mărea semnificativ media finală? Asta e pentru 
că nota finală la desen avea aceeași „greutate” în calculul 
mediei finale ca, de exemplu, nota finală la română. La 
facultate, creditele sunt o metodă de a oferi o 
greutate diferită disciplinelor: cu cât o disciplină are 
mai multe credite, cu atât îți va afecta mai mult media 
finală. Creditele folosesc la calculul mediei tale anuale, 
care este o medie ponderată între notele obținute și 
creditele fiecărui curs. Un credit este echivalentul a 25 
de ore de activitate (curs, seminar, lucrări, studiu 
individual, proiecte, examene, verificări). Este considerat 
integralist studentul care a obținut într-un an toate 
creditele (60 sau mai multe uneori) aferente disciplinelor 
obligatorii şi opționale. Ca să treci anul, ai nevoie de 
minimum 30 de credite obținute în cele două semestre. 

credite
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  Evaluarea în cadrul disciplinelor de studiu se 
efectuează în două moduri: evaluare pe parcurs (EVP) și 
evaluare finală (examen susținut în sesiunea de 
examene de la finalul fiecărui semestru). Restanța apare 
atunci când nu promovezi examenul din sesiune 
(promovarea înseamnă obținerea unei note cel puțin 
egală cu nota 5). Studenții Universității „Alexandru Ioan 
Cuza” au dreptul la o restanță (reexaminare) gratuită. 
Însă, dacă nici după această reexaminare din sesiunea de 
restanțe nu promovezi examenul, atunci ai refacere la 
materia respectivă. Refacerea reprezintă reluarea 
activității didactice anul următor, necesitând prezența 
la cursuri și seminarii și susținerea din nou a tuturor 
testelor și evaluărilor de la acea materie. Mai există 
două cazuri în care un student poate avea refacere. 
Primul este în situația unei materii ce constă atât în EVP 
cât și în examen în sesiune. Acestea, de regulă, au drept 
condiție promovarea evaluării pe parcurs cu minim 
nota 5. Studenții ce nu îndeplinesc această condiție nu 
pot susține examenul din sesiune și au refacere. Cel de-al 
doilea caz este cel în care materia constă doar în EVP, 
situație în care dacă studentul nu a promovat evaluarea 
pe parcurs are refacere la disciplina aferentă.

În cazul în care promovezi examenul la o disciplină de 
studiu cu examen în sesiune dar simți că performanța ta 
nu a fost la nivelul așteptărilor, ai dreptul la două măriri 
de notă, gratuite, la două discipline diferite.

14

Restanțe și refaceri
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 Dreptul de cazare se acordă studenților şi doctoranzilor înmatriculați la 
zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iași. Nu contează dacă ești 
înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în 
acordarea dreptului de cazare este media anuală obținută în anul 
universitar anterior. Pentru studenții înmatriculați în anul I se va lua în 
considerare media obținută la admitere.

 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.

Cămine



Cantine
Cantina „Titu Maiorescu”

Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” pot lua masa 
la cantina din campusul studențesc „Titu Maiorescu”. 
Accesul în cantină se face pe bază de legitimație sau 
carnet de student. Fiecare student își poate stabili meniul, 

în funcție de buget şi preferințe. 
 

Cafeneaua „TAFRALI”
Cafenea TAFRALI se află în incinta corpului A al 
Universității „Alexandru Ioan Cuza”, la parter. Meniul 
cuprinde cafea, ceai, produse de patiserie și sandwich-uri.

 
Cantinele-restaurant ,,Gaudeamus” şi ,,Akademos”

Cantina-restaurant „Gaudeamus” este situată în incinta 
căminului „Gaudeamus” şi are o capacitate de 122 locuri. 
Media zilnică a celor care servesc masa este de          

200-250 de persoane.
Cantina-restaurant „Akademos” este amenajată la 
parterul căminului „Akademos” şi are o capacitate de 
aproximativ 110 de locuri. Media zilnică a celor care servesc 

masa este de 238 de persoane.
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Pot beneficia de bilete gratuite în tabere studențești, în 
limita locurilor repartizate, studenții de la învățământul 
de stat cu frecvență, care după anul precedent de 
studiu sunt integraliști, în funcție de rezultatele 
obținute. Studenții nu pot beneficia de bilete de tabără 

decât o singură dată pe an.

În apropierea vacanțelor, trebuie să urmărești cu 
atenție afișarea repartizării locurilor la avizierul facultății 
tale și online şi să faci o cerere pentru unul dintre ele, în 
cel mai scurt timp. Vacanța oferită la munte sau la mare 

are o durată de șapte zile şi se organizează în serii.
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Tabere studențești

Burse
 Criteriile generale de acordare a burselor, elaborate 
de Senatul Universității, țin seama de sistemul de 
organizare a învățământului (operează numai sistemul 
ECTS), precum şi de venitul net al familiei studentului 
sau al susținătorului legal. Studenții facultății pot 
beneficia pe parcursul duratei de școlarizare de 
următoarele categorii de burse:
 burse de performanță științifică - se acordă, prin 
concurs, pentru 12 luni consecutive, începând cu data 
atribuirii;
 burse de merit şi burse de performanță - se 
acordă în funcție de performanțele academice ale 
studenților;
 burse de ajutor social - se acordă, la cerere, în 
funcție de situația materială a părinților sau a 
susținătorilor legali;
 burse de ajutor social ocazionale - se pot acorda 
de două ori în decursul unui an universitar, la solicitarea 
studentului cu o situație deosebită, indiferent dacă 
studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă.



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 (CTP Iași) – bilete și 
abonamente reduse cu 50% pentru toți studenții și 
abonamente cu prețul de 16 lei pentru studenții de la 
buget

 Biblioteca FEAA (Corp B, etajul I, B401), deschisă în 
anul 2002, este dotată aproape exclusiv cu cărți şi 
reviste în limbi străine (în special engleză şi franceză), 
dicționare, dar şi cu un număr mare de calculatoare 
de ultimă generație. Accesul în bibliotecă se face pe 

bază de carnet de student.

 FEAA dispune și de o bibliotecă online, unde se 
găsesc majoritatea manualelor și cărților utilizate la 
cursuri și seminare, disponibile în format electronic,   

la cerere. 

Bibliotecar șef - dr. Elena Chiaburu

 În afara bibliotecilor existente în facultate, studenții 
au acces la bibliotecile Centrului Cultural Francez, 
Consiliului Britanic şi Centrului Cultural German, 

toate amplasate în apropierea Universității.
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elena.chiaburu@uaic.ro
201652

Biblioteca



Servicii IT
 Platforma pentru învăţământ electronic (E-learning) 
este utilizată pentru postarea suporturilor de curs și a 
materialelor ajutătoare de către profesori, pentru susținerea 
de examinări online și pentru comunicarea notelor. 

 

 Catalogul online cu notele, creditele și punctele 
studenților obținute la curs și seminar este e-sims 
(https://simsweb.uaic.ro/eSIMS/). Aici se comunică toate 
notele finale la toate disciplinele. 

 Portalul este canalul principal de comunicare cu 
studenții, unde se postează toate noutățile și informațiile 
relevante. Acesta trebuie verificat constant, deoarece aici pot 
fi postate fișe ale disciplinelor, informații despre examene, 
materiale ajutătoare, note, etc. 

 
Campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, inclusiv 
căminele studențești, beneficiază de conexiune de mare 
viteză la rețeaua de comunicații de date a Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”.
 Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot 
obține servicii de email fără costuri de întreținere sau 
suport. Pentru fiecare student se asigură accesul la un pachet 
complet Office 365, gratuit, spațiu de stocare în One Drive și 
o adresă de e-mail instituțională.

19

lucian.berechet@uaic.ro

0232-201443

Birou B 421, etaj I, Corp B Universitate 

Contact: Lucian Berechet – analist

0232-201418

mugurel.patrichi@feaa.uaic.ro

Birou B 327a, parter, Corp B Universitate

Contact: Mugurel Patrichi – analist programator



Serviciul pentru Studenți,
Orientare în Carieră și

Inserție Profesională și Alumni
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 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 relația cu studenții, 

alumni și mediul economic.

Coordonator: Prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, Prorector 
pentru relația cu studenții, alumni și mediul economic

 Oferă servicii de consiliere în carieră, psihologică, 
ateliere gratuite de dezvoltare personală și profesională, 
sprijin în pregătirea pentru angajare și posibilitatea de a 
participa gratuit la evenimente de carieră – târguri de 
joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu 
angajatori, prezentări de companii. De asemenea, se ocupă 
de sondarea părerii studenților cu privire la serviciile 
universității, printr-un chestionar de satisfacție și realizează 
studii privind angajabilitatea absolvenților UAIC. De 
asemenea, oferă sprijin tuturor studenților pentru 

organizarea ceremoniilor de absolvire.

servicii.studenti@uaic.ro

+40 232 20 1103/ +40 232 20 1770

Complex Studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter,
cam. 19, 18, 17, 16, 12, 8 Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, cod 700461, Iași

Contact:

https://www.facebook.com/servicii.studentiUAIC/
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Cabinet medical

Asistenţa medicală este asigurată de:
 Dr. Paraschiva Gâscă, Medic Primar Medicină de   
Familie
 Program consultații:
 Luni, miercuri, vineri: 13.00-18.00
 Marți şi joi: 8.00-13.00

 Dr. Carmen Cărare, Medic Primar Medicină Generală
 Program consultații:
 Luni, miercuri, vineri: 8:00-13:00
 Marți şi joi: 13:30-18:30

 Cabinetul medical studențesc este situat în complexul 
„Titu Maiorescu”, la parterul căminului C8, Camera 1 și 
asigură asistența medicală gratuită pentru toți studenții 
universității sub formă de consultații, rețete, trimiteri la 
cabinete de specialitate, tratamente.

 Pentru a fi înscriși în baza de date a cabinetului, 
studenții se vor prezenta cu carnetul de student 
(adeverință), carnetul de asigurare de sănătate, buletin de 
identitate. Nu este necesar ca studenții să se retragă de la 
medicii de familie în evidența cărora se află în localitatea din 
care provin.

 Studenții cu boli cronice se vor prezenta la cabinetul 
medical studențesc cu documentația medicală 
corespunzătoare pentru evidențe speciale.
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PROBLEMELOR
STUDENȚEȘTI

        este un student ales de 
către colegii din grupa respectivă pentru a-i reprezenta 
în relație cu profesorii și pentru a menține legătura cu 
studenții reprezentanți în vederea rezolvării 
problemelor studențești. 

Șeful de grupă

       este un student ales de 
către toți colegii de la specializarea sa din același an 
de studiu. Acesta poate fi ales dintre șefii de grupă deja 
existenți sau poate fi oricare alt student eligibil. 
Atribuțiile sale sunt similare cu cele ale unui șef de 
grupă, cu adăugarea responsabilității de a centraliza 
informațiile și documentele relevante pentru întreaga 
specializare.

Șeful de serie

      este un student ales de către 
toți colegii din anul său. Acesta poate fi ales dintre șefii 
de serie deja existenți sau poate fi oricare alt student 
eligibil. Atribuțiile sale le cuprind pe cele ale șefilor de 
grupă și de serie, însă aceștia au și îndatorirea de a 
menține o legătură strânsă cu studenții 
reprezentanți și cu conducerea facultății, în vederea 
transmiterii cât mai facile a informației.

Șeful de an
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        este echivalentul di-
rigintelui din liceu. Acesta e cadrul didactic care îți dă sfa-
turi practice și care te ghidează în activitatea ta de stu-
dent. Activitatea de tutorat are drept scop sprijinirea stu-
denților în activitatea universitară, oferind suport moral priv-
ind adaptarea la programul universitar, precum și informar-
ea studenților cu privire la perspectivele unei viitoare 
cariere în domeniul ales. 

Tutorele de grupă

            în structurile 
de conducere sunt delegații aleși de către studenții pe 
care îi reprezintă, pentru a le facilita comunicarea cu 
membrii din conducerea facultăților și universităților și 
pentru a le susține și apăra interesele în fața acestora. 
Principala lor obligație este de a cunoaște problemele 
legate de activitățile didactice și sociale ale studenților pe 
care îi reprezintă și să participe activ la rezolvarea acestora.
 Aceștia au acces la structurile academice și 
administrative ale universității și se pot informa în vederea 
rezolvării problemelor ce îi vizează pe studenții pe care îi 
reprezintă în afara programului cu publicul individual, dar în 
limita zilei de lucru. Aceștia mai au dreptul de a vota la 
alegerea rectorului, în funcție de modalitatea de vot 
stabilită. 

 Reprezentanții studenților din Consiliul Facultății 
sunt aleși prin votul tuturor studenților din respectiva 
facultate, indiferent de ciclul de studii din care face 
parte. Alegerile se desfășoară odată cu alegerea noului 
Consiliu al Facultății, pentru mandatul colectiv și ori de câte 
ori mandatul individual al unuia dintre studenții aleși se 
încheie. Mandatul unui student reprezentant este de 
maxim 4 ani și se încheie odată cu demisia, excluderea sau 
pierderea calității de student. 
 Aceștia trebuie să facă parte din comisiile organizate la 
facultate și au obligația de a informa studenții pe care îi 
reprezintă, prin mijloace formale și informale dar și prin 
organizarea unor ședințe cu aceștia și cu șefii de 

grupe/serie.

Studenții reprezentanți
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 Reprezentanții studenților din Senatul Universității 
sunt aleși prin votul tuturor studenților din universitate. 
Fiecare facultate are minim un reprezentant al 
studenților în Senatul Universitar.
 Aceștia sunt obligați să îi informeze pe studenții pe 
care îi reprezintă, să organizeze ședințe cu reprezentanții 
studenților din Consiliul Facultății și cu șefii de an/grupe 
când este necesar și să participe la comisiile de burse, 
tabere și cazare. Reprezentanții mai sunt obligați să 
participe la ședințele de Senat, la întâlnirile comisiilor 
Senatului universității și pot vota la alegerea rectorului.

 Reprezentantul studenților din Biroul Senat este ales 
prin votul studenților din Senatul Universității. Poate 
candida orice reprezentant al studenților din Senatul 
Universității.

 Reprezentantul studenților din Consiliul de 
Administrație (CA) și Biroul Executiv al Consiliului de 
Administrație (BECA) este ales prin votul studenților 
reprezentanți din Senatul Universității. Studentul ales în CA 
face parte și din BECA. Poate candida orice reprezentant al 
studenților din Senatul Universității.

Studenții reprezentanți
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 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. Dacă dorești să afli mai multe, citește 
Statutul studenților înmatriculați la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași, scanând codul QR.

Drepturi ale studenților:
 Dreptul la suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în 
format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice 
disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe 
site-ul facultății;
 Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la 
începerea semestrului, cu privire la programa analitică, structura 
şi obiectivele cursului, competențele generate de acesta, 
precum şi cu privire la modalitățile 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 educațional 
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 obținute la examenele 
scrise. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din 
care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat inițial;
 Dreptul de a alege şi de a fi aleși în structuri de conducere 
ale universității;
 Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care 
gestionează serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de 
alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice.

Codul drepturilor
și obligațiilor studentului
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 Studenții beneficiază de gratuitate pentru eliberarea actelor 
de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv foaia 
matricolă, diploma de licență, master şi doctor, suplimentele la 
diplomă, adeverințele, carnetele şi legitimațiile, inclusiv cele pentru 
accesul la bibliotecă).

Obligații ale studenților:
 De a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a 
recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările 
elaborate;
 De a sesiza autorităților competente orice nereguli în 
procesul de învățământ şi în cadrul activităților conexe acestuia;
 De a participa la activități academice fără a fi sub influența 
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise;
 De a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvat 
mediului universitar;
 De a respecta curățenia, liniștea şi ordinea în spațiul universitar;
 De a păstra integritatea şi buna funcționare a bazei materiale 
puse la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior;
 De a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către 
instituția la care studiază, în condițiile stabilite în contractul de 
studiu.

      a Universității „Alexandru loan Cuza" din 
lași reprezintă o structură a universității, cu funcționare 
independentă, în baza prevederilor legislative în vigoare, cu 
misiunea de a acționa pentru respectarea politicilor și practicilor 
de etică universitară. Aceste politici și practici se regăsesc în Codul 
de Etică al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, ce este inclus în Carta 
universitară.
 Nu pot fi membri ai Comisiei de etică persoanele care ocupa 
vreuna dintre funcțiile: rector, prorector, decan, prodecan, director 
administrativ, director de departament sau de unitate de 
cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducție.
 Studenții au cel puțin un reprezentant în Comisia de etică.
 Orice persoană, din Universitate sau din afara acesteia, poate 
sesiza Comisiei de Etică abaterile săvârșite de membrii comunității 
universitare. Sesizările anonime nu se iau în considerare, însă 
numele persoanei ce a făcut sesizarea nu este informație publică. 

Comisia de etică



        (sau Grădina Copou) 
este cel mai vechi parc din Iași, datând din prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, amenajarea sa începând 
în anii 1833-1834 sub domnia lui Mihail Sturza. În prezent 
parcul se întinde pe circa 10 hectare, iar vegetația sa este 
dominată de tei (930 conform unei numărători din 2013), 
dintre care cel mai cunoscut este Teiul lui Eminescu ce 
are o vârstă de aproximativ 540 de ani. În imaginarul 
colectiv parcul a devenit un loc simbolic, bucurându-se 
de o compoziție peisagistică care a fost descrisă ca fiind 
unică în Moldova. În centrul parcului este situat cel mai 
vechi monument public din istoria țării, Obeliscul cu 
lei, ridicat după planurile lui Gheorghe Asachi.
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Grădina Botanică „Anastasie Fătu”
 Înființată în 1856 de către medicul și naturalistul 
Anastasie Fatu, Grădina Botanică din Iași este prima 
grădină botanică din România, însă ea a fost amplasată 
inițial în apropiere de zona cunoscută drept Râpa 
Galbenă. După mai multe relocări succesive, în 1964 
grădina a fost definitiv mutată în Dealul Copoului unde 
este și astăzi. Suprafețelor de teren preluate inițial li s-au 
adăugat treptat altele, ajungând astăzi la 80 de hectare. 
Grădina este organizată în 13 secții dintre care cele mai 
vizitate sunt Rosariumul și Complexul de sere.

 Studenții Universității „Alexandru Ioan Cuza” au 
acces gratuit în Grădina Botanică pe baza carnetului de 
student.St
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          din centrul orașului a fost 
construit între 1906 și 1925 după modelul palatelor comunale 
din vestul Europei și îmbină în mod armonios trei stiluri 
arhitecturale: neogotic, romantic și neobaroc. Încă de la 
construcția sa, Palatul s-a impus ca simbol al orașului prin 
dimensiunile sale remarcabile. În prezent, Palatul este casa 
unora dintre cele mai de seamă instituții culturale ale țării, 
reunite sub denumirea de Complexul Național 
Muzeal „Moldova” Iași care cuprinde patru muzee 
de talie națională: Muzeul de Istorie a 
Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan 
Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei, 
Muzeul de Artă, și Centrul de Cercetare şi 

Conservare-Restaurare 

Palatul Culturii

Teatrul Național Iași
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 Inițial, actorii de teatru din Iași își 
desfășurau activitatea la Teatrul cel Mare 

din Copou, care a fost distrus de un 
incendiu în 1888. Clădirea actuală a 
TNI a fost construită între 1894 și 1896 
după un proiect al arhitecților 
austrieci Fellner şi Helmer care au 
proiectat teatre și în Viena, Berlin, 
Praga și Budapesta. Decorată cu 
ornamente de inspirație baroc și 

rococo, Sala Mare a actualei clădire 
dispune de 740 de locuri organizată în stal, loje 

și balcon și este iluminată cu ajutorul a 1418 lămpi electrice şi 
un candelabru cu 109 becuri din cristal de Veneţia. Plafonul 
sălii, pictat de Alexander Goltz, a avut ca tematică 
„Povestea”, reprezentată figurativ prin alegorii paradisiace, 
nimfe şi îngeri.



Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

       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.
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                   este 
o instituție de importanță națională, cu misiunea de a stimula 
cunoașterea, cooperarea și creativitatea, prin asigurarea 
accesului la resurse științifice, educative și culturale de care 
beneficiază comunitatea universitară ieșeană, reprezentanții 
mediului academic românesc și numeroși utilizatori din alte 
părți ale lumii.

Fiind cea mai veche bibliotecă universitară din Moldova, este 
una dintre cele mai mari biblioteci de drept public din România. 
Colaborarea cu autoritățile, instituțiile și 
organizațiile din sfera educației, 
cercetării și culturii conferă Bibliotecii 
Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu” un rol însemnat în 
viața publică locală și 
regională.

30

Muzeul Unirii



 Clădirea construită în 1850 de către vornicul Vasile Pogor 
și soția sa Zoe și-a câștigat locul special în istoria literaturii 
române fiind sediul Societății „Junimea”, unde își dădeau 
întâlnire câteva dintre personalitățile care au marcat istoria 
României moderne: Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, 
Alexandru D. Xenopol, Vasile Conta, I.L. Caragiale, Mihai 
Eminescu, Ioan Slavici, Ion Creangă și mulți alții.  Sălile 
cuprinse în traseul de vizitare construiesc o imagine a istoriei 
locului, a casei și a proprietarilor, a Iașilor de altădată, 
recreează atmosfera întâlnirilor junimiste și propun inclusiv 
călătorii digitale în epoca junimistă prin instalații 
neconvenționale de artă și un panou interactiv.

           din Iași este 
primul muzeu literar din România, inaugurat la 15 aprilie 
1918. Alcătuită din două odăi, această casă l-a găzduit pe Ion 
Creangă din vara anului 1872, când a fost nevoit să 
părăsească locuința din incinta Mănăstirii Golia, până la 

moarte. Humuleșteanul s-a mutat aici, 
având-o ca vecină pe Ecaterina Vartic, 

cea care avea să-l îngrijească tot restul 
vieții. Poveștile și Amintirile din 

copilărie au fost scrise în 
căsuța botezată de scriitor 
bojdeucă. În vara și toamna 
anului 1876, a locuit aici și Mihai 
Eminescu, găzduit de bunul său 
prieten Ion Creangă.

Bojdeuca lui Ion Creangă

Casa Memorială „Vasile Pogor”
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Zona de Agrement Ciric

Locuri frecventate des de colegii tăi
de la FEAA: 

                este situată la o 
distanță de 6 km de centrul orașului, în partea de est, în 
preajma unei salbe de lacuri, înconjurate de pădure. Baza de 
Agrement Ciric a suferit mai multe modificări astfel că au 
fost realizate amenajări exterioare, plaje și piscine, au fost 
amenajate locuri de desfăşurare a activităților de agrement, 
au fost construite pontoane și a fost instalat și un circuit de 
telescaune ce leagă Moara de Vânt de Strada Aeroportului. 
Pe lângă aceste amenajări, zona Ciric mai dispune de un 
teren multifuncțional (volei, handbal, baschet), o zonă de 

escaladare ziduri, 6 terenuri de tenis de câmp pe 
suprafață de zgură, un pavilion de tenis şi o zonă 

de paintball, piste de biciclete și plimbări pe 
lac cu hidrobicicletele și bărci.

- 5ToGo

- Rubik

Copac Coffee -

32
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 Alegerea unei agenții competente, uneori, poate fi 
dificilă, încât pe piața de turism găsești numeroase 
propuneri. Unele pun accent pe calitatea excursiilor, altele 
pe prețul lor. 

 La Panda Tour însă se face tandemul mult iubit dintre 
preț și calitate, dintre comoditate și experiențe memorabile. 

 De 12 ani agenția continuă să fie liderul pe piața de 
turism, oferind excursii în edificiile culturale a multor țări, 
pelerinaje și sejururi la mare pe cele mai exotice litorale. 

 Faima deosebită o au circuitele în iubita Românie. 
Pentru turiști, aceasta este perla Europei cu castele 
medievale mistice!

Panda Tour - îți realizează 
orice vis pentru o călătorie



Trasee CTP - Compania de
      Transport Public

34

 1 - Copou - Podu Roş - Tătăraşi - Copou

 3 - Tătăraşi Nord - Gara - Tătăraşi Nord

 5 - Dacia - Gara Internaţională - Ţuţora

 6 - Dacia - Gara - Arcu - Târgu Cucu

 7 - Canta - Podu Roş - Ţuţora

 8 - Copou - Tudor Vladimirescu - Ţuţora

 9 - Copou - Podu Roş - Tehnopolis

 11 - Dacia - Gara Internaţională - Tătăraşi Nord

 13 - Copou - Tătăraşi - Podu Roş - Copou

ȘI HARTA CAMPUSURILOR STUDENȚEȘTI

Trasee de tramvai

Tramvaie care te duc la facultate
 Pentru a verifica oricând traseul mijloacelor de 
transport și ora la care vor ajunge în stație poți folosi 
aplicațiile Tranzy sau Moovit. Pentru a achiziționa cel 
mai ușor bilete și abonamente de transport reduse îți 
sugerăm să folosești aplicația 24pay.



Trasee de autobuz
 3b - Tătăraşi Nord - Dancu
 18 - Tătăraşi Sud - Cartier Aviaţiei - Tătăraşi Sud
 19 - Canta - Podu Roş - Poitiers - C.U.G. I

 20 - Tătăraşi Sud - Târgu Cucu - Păcurari - Carrefour ERA 
-METRO
 23 - Podu Roş - Tudor Neculai - Complex Sun City -  
Primăria Miroslava

 27 - Tătăraşi Nord - Baza 3 - Poitiers - Blocuri Ciurea
 28 - Triumf - Podu Roş - Mircea cel Bătrân - Dacia
 29 - Podu Roş - Baza 3 - Tomeşti
 30 - Canta - Gara Internaţională - Bucium
 30b - Carrefour ERA - Canta - Gara Internaţională - Bucium
 36 - Dacia - Gara - Copou - Breazu
 41 - Piaţa Independenţei - Podu Roş - Blocuri Ciurea
 42 - Copou - Tudor Vladimirescu - Poitiers - C.U.G. I
 43 - Păcurari - Tudor Vladimirescu - Poitiers - C.U.G. I

 43c - Carrefour ERA - Păcurari - Tudor Vladimirescu - 
Poitiers - C.U.G. I

 44 - Dacia - Mircea cel Bătrân - Frumoasa - Blocuri Ciurea
 46 - Păcurari - Tudor Vladimirescu - Bucium

 47 - Dacia - Mircea cel Bătrân - Podu Roş - Tudor 
Vladimirescu - Tătăraşi Sud
 48 - Târgu Cucu - Podu de Fier - Moara de Vânt - Complex 
Roua Residence - Ciric
 49 - Târgu Cucu - Podu de Fier - Moara de Vânt - Complex 
Roua Residence

 50 - Gara - Centru - Târgu Cucu - Aeroport
 52 - Piaţa Alexandru cel Bun - Pasaj Octav Bancilă - 
Copou

 53 - Blocuri Şorogari - Târgu Cucu
 54 - Târgu Cucu - Sărărie - C. A. Rosetti

35
Autobuze care te duc la facultate



Harta campusurilor studențești
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ANULUI UNIVERSITAR
2022-2023

Septembrie

D L M M J V S

Octombrie

D L M M J V S

Noiembrie
D L M M J V S

Decembrie

D L M M J V S

Ianuarie

D L M M J V S

Semestrul
1

26 septembrie – 23 decembrie ~ 13 săptămâni: Activitate 
didactică
24 decembrie – 8 ianuarie Vacanța de iarnă
9 ianuarie – 15 ianuarie ~ 1 săptămână: Activitate didactică
16 ianuarie – 5 februarie ~ 3 săptămâni: Sesiune examene
6 februarie – 19 februarie ~ 2 săptămâni: Vacanță. În această 
perioadă, fiecare facultate organizează o săptămână de 
evaluare (reexaminări în vederea promovării sau măririi 
notei)
13 februarie – 26 februarie În această perioadă se va organiza 
o sesiune de examene pentru finalizarea studiilor



Februarie

D L M M J V S

Martie

D L M M J V S

Aprilie
D L M M J V S

Mai

D L M M J V S

Iunie

D L M M J V S

Semestrul
2

22 februarie – 13 aprilie ~ 8 săptămâni: Activitate didactică

14 aprilie – 23 aprilie ~ 1 săptămână: Vacanță

24 aprilie – 4 iunie ~ 6 săptămâni: Activitate didactică

5 iunie – 25 iunie ~ 3 săptămâni: Sesiune de examene

26 iunie – 2 iulie ~ 1 săptămână: Reexaminări în vederea 
promovării sau măririi notei

3 iulie – 30 septembrie Practica de specialitate (dacă este 
cazul). Vacanță

28 august – 10 septembrie ~ 2 săptămâni: În această perioadă 
va fi organizată o sesiune specială de evaluare (examinări, 
reexaminări, măriri).
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LSE – Liga Studenților Economiști Iași



Liga Studenților Economiști
 Orice student la Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor din Iași îți poate spune despre 
stickerele verzi de pe scări sau despre afișele și flyerele 
de aceeași culoare care tind să apară în fiecare colț al 
clădirii de-a lungul anului universitar. Totuși, nu orice 
student îți poate clarifica cu precizie obiectul de 
activitate al Ligii Studenților Economiști. Unii îți vor spune 
că organizează petreceri și concursuri, alții că postează 
update-uri legate de burse și cazări pe paginile de social 
media, iar unii că distribuie formulare plictisitoare pe 
grupurile de studenți. 

 Bineînțeles, niciunul dintre aceste răspunsuri nu este 
în totalitate greșit. Totuși, din interior, un voluntar LSE îți va 
spune că asociația din care face parte susține și 
promovează interesele studenților din FEAA încă din 1998, 
apoi ar închide site-ul de pe care citește acea informație și 
îți va vorbi din inimă: Liga Studenților Economiști 
dezvoltă oameni, leagă prietenii, creează amintiri și 
face o schimbare la nivel de comunitate. 

 Cu 6 departamente, peste 25 de proiecte și 400 de 
voluntari anual, oricine își poate găsi locul în Liga 
Studenților Economiști. Trebuie doar să fii gata să încerci 
lucruri noi, iar Scândură și Dino te vor primi cu brațele 
deschise imediat ce calci pe treptele facultății.
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Departamente:
 Educațional;

 Resurse Umane;

 Fundraising;

 Marketing și Relații Publice;

 Design Grafic;

 Proiecte.

Valorile Ligii Studenților Economiști:
 Profesionalism și performanță;

 Implicare și inițiativă;

 Responsabilitate și asumare;

 Loialitate;

 Dezvoltare continuă prin muncă asiduă.

 Pentru a face parte din familia LSE, urmărește cu 
atenție paginile noastre de social media, dar și site-ul 
asociației, pentru a nu rata sesiunile de recrutare!

lse.ro

facebook.com/lseiasi

instagram.com/lse.iasi

tiktok.com/@lse.ro

linkedin.com/company/liga-lse



Proiecte marca LSE
 Balul Bobocilor FEAA – organizat pentru studenții din 
anul I, reprezintă o petrecere de neuitat și posibilitatea 
de a dobândi titlul de Miss și Mister al Facultății de 
Economie și Administrarea Afacerilor. În cadrul acestui 
eveniment, vei avea posibilitatea să te afirmi și să te 
integrezi mai bine în lumea studenției.

 Zilele Studentului Economist – reprezintă un 
ansamblu de conferințe, traininguri și workshopuri 
susținute atât de cadrele didactice ale facultății, cât și de 
diverși reprezentanți ai unor firme renumite din România;

 Fii și tu Moș Crăciun! – este o modalitate prin care 
membrii societății pot veni în sprijinul celor nevoiași, 
dezvoltând și promovând spiritul de solidaritate în 
perioada sărbătorilor. Activitățile se desfășoară pe 
parcursul unei luni şi presupun colectarea de fonduri și 
obiecte materiale de la studenții Facultăţii de Economie şi 
Administrarea Afacerilor, profesori, voluntarii LSE, sponsorii 
şi colaboratorii asociației. Fondurile strânse, cărțile şi 
jucăriile donate sunt oferite copiilor din centrele de 
plasament, persoanelor din azilurile de bătrâni, 
persoanelor cu probleme grave de sănătate și persoanelor 
cu o situație socială nefavorabilă;

 FEAA Student Games – un proiect de mare valoare ce 
se desfășoară din 1998 până în prezent. Acesta s-a născut 
din dorința studenților de a se afirma prin intermediul 
activităților sportive, acoperind totodată și nevoia 
acestora de relaxare și cunoaștere. „FEAA Student Games” 
este adresat studenților din cadrul Facultății de Economie 
și Administrarea Afacerilor și nu numai;
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 Student Exchange – un schimb de experiență între 
două facultăți cu același obiectiv de studiu: economia și 
administrarea afacerilor. Acest schimb a avut loc între 
Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Iași 
și următoarele facultăți/universități: Facultatea de 
Contabilitate și Informatică de Gestiune din București 
(ASE), Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor 
din Timișoara (UVT) și Facultatea de Științe Economice și 
Gestiunea Afacerilor din Cluj (UBB);

 LSEsiune de 10! – constă în sprijinul studenților de 
licență din cadrul Facultății de Economie și Administrarea 
Afacerilor în vederea pregătirii materiei la diverse discipline 
prin dezbateri, rezolvarea de exerciții și clarificarea 
anumitor noțiuni teoretice împreună cu profesori 
specializați pe diferite domenii, pentru a facilita modul de 
rezolvare a subiectelor de la examenul final din sesiune;

 Universitatea de Vară pentru Elevi „EconomIS” – 
constă în familiarizarea elevilor din ciclul liceal cu 
programele de studii universitare din Facultatea de 
Economie și Administrarea Afacerilor și a ofertelor 
educaționale de care dispune, precum și cadrul 
infrastructural pe care îl pune la dispoziție studenților în 
procesul educațional, în raport cu spațiul academic ieșean. 
Pe perioada verii, viața de student la FEAA este simulată, 
elevii participând la cursuri și seminare, dar și la activități 
sociale și care vizează dezvoltarea personală.




