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I.  DISCIPLINE DE STUDIU 

 
Limba engleză. Practici de comunicare 
http://ub.ro/litere/files/facultati/litere/Discipline_pe_ani_de_studii/structura_LEPC.pdf 
 
Limba franceză. Practici de comunicare 
http://ub.ro/litere/files/facultati/litere/Discipline_pe_ani_de_studii/structura_LFPC.pdf 
 
Cultură și literatură română 
http://ub.ro/litere/files/facultati/litere/Discipline_pe_ani_de_studii/structura_CLR.pdf 
 
Comunicare în spațiul public 
http://ub.ro/litere/files/facultati/litere/Discipline_pe_ani_de_studii/structura_CSP.pdf 
 
 

II.  FIŞELE DISCIPLINELOR STUDIATE  
 

III.  CADRELE DIDACTICE 
 
http://ub.ro/litere/2014-04-10-12-10-04/departamentul-de-limbi-si-literaturi-straine-dlls 
 
http://ub.ro/litere/2014-04-10-12-10-04/departamentul-de-limba-si-literatura-romana-si-stiinte-ale-
comunicarii-dllrsc 
 
 

IV.  SERVICII PUSE LA DISPOZI ŢIE DE UNIVERSITATEA  „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 
 
Servicii de cazare 
Facultatea de Litere  asigură cazarea studenţilor în căminele studenţeşti aflate în  folosinţa Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău.  
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău dispune de patru cămine studenţeşti: 

• Cămin nr. 1 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 208 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în 
cameră, cu grup sanitar comun; 

• Cămin nr. 2 – strada Mărăşeşti, nr. 157 – cu o capacitate de cazare de 276 locuri, la norma sanitară de 4 locuri în 
cameră, cu grup sanitar comun; 

• Cămin nr. 3 – strada Spiru Haret, nr. 8 – cu o capacitate de cazare de 243 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în 
cameră, cu grup sanitar propriu; 

• Cămin nr. 4 – strada Violetelor, nr. 9A – cu o capacitate de 102 locuri, la norma sanitară de 3 locuri în cameră, cu 
baie şi grup sanitar propriu. 
 
Dreptul de cazare se acordă studenţilor Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău înmatriculaţi la 
învăţămîntul cu frecvenţă, aflaţi pe locuri bugetare, de la ciclurile universitare de licenţă, master şi 
doctorat, care nu au domiciliul stabil în municpiul Bacău, precum şi studenţii străini veniţi la studii în 
cadrul programelor LLP ERASMUS, CEEPUS şi diferite acorduri interuniversitare şi 
interguvernamentale.  
 
În limita locurilor disponibile, pot fi cazaţi studenţii cu taxă ai Universităţii „Vasile Alecsandri” din 
Bacău. 
 
Cazarea în căminele studenţeşti se face la începutul fiecărui an universitar, pe bază de cerere nominală, 
depusă la Serviciul social, pentru toţi studenţii, cu excepţia celor din anul I (licenţă, master, doctorat) 
care depun cererea la secretariatul facultăţii. Repartiţia locurilor de cazare, pe facultăţi, se aprobă de 
către Consiliul de Administraţie al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, la propunerea 
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Serviciului social, după consultatea reprezentanţilor studenţilor şi administratorilor-şefi de facultate, în 
conformitate cu reglementările în vigoare şi ţinând cont  de efectivul studenţilor bugetaţi.  
 
Tarifele de cazare sunt aprobate de Senatul universităţii. 
 
 
Posibilităţi de servire a mesei în campusul universitar  
Studenţii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău pot să servească masa la Restaurantul 
universităţii. Acesta este situat pe  strada Mărăşeşti, nr. 157 – are o capacitate de 400 locuri/ serie. 
 
Cantina este deschisă de luni până vineri, iar orele de vârf sunt la prânz, între 12:00 – 14:00. 
 
Un prânz costă între 10 şi 12 lei, bani în care intră două feluri şi desert. La cantină pot merge studenţii 
şi profesorii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, însă aici poate mânca oricine, cu condiţia să 
achite preţul integral.  
 
Servicii de informare şi documentare, asigurate de Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” 
din Bacău 
Patrimoniul documentar al Bibliotecii Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău cuprinde: cărţi, 
publicaţii seriale, documente audiovizuale, documente cartografice, documente electronice şi alte 
categorii de documente care au fost publicate pe diferite suporturi materiale şi care fac parte din 
categoria bunurilor culturale comune sau a bunurilor culturale de patrimoniu. 
 
Colecţiile bibliotecii corespund nevoilor de documentare ale utilizatorilor şi exigenţelor societăţii 
informaţionale de astăzi, fiind structurate astfel: 

• cărţi; 
• publicaţii periodice; 
• colecţii special (carte rară şi preţioasă, standarde şi brevete de inventive, depozit pasiv). 

 
Catalogul  bibliotecii este disponibil online cu acces de pe site-ul universităţii. 
 
Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău face parte din sistemul integrat al bibliotecilor 
din România şi are relaţii de cooperare cu alte biblioteci universitare, publice sau şcolare, cu centre de 
informare şi documentare  sau cu instituţii cu preocupări din domeniul învăţământului, din ţară şi din 
străinătate. 
 
Biblioteca dispune  de  o sală de conferinţe, spaţii de lectură cu acces liber la rafturile de publicaţii, 
spaţii de studiu  dotate cu calculatoare şi  cu acces la internet. De asemenea, biblioteca oferă 
studenţilor posibilitatea de a realiza ei înşişi copierea xerox a unor surse documentare.    
 
Servicii de copiere, editare, multiplicare 
Pentru imprimarea, legarea şi copertarea lucrărilor de finalizare a studiilor, studenţilor facultăţii le stă 
la dispoziţie Centrul de multiplicare, care funcţionează pe lângă Editura „Alma Mater” a Universităţii 
„Vasile Alecsandri” din Bacău.   
 
 

V. TAXE  
Taxele aplicabile pentru anul universitar 2015-2016, hotărâte în şedinţa de Senat din data de  
10.09.2015 şi actualizate la data de 27.10.2015 sunt următoarele: 

A. Taxe generale; 
B. Taxe de admitere, aprobate prin Regulamentul de admitere al Facultăţii de Litere; 
C. Taxe anuale pentru studii universitare 

Anii I-II pentru studii universitare de masterat …………………………………………2600 lei. 
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Studenţii non-UE………………………………………………………………….……. 270Euro/lună. 

D. Taxă anuală pentru studii postuniversitare de conversie …………………………2000 lei.  
E. Taxă de finalizare a studiilor ( pentru absolvenţii cu taxă  şi repetarea examenului de finalizare)  

Taxă de finalizare a studiilor  universitare de masterat …………………………………300 lei  
 
Notă:  
Informa ţii suplimentare privind taxele  sunt disponibile în  documentul „Taxele aplicabile pentru anul 
universitar 2015-2016, hotărâte în şedinţa de Senat din data de 10.09.2015 şi actualizate la data 
de 27.10.2015”, care poate fi consultat pe site-ul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 
secţiunea „Regulamente proprii”.  
 
 

VI.  BAZA MATERIAL Ă  A UNIVERSITĂŢII  „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU ŞI A 
FACULT ĂŢII DE LITERE 
Facultatea de Litere  îşi desfăşoară activitatea în  corpul C din campusul Universităţii „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, situat pe  strada Spiru Haret nr.8.  
 
Spaţiile de învăţământ ale facultăţii  cuprind  săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare 
(laborator de studii literare, laborator de fonetică, laborator de semantici textuale), cabinete cadre 
didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică. 
 
Sălile de curs , laboratoarele şi sălile de seminar,  sunt dotate cu calculatoare , videoproiectoare, şi alte 
echipamente necesare procesului de învăţământ.  
 
Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice. 
 
 

VII.  ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI  
Liga Studențească iși propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o 
punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare. 
 
Liga Studenţească este implicată în: 

� Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar 
naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei; 

� Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes; 
� Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii 

studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură 
între aceştia; 

� Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tinerii studenţi să se distingă 
prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi 
excelenţa profesională la nivel managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere); 

� Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, 
priceperile si deprinderile studenţilor; 
 
Notă:  
Informa ţii suplimentare privind asociaţiile studenţeşti  sunt disponibile pe pagina Ligii Studenţeşti  care 
poate fi consultată pe site-ul Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău. 
 
 

VIII.  BURSE  
Studenţii Facultăţii de Litere pot beneficia de mai multe categorii  de burse: burse de merit, bursa de 
studiu, bursa de ajutor social.  
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Burse de merit  
a) Bursa de merit pentru rezultate deosebite la învăţătură, se acordă pe facultate, semestrial, pe  
perioada activităţilor didactice (cursuri, sesiuni de examene, activităţi practice, examene de finalizare 
de studii), studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură, începând cu semestrul II al anului I de studiu 
– pentru ciclul I și ciclul II. Media minimă pentru acordarea bursei de merit este 9,80; 
b) Bursa de performanţă ştiinţifică se acordă pe universitate, prin concurs, studenţilor cu performanţe 
ştiinţifice; 
c) Bursa de performanţă artistică şi 
d) Bursa de performanţă sportivă, amândouă se acordă pe Universitate, studenţilor cu rezultate 
cultural-artistice şi respectiv sportive deosebite. Acestea sunt burse de merit şi se acordă de către 
Consiliul de administrație, la propunerea comisiei de burse şi a consiliului facultății. 
Bursa de merit atribuită pentru performanţe ştiinţifice – bursa de performanţă – se poate atribui 
începând cu anul al doilea de studiu la studiile de licență și în toți anii la studiile de master, pentru 12 
luni consecutive, începând cu data atribuirii, prin concurs, la nivelul instituţiei de învăţământ superior. 
Aceasta se acordă şi pe perioada vacanţelor, inclusiv a vacanţei de vară pentru studenţi. 
2. Bursa de studiu se poate acorda studenţilor care au obţinut cel puţin media 7,50: 
a) la concursul de admitere – pentru studenţii din anul I de studiu, pentru acordarea bursei pe semestrul 
I, toate ciclurile; 
b) pe semestrul I – pentru acordarea burselor în semestrul al doilea, toate ciclurile; 
c) pe anul de studiu precedent, pentru acordarea burselor pe semestrul I la anii de studii următori, toate 
ciclurile. 
d) Candidaţii olimpici, admişi fără concurs, pe locuri bugetare, se consideră admişi cu media 10, primii 
pe listă, şi în semestrul I al anului I de studiu primesc numai bursă de studiu, în limita fondului de 
bursă al programului de studii. Candidaţii olimpici, admişi fără concurs, pe locurile cu taxă, pot primi 
burse în baza acestui regulament începând cu semestrul II al anului I de studiu. 
3. Bursele de studiu se acordă semestrial, pe perioada activităţilor didactice, în funcţie de rezultatele 
obţinute la învăţătură, proporţional cu numărul de locuri finanţate de la buget pe programe de studii şi 
ani de studii. 
Studenţii care doresc acordarea de burse de merit sau de studiu vor depune la decanatele facultăţilor, în 
termenul stabilit de comisia de burse, cereri de obţinere a bursei. 
4. Bursa de ajutor social se poate acorda numai studentului integralist, la cerere, semestrial, pe 
perioada activităţilor didactice, în funcţie de situaţia materială a familiei acestuia, din următoarele 
categorii : 
a)studenţilor cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza 
certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii 42/1990, care atestă calitatea lor ori a unuia 
dintre părinţi de “Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989” sau de “Erou-
martir” – cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit 
de brevetul semnat de Preşedintele României; 
b)studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează 
venituri. Prin studenţi orfani se înţelege studenţii orfani de ambii părinţi,  care nu au împlinit vârsta de 
25 ani şi nu sunt căsătoriţi. 
c)studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronhic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu 
virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular; 
d)studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de 
familie mai mare decât salariul minim pe economie. 
5. Pentru obţinerea bursei de ajutor social studenţii vor depune la secretariatul facultăţii o cerere 
însoţită de declaraţia de venituri şi de actele justificative, până la data stabilită de comisia de burse. 
Bursa de ajutor social nu se atribuie studenţilor care beneficiază de o altă categorie de bursă. 
6. Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional, în cuantum cel puţin egal cu bursa minimă, 
stabilit de Senatul Universităţii, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, 
astfel: 
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a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, 
studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor proveniţi din casele de copii, studenţilor 
proveniţi din plasament familial sau din încredinţare, a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un 
venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie; 
Bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda aceluiaşi student de două ori în 
decursul unui an universitar; 
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie 
nu realizează alte venituri decât bursele, constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru 
procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut; 
c) bursa de ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al 
familiei studentului(ei) (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau 
căsătorit(ă), cu soţie/soţ care nu realizează venituri. Suma care se atribuie în caz de deces este stabilită 
de către Consiliul de administrație al Universităţii.  
 
Notă:  
Informa ţii suplimentare privind regimul de acordare a burselor sunt disponibile în  „ Regulamentul de 
acordare a burselor pentru studenţii români, fonduri de la buget, şi pentru toţi studenţii, venituri 
proprii ”, care poate fi consultat pe site-ul Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău, în 
secţiunea „Regulamente proprii”.  
 
 

IX.  MOBILIT ĂŢI ERASMUS 
 

Nr. Tara Cod 
tara Cod ERASMUS Numele institutiei 

1 Belgia BE B LIEGE37 Haute Ecole Libre Mosane (HELMo) Liege 
2 Cehia  CZ CZ PARDUB01 University of Pardubice/ Universitatea din Pardubice 
3 Franta FR F  ANGERS01 Université d'Angers / Universitatea din Angers 

4 
Franta 

FR F  BORDEAU03 
Université Bordeaux Montaigne / Universitatea 
Bordeaux Montaigne  

5 
Franta 

FR F BREST01 
Université de Bretagne Occidentale de Brest/ 
Universitatea Bretaniei Occidentale din Brest 

6 Franta FR F CLERMON02 Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand 
7 Franta FR F  LIMOGES01 Université de Limoges / Universitatea din Limoges 
8 Franta FR F  POITIER01 Université de Poitiers / Universitatea din Poitiers 

9 
Franta 

FR F  ST-ETIE01 
Université Jean Monnet de Saint-Etienne / 
Universitatea Jean Monnet din Saint-Etienne 

10 Grecia GR G THESSALO01 Aristotle University of Thessaloniki 

11 
Italia 

IT I TORINO01 
Universita degli Studi di Torino / Universitatea din 
Torino 

12 Polonia PL PL KRAKOW01 Jagiellonian University 

13 Polonia PL PL POZNAN01 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza/ Universitatea 
Adam Mickiewic din Poznan 

14 Polonia PL PL TORUN01 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu/ 
Universitatea Nicolaus Copernicus din Torun 

15 Polonia PL PL WROCLAW01 Uniwersytet Wroclawski / Universitatea din Wroclaw 

16 Polonia PL PL WROCLAW20 
Wyzsza Szkola Filologiczna we Wrocalwiu/ 
Philological School of Higher Education in Wroclaw 

17 Slovacia SK SK BRATISL02 
Comenius University in Bratislava/ Universitatea 
Comenius din Bratislava 

18 Spania ES ES OVIEDO01 Universidad de Oviedo/ Universitatea din Oviedo 

19 Slovenia SI SI LJUBLJA01 
University of Ljubljana (Faculty of Social Sciences) 
– numai stagii de predare STA 

20 Turcia TR TR CANAKKA01 Canakkale Onsekiz Mart University  
21 Turcia TR TR USAK01 Usak University (comunicare) 
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22 Turcia TR TR ERZURUM01 
Atatürk University of Erzurum / Universitatea 
Ataturk din Erzurum 

23 Turcia TR TR ISTANBU48 
Istanbul Medeniyet University – numai stagii de 
predare STA 

24 
Marea 
Britanie UK UK LEEDS01 

University of Leeds / Universitatea din Leeds  - 
numai stagii de predare STA 

 
 

 


