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A -III - A Ediţie a Târgului anual de joburi la Universitatea „VASILE
ALECSANDRI” din Bacău
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău a găzduit la sfârşitul lunii mai, cea
de-a III-a ediţie a Tîrgului Anual de Joburi pentru Studenţi şi Tineri Absolvenţi. Douăzeci
de firme au venit cu propuneri pentru practică, angajare, dar şi pentru a primi CV-uri
pentru propria baza de date. Evenimentul a fost organizat de Liga Studenţească în
colaborare cu Departamentul de Consiliere Profesională

din cadrul instituţiei de

învăţământ superior de stat, din Bacău. “Necesitatea continuării Târgului de joburi este
perfect reflectată în cifra somajului din România – aproximativ 10 la sută. O parte din
aceasta cifră este reprezentată de tinerii absolventi. Târgul reprezintă o oportunitate atât
pentru firmele participante întrucât acestea pot face o selecţie optimă şi se pot populariza
în rândul studenţilor, care vor beneficia de o perspectiva de angajare ulterioară. Este
important ca dezvoltarea şi afirmarea profesională să pornească încă din primii ani de
facultate”, a declarat Mihai Cosmin Belciu, preşedintele Ligii Studenţilor din
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău.

Oaspeţi de seamă la Universitatea „VASILE ALECSANDRI” din Bacău

Universitatea « Vasile Alecsandri » din Bacău a primit, în perioada 12-19 iunie
2010, vizita unei delegaţii de la Universitatea din Limoges (Franţa), în cadrul
schimburilor de personal derulate prin Programul european LLP-ERASMUS.
Delegaţia a fost formată din D-l Sylvain BENOIT, Director al “Carrefour des
Etudiants” de la Universitatea din Limoges, şi d-na Sophie DEBIAIS, Responsabila
Centrului de Profesionalizare a Parcursului Studenţilor din cadrul “Carrefour des
Etudiants”.
Scopul acestei vizite a fost acela de a compara sistemele de servicii pentru
studenţi din cele două universităţi partenere, privind consilierea, orientarea în carieră şi
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integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii, precum şi de a beneficia un schimb de bune
practici în acest domeniu.
Pe parcursul vizitei, cei doi invitaţi au avut întâlniri de lucru cu conducerea
Universităţii,

au participat la activităţi organizate de Departamentul de Consiliere

Profesională (structură similară cu “Carrefour des Etudiants”), au vizitat campusurile
Universităţii, Facultăţile, Biblioteca universitară, Centrul de Informare Europe Direct,
precum şi două instituţii de învăţământ preuniversitar din Bacău – Şcoala „Constantin
Platon” Nr. 2 şi Liceul cu Program Sportiv.

Oferta educaţională a Universitaţii „Vasile Alecsandri” din Bacău,
pentru anul universitar 2010-2011
STRUCTURĂ (Facultăţi):
FACULTATEA DE INGINERIE
FACULTATEA DE LITERE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIŞCĂRII, SPORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII
DPPD : PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR

Total număr de cadre didactice - 259
Total număr de studenţi – 7386
FACULTATEA de INGINERIE
CALEA MĂRĂŞEŞTI, NR. 157
Tel. +40 234 580170, Fax. +40 234 580170
http:\\www.ub.ro, E-mail: decaning@ub.ro
DOMENII DE STUDIU:
INGINERIE INDUSTRIALĂ
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ
INGINERIE CHIMICĂ
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
INGINERIE ENERGETICĂ
INGINERIE MECANICĂ

3

INGINERIA MEDIULUI
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE
Tipul de studii:
• Licenţă
•

Masterat

•

Doctorat

Forma de învăţământ: Cursuri de zi
A. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE LICENŢĂ -- 4 ani—zi
Domeniile de admitere:
Nr
.
crt
.

1

2
3

Domeniul

Program de studiu / Specializarea

INGINERIE
INDUSTRIALĂ**

Tehnologia construcţiilor de maşini**
(A)
Design industrial**(A)
Ingineria şi managementul calităţii**
(A)

54 (2RR*)

102

Ingineria produselor alimentare (A)

30 (1RR*)

42

Mecatronică (A)

25 (1RR*)

47

40 (1RR*)

68

30 (1RR*)

90

25 (1RR*)

35

40 (1RR*)

32

25

65

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
MECATRONICĂ ŞI
ROBOTICĂ

4

INGINERIE
CHIMICĂ**

5

INGINERIE ŞI
MANAGEMENT**

6
7
8

Cifra de şcolarizare
aprobată
2010-2011
Subvenţion
ată de la
Cu taxă
buget

INGINERIE
ENERGETICĂ
INGINERIE
MECANICĂ
INGINERIA
MEDIULUI

Inginerie biochimică** (A)
Controlul şi securitatea produselor
alimentare** (AP)
Inginerie economică în domeniul
mecanic** (A)
Inginerie economică în domeniul
electric, electronic şi energetic** (AP)
Energetică industrială (A)
Echipamente pentru procese industriale
(A)
Ingineria şi protecţia mediului în
industrie (A)
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Nr
.
crt
.

9
10

Domeniul

CALCULATOARE
ŞI TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
APLICATE

Program de studiu / Specializarea

Cifra de şcolarizare
aprobată
2010-2011
Subvenţion
ată de la
Cu taxă
buget

Tehnologia informaţiei (A)

21

39

Inginerie fizică (AP)

20

40

TOTAL
310
A – acreditată, AP – autorizată provizoriu;
* – locuri pentru cetăţeni români de etnie rromă, fac parte din cele 310 de locuri
subvenţionate de la buget.
a. Perioade de admitere:
prima sesiune:
• perioada de înscriere 12-30 iulie,
• afişarea rezultatelor pe 31 iulie 2010
a doua sesiune:
• perioada de înscriere 13-24 septembrie,
• afişarea rezultatelor pe 25 septembrie 2010
b. Condiţii de admitere:
• Admiterea se face pe bază de dosar, fără probe de concurs
• Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:
50% Media la bacalaureat,
50% Media anilor de liceu
• Criterii de departajare la medii egale:
Media de bacalaureat
Media ultimului an de liceu
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
pentru cetăţenii din Republica Moldova vor fi ocupate în funcţie de media de admitere şi
opţiunile acestora.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta
pentru unul sau mai multe domenii în ordinea preferinţelor. Admiterea se face în funcţie
de opţiune şi medie.
c. Cuantumul taxelor:
- taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei;
- taxă înmatriculare în anul I: 50 lei;
- taxă de studiu anul I pentru studenţii cu taxă: 1800 lei, plătibili în 4 rate, conform
actului adiţional la contractul de studiu (nu se percepe avans);
B. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE MASTER– 1,5 ani (2 ani*)—zi
5

560

Domeniile de admitere:
Nr
.
crt
.

1

2

3
4

5

6

7

8
9

Domeniul / Domenii

Program de studiu / Specializarea

INGINERIE
INDUSTRIALĂ

Managementul producţiei industriale
Optimizarea şi informatizarea proceselor
şi echipamentelor de fabricaţie
Strategii în asigurarea calităţii în
industrie
Managementul ciclului de viaţă al
produsului

INGINERIE
MECANICĂ,
INGINERIE
INDUSTRIALĂ ŞI
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
INGINERIE
MECANICĂ
INGINERIA
MEDIULUI

Analiza structurilor mecanice

Managementul şi optimizarea
echipamentelor de proces
Managementul protecţiei mediului în
industrie
Procedee şi metode de măsurare în
ingineria mediului

INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE

Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare
ecologice

INGINERIE
CHIMICĂ

- Materiale neconvenţionale în
biotehnologii moderne
Concepţie, sinteză, analiză de molecule
de interes biologic / Conception,
synthese, analyse de molecules d'intérêt
biologique*

INGINERIE
CHIMICĂ,
INGINERIA
PRODUSELOR
ALIMENTARE
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT
INGINERIE
ENERGETICĂ

Chimia şi ingineria valorificării
bioresurselor
Managementul sistemelor industriale de
producţie şi servicii
Echipamente şi tehnologii moderne în
energetică;
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Cifra de şcolarizare
aprobată
2010-2011
Subvenţion
ată de la
Cu taxă
buget
0
0
20

16

22

20

0

0

0

0

15

15

17

13

0

0

14

46

14

22

15

3

0

0

21

21

16

20

Nr
.
crt
.

Domeniul / Domenii

Program de studiu / Specializarea

Conducerea şi informatizarea proceselor
termo şi electroenergetice
MECATRONICĂ ŞI
Mecatronică şi robotică / Mecatronică
10
ROBOTICĂ
avansată
TOTAL
Toate specializările de master universitar sunt ACREDITATE.
* Durata studiilor este de 2 ani (120 credite)
a. Perioade de admitere:
prima sesiune:
• perioada de înscriere 12-29 iulie,
• afişarea rezultatelor pe 31 iulie 2010
a doua sesiune:
• perioada de înscriere 13-23 septembrie,
• afişarea rezultatelor pe 25 septembrie 2010

Cifra de şcolarizare
aprobată
2010-2011
Subvenţion
ată de la
Cu taxă
buget
0

0

15

21

169

197

b. Condiţii de admitere:
• Admiterea se face pe bază de concurs de tip test grilă
• Media generală de admitere (calculată cu trei zecimale) este formată din:
25% Media de la licenţă,
75% Nota de la testul grilă.
• Criterii de departajare la medii egale:
Media de la licenţă,
Media de absolvire.
Locurile bugetate, distribuite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, pentru cetăţenii din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă vor fi
ocupate în funcţie de media de admitere şi opţiunile acestora.
d.
-

Cuantumul taxelor:
taxă de înscriere la concursul de admitere. 120 lei;
taxă înmatriculare în anul I: 50 lei;
taxă de studiu anul I pentru studenţii cu taxă: 1800 lei, plătibili în 4 rate, conform
actului adiţional la contractul de studiu (nu se percepe avans);

B. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR DE DOCTORAT– 3 ani—zi
Domeniile de admitere:
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Nr
.
crt
.

Cifra de şcolarizare aprobată
2010-2011
Subvenţionată de
Cu taxă
la buget

Domeniul

1

INGINERIE INDUSTRIALĂ

7

8

2

INGINERIA MEDIULUI

8

7

15

15

TOTAL
a. Perioade de admitere:

• perioada de înscriere: septembrie 2010,
• susţinerea colocviului de admitere: septembrie 2010,
• afişarea rezultatelor în septembrie 2010
b. Cuantumul taxelor:
- taxă de înscriere la concursul de admitere: 120 lei;
- taxă înmatriculare în anul I: 50 lei;
- taxă de studiu anul I pentru studenţii cu taxă: 2600 lei, plătibili în 4 rate, conform
actului adiţional la contractul de studiu (nu se percepe avans);

FACULTATEA DE LITERE
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114
Tel./ fax ++40-234-588884
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro
DOMENII DE STUDIU :Ştiinţe umaniste, Ştiinţe sociale şi politice
TIPUL DE STUDII: Licenţă, Master
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
NUMĂR DE LOCURI
A. Învăţământul universitar de licenţă*
Nr Domeniul
.
crt fundamen
.
tal
Ştiinţe
1.
umaniste

Domeniul de
licenţă
Limbi şi literaturi

Programul de studiu acreditat
(A) sau autorizat să funcţioneze
provizoriu (AP)
Limba şi literatura română – Limba
şi literatura franceză (A)
Limba şi literatura română – Limba
şi literatura engleză (A)
Limba şi literatura engleză – Limba
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Nr. locuri
Fără
taxă

Cu
taxă

12

13

12

13

12

15

Limbi moderne
aplicate

şi literatura română (A)
Limba şi literatura engleză – Limba
şi literatura franceză (A)
Limba şi literatura franceză –
Limba şi literatura română (A)
Traducere şi interpretare (AP)

12

18

12

13

10
30
20
40
Comunicare şi relaţii publice (AP)
Ştiinţe
Ştiinţe ale
(din
2. sociale şi
comunicării
care 2
politice
rromi)
TOTAL
90
142
* Pentru ciclul de studii universitare de licenţă, admiterea se organizează pe domeniu, la
specializările autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate în cadrul Facultăţii de
Litere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
B. Învăţământul universitar de masterat**
Nr
.
crt
.

1.

Nr.
crt.

Nr. locuri
Domeniul

Program de studiu

Ştiinţe umaniste

Domeniul de
licenţă

1. LIMBĂ ŞI
LITERATURĂ

Limba engleză. Practici de comunicare (în limba
engleză)
Studii lingvistice în limba engleză (în limba
engleză)
Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive
(în limba engleză)
Limba franceză. Practici de comunicare (în limba
franceză)
Cultură şi literatură română
Discurs şi comunicare
TOTAL

Limba şi literatura modernă
(engleză) –
Limba şi literatura modernă
(franceză)
Limba şi literatura modernă
(engleză / franceză) – Limba
Programul
destudiu
şi literatura
română
Limba şi literatura română –
Limba şi literatura modernă
(engleză / franceză)

9

Fără
taxă

Cu
taxă

8

32

5

35

5

33

12
10
5
45

28
30
50
208

Modalitatea de admitere/Media de
admitere:
Concurs de dosare
- 50% - Media de la bacalaureat

Concurs de dosare
- 50% - Media de la bacalaureat
LIMBI
- 25% - Media mediilor din anii de
2. MODERNE
Traducere şi interpretare
liceu la Limba engleză
APLICATE
- 25% - Media mediilor din anii de
liceu la Limba franceză
Concurs de dosare
ŞTIINŢE ALE
- 50% - Media de la bacalaureat
3. COMUNICĂR Comunicare şi relaţii publice
- 50% - Media mediilor din anii de
II
liceu la Limba şi literatura română
** 1) Pentru ciclul de studii universitare de masterat, admiterea se organizează pentru
fiecare program de masterat acreditat (Cf. Legii nr. 288/ 2004). Grupa va funcţiona cu
un efectiv de minimum 15 candidaţi.

2) În cazul în care un masterat nu se organizează, din motivul menţionat, candidaţii
admişi la acel masterat, vor putea fi transferaţi, cu tot cu loc, la masteratul/masteratele
care se organizează, în funcţie de opţiunea lor.
CONDITII DE ADMITERE - . Învăţământul universitar de licenţă
a) Calculul mediei generale de admitere
Condiţii de admitere învăţământ de licenţă 3 ani.
Pentru situaţiile în care candidaţii nu au studiat în liceu una dintre limbile moderne pentru
care optează, se va susţine, în perioada înscrierilor, o probă specială de competenţă
lingvistică. Nota rezultată va echivala ponderea de 25% aferentă disciplinei respective.
b) Criterii de departajare la medii egale
1. Media la bacalaureat
2. Media la specializarea principală din timpul anilor de liceu
3. Media la specializarea secundară din timpul anilor de liceu
Candidaţii care doresc să se înscrie la mai multe domenii pot opta pentru
specializări diferite, urmând a se decide pentru o singură specializare, în funcţie de
media obţinută.
Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în
funcţie de locurile rămase libere la specializările respective.
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CONDITII DE ADMITERE - Învăţământul universitar de masterat
a) Calculul mediei generale de admitere
Nr. crt.
1

Modalitatea de admitere/Media de
admitere:
Test de cunoştinţe în domeniu
- 85% nota de la test
- 15% media de la licenţă

Domeniul
Limbă şi literatură

Limba engleză. Practici de comunicare: test de cunoaştere a limbii engleze.
Studii lingvistice în limba engleză: proba de concurs constă într-un test de cunoaştere a
limbii engleze la nivel avansat cu grad de dificultate asemănător celui care se dă pentru
obţinerea Certificate in Advanced English (CAE), secţiunile Reading: 1 h 15 minute şi
Listening: 45 minute.
Limba franceză. Practici de comunicare: test de cunoaştere a limbii franceze.
Cultură şi literatură română: test de cunoaştere a culturii şi literaturii române.
Discurs şi comunicare: test de cunoaştere a culturii şi literaturii române (în condiţiile
acreditării specializării, vor fi atribuite locuri)
Culturi şi literaturi anglofone. Practici discursive: test de cunoaştere a culturilor şi
literaturilor anglofone.
Un candidat se poate înscrie la mai multe programe de master, urmând să susţină
testul la fiecare dintre acestea. După afişarea rezultatelor, candidatul are obligaţia să
opteze pentru o singură specializare.
b) Criteriul de departajare la medii egale
1. Media la examenul de licenţă
Candidaţii se pot înscrie la mai multe specializări, urmând a se decide pentru o
singură specializare, în funcţie de media obţinută.
Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în
funcţie de locurile rămase libere la specializările respective.
VALOAREA TAXEI DE ÎNSCRIERE
Studii universitare de licenţă - 150 lei
Pentru fiecare specializare solicitată în plus, din domeniul Ştiinţe umaniste, la această
taxă se adaugă câte 20 lei.
Pentru a doua specializare, din alt domeniu, la aceasta taxă se adaugă 75 lei.
Studii universitare de masterat - 150 lei
Pentru fiecare specializare solicitată în plus, la această taxă se adaugă câte 20 lei.
VALOAREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE
Studii universitare de licenţă - 2.500 lei/an.
Aceste taxe nu includ taxa de admitere şi taxa de studiu aferentă Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD). Studenţii din anul I de studiu care doresc să
urmeze DPPD se vor conforma regulamentelor DPPD, cu plata corespunzătoare a taxelor,
în funcţie de regimul de finanţare în care urmează studiile universitare (cu sau fără taxă).
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Taxele de studiu pentru anul II şi următorii se stabilesc anual, în funcţie de nivelul anual
al alocaţiei bugetare pentru un student.
Taxa de studiu pentru a treia specializare este de 1.250 lei/an.
Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale.
Studii universitare de masterat - 2.600 lei/an.
Taxele de studiu pentru anul II şi următorii se stabilesc anual, în funcţie de nivelul anual
al alocaţiei bugetare pentru un student.
Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale
Studii universitare de masterat - 2.800 lei/an.
Taxele de studiu pentru anul II se stabilesc anual, în funcţie de nivelul anual al alocaţiei
bugetare pentru un student.
Taxele de studiu se plătesc în 4 rate anuale
CALENDARUL ADMITERII
Studii universitare de licenţă
1. Sesiunea iulie 2010
12-23 iulie - depunerea dosarelor
24 iulie - afişarea rezultatelor
26-30 iulie – confirmarea locului
2. Sesiunea septembrie 2010
13-22 septembrie – depunerea dosarelor
23 septembrie – afişarea rezultatelor
24 şi 27 septembrie – confirmarea locului
Master universitar
1. Sesiunea iulie 2010
12-22 iulie - depunerea dosarelor
23 iulie – Test de cunoştinţe
24 iulie - afişarea rezultatelor
26-30 iulie – confirmarea locului
2. Sesiunea septembrie 2010
13-21 septembrie – depunerea dosarelor
22 septembrie – Test de cunoştinţe
23 septembrie – afişarea rezultatelor
24 şi 27 septembrie – confirmarea locului
ATRACTII SPECIALE
COMPETENŢE (FILOLOGIE):
interpretare de texte literare;
analiză gramaticală şi lingvistică;
traducere de texte dintr-o limbă străină (engleză / franceză) în limba română;
dezvoltarea capacităţii de creaţie literară (eseuri, poezii, proză, teatru etc.);
abilităţi de comunicare în limbile română, engleză şi franceză;
spirit critic în domeniul literar şi artistic;
aptitudini pedagogice şi vocaţie de formator;

12

stimularea gândirii autonome, reflexive si critice în raport cu diversele mesaje
receptate prin folosirea modalităţilor complexe de analiză tematică,
structurală şi stilistică;
formarea unor reprezentări culturale complexe privind evoluţia şi valorile limbii
şi literaturii române;
valorizarea superioară a a achiziţiilor lingvistice şi literare la nivelul unor produse
culturale de valoare;
COMPETENŢE (COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE):
planificarea activităţilor de relaţii publice;
dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu mass-media şi alte categorii de public;
organizarea campaniilor de relaţii publice, campanii de advertising şi a campaniilor
de responsabilitate coorporatistă;
realizarea evenimentelor de PR (conferinţe, simpozionane, expoziţii, târguri de joburi
etc.);
capacitatea de a negocia şi de a media conflicte;
redactarea materialelor de relaţii publice (comunicate de presă, briefing-uri, pitch-uri,
buletine de informare, site-uri organizaţionale);
abilităţi de comunicare intra- şi interinstituţională;
construirea unei imagini favorabile la nivelul instituţiei/ organizaţiei;
gestionarea situaţiilor de criză;
conceperea arhitecturii de brand organizaţional.
JOBURI (FILOLOGIE):
profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar;
cercetători;
lingvişti;
traducători;
translatori;
interpreţi;
funcţionari publici în administraţia locală şi instituţiile europene;
bibliotecari;
critici literari;
jurnalist;
specialişti în diplomaţie, turism, relaţii internaţionale, birotică-secretariat, mass-media.
JOBURI (COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE):
specialist în relaţii publice (departamente de marketing şi relaţii publice, departamente
media, compartiment resurse umane, companii, agenţii guvernamentale, asociaţii
profesionale şi comerciale, instituţii filantropice, instituţii administrative şi bancare,
instituţii de învăţământ şi de cultură, spitale, hoteluri etc.).
consultant în relaţii publice şi comunicare;
consilier de imagine;
consultant pentru situaţii de criză;
purtător de cuvânt;
organizator de evenimente;
brand manager;
organizator de training-uri;
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specialist media relations;
funcţionar în instituţii europene

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
1. Date de contact: Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, Bacău 600115
Tel. ++40-234-542411, tel./ fax ++40-234-571012
http://stiinte.ub.ro; e-mail: stiinte@ub.ro
2. Domenii (în care se încadrează programele de studii):
Biologie
Matematică
Informatică
Ştiinţa mediului
3. Specializările facultăţii
Biologie (studii de licenţă 3 ani, zi, domeniul Biologie)
Matematică (studii de licenţă 3 ani , zi, domeniul Matematică)
Informatică (studii de licenţă 3 ani , zi +frecvenţă redusă, domeniul Informatică)
Ecologie şi protecţia mediului (studii de licenţă 3 ani, zi, domeniul Ştiinţa
mediului)
Protecţia şi valorificarea resurselor biologice (studii de masterat postuniversitar, 2
ani, domeniul Biologie)
Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului (studii de masterat
universitar, 2 ani, domeniul Biologie)
Matematică didactică (studii de masterat universitar, 2 ani, domeniul Matematică)
Modele matematice şi sisteme informatice pentru domeniul financiar-bancar
(studii de masterat universitar, 2 ani, domeniul Matematică)
4. Tipul de studii:
Studiile la specializările de licenţă şi master (specificate la punctul anterior) se
desfăşoară în sistemul Bologna. Planurile de învăţământ sunt puse în acord cu cele ale
unor specializări similare de la universităţi recunoscute din Europa şi sunt permanent
actualizate.
5. Informaţii pentru admitere
a) Număr de locuri
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A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Domeniul

MATEMATICĂ

INFORMATICĂ

Forma
de învăţământ

Specializarea

Matematică

Informatică

Număr de locuri
Buget

Taxă

zi (3 ani)

15
10 non
UE

35

zi (3 ani)

19+1
rrom
10 non
UE

30

IFR(3 ani)

-

60

25

25

BIOLOGIE

Biologie

zi (3 ani)

25+1
RM
10 non
UE

ŞTIINŢA
MEDIULUI

Ecologie şi protecţia
mediului

zi (3 ani)

15
10 non
UE

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
Domeniul

Forma
de învăţământ

Specializarea

Număr de locuri
Buget

Taxă

MATEMATICĂ

Matematică didactică

Zi (2 ani)

6
5 non
UE

24

MATEMATICĂ

Modele matematice şi
sisteme informatice
pentru domeniul
financiar-bancar

Zi (2 ani)

6
5 non
UE
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BIOLOGIE

Valorificarea
resurselor biologice şi
protecţia mediului

Zi (2 ani)

15
5 non
UE

25

b) Condiţii de admitere
Calculul mediei

15

A.

Studii universitare de licenţă :

50% media la Bacalaureat
50% media generală a anilor de studiu
B. Studii universitare de master : 25% - nota obţinută la testul de cunoştinţe în
domeniu
25% - media de licenţă
50% - media anilor de studiu.
Criterii de departajare :
A. Specializările Matematică şi Informatică, licenţă :
1. Media la bacalaureat
2. Media la matematică în anii de liceu
B. Specializarea Biologie, licenţă :
1. Media la disciplina Biologie pe anii de studiu
2. Media generală a anilor de studiu

c) Condiţii speciale de admitere (olimpici, rromi, cetăţeni din R. Moldova)
Locurile pentru rromi şi cele pentru cetăţeni din Republica Moldova, care au
studii liceale în România, sunt specificate separat. Pe aceste locuri, candidaţii rromi
şi, respectiv, moldoveni pot concura în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
Condiţiile de admitere sunt publicate pe site-ul facultăţii, în Regulamentul de
admitere.
d) Taxa de înscriere: 100 RON
e) Taxe de şcolarizare
Studii universitare de licenţă :
2200 ron ( Informatică, Biologie, Informatică Fr, Ecologie şi protecţia mediului) pentru toţi anii de studiu
2000 ron ( Matematică) – pentru toţi anii de studiu
Studii universitare de master :
2200 ron / an – pentru toţi anii de studiu
6. Date şi informaţii utile privind modalitatea de înscriere a viitorilor studenţi
Înscrierile se vor realiza în corpul D. Echipa care va fi prezentă la înscrieri va
răspunde întrebărilor candidaţilor şi îi va ajuta să completeze documentele necesare
pentru înscriere. Pentru probleme deosebite vă puteţi adresa comisiei de admitere. Toate
informaţiile utile (documente necesare, situaţia înscrierilor) vor fi afişate pe site-ul
facultăţii şi actualizate zilnic.
7. Calendarul admiterii
A. Iulie 2010:
Studii de licenţă :
15-30 iulie - înscriere
31 iulie – afişare
2-10 august – confirmarea ocupării locului
Master universitar şi postuniversitar :
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15-28 iulie - înscriere
30 iulie – susţinerea testului
31 iulie – afişarea rezultatului
02-10 august – confirmarea ocupării locului
B. Septembrie 2010: Studii de licenţă :
6-17 septembrie - înscriere
18 septembrie – afişare
20-24 septembrie – confirmarea ocupării locului
Master universitar şi postuniversitar
6-15 septembrie - înscriere
17 septembrie – susţinerea testului
18 septembrie – afişarea rezultatului
20-24 septembrie – confirmarea ocupării locului
8. Atracţii speciale
Absolvenţii specializărilor Facultăţii de Ştiinţe pot profesa în diverse domenii de
activitate (educaţie, software şi IT, sănătate, biotehnologii, ecologie, protecţia
mediului, finanţe-bănci, administraţie publică, etc.). Pe pagina de ştiri şi informaţii a
facultăţii de la http://stiinte.ub.ro/ se găseşte o scurtă descriere a profesiilor pe care
absolvenţii le pot aborda.
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe pot beneficia de burse Erasmus în Germania,
Spania, Portugalia, Franţa. Cadrele didactice oferă studenţilor îndrumare şi sprijin pe
tot parcursul perioadei de studii.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
y

Date de contact: Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114, Tel. ++40-234-542411, tel./
fax ++40-234-516345, www.ub.ro; e-mail: stiinteec@ub.ro

y

Domeniu: Ştiinţe economice

y

Enumerarea specializărilor facultăţii:
o Administrarea afacerilor;
o Contabilitate şi informatică de gestiune;
o Marketing.

y

Tipul de studii:
o Licenţă
o Masterat.

y

Forma de învăţământ:
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A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
Domeniul

Specializarea

Buget

Taxă

zi (3 ani)

12

68

24

144

-

76

zi (3 ani)

24

126

I.D. (3 ani)

-

60

ADMINISTRAREA
AF.

Administrarea
afacerilor

CONTABILITATE

zi (3 ani)
Contabilitate şi
informatică de gestiune
I.F.R.(3 ani)

MARKETING

Marketing

Număr de locuri

Forma
de învăţământ

T o t a l: 60*

474

*) Din numărul total de locuri 2 (două) locuri sunt alocate pentru candidaţii de etnie
rromă.
CONDIŢII DE ADMITERE - concurs de dosare:
- 60% media la bacalaureat
- 40% media anilor de liceu
CRITERII DE DEPARTAJARE: 1. Media la bacalaureat
2. Media la disciplina Economie din anii de liceu.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru una
sau mai multe specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, pentru una sau
alta din formele de învăţământ (zi, I.D., I.F.R.), în ordinea preferinţelor. Admiterea se
face în funcţie de opţiune şi medie.
Taxa de înscriere:

100 LEI pentru o singură specializare;
130 LEI pentru 2 specializări;
150 LEI pentru 3 specializări.

Taxa de şcolarizare:

învăţământ de zi – 2.000 lei;
învăţământ la distanţă – 1.800 lei
învăţământ cu frecvenţă redusă – 1.800 lei
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B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
Domeniul

CONTABILITATE

MARKETING

Forma
de învăţământ

Specializarea

Contabilitate, audit şi
zi
informatică de gestiune
Marketing şi
comunicare în afaceri

(2 ani)

zi
(2 ani)

Număr de locuri
Buget

Taxă

15

75

15

85

T o t a l: 30

160

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
Candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai studiilor universitare din domeniul fundamental
ŞTIINŢE ECONOMICE, indiferent de specializarea absolvită. Se pot înscrie absolvenţii
de studii universitare de licenţă (ciclul I, 3 ani) şi absolvenţii de studii universitare de
lungă durată (4 ani).
CONDIŢII ADMITERE - concurs de dosare:
− 60% nota (media) obţinută la examenul de licenţă
− 40% media anilor de studii
CRITERII DE DEPARTAJARE:
− absolvirea specializării corespunzătoare domeniului masteratului;
− media la licenţă.
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru una
sau mai multe specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în ordinea
preferinţelor. Admiterea se face în funcţie de opţiune şi medie.
Taxa de înscriere:

100 LEI pentru o singură specializare;
130 LEI pentru 2 specializări;

Taxa de şcolarizare:

2.200 lei

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
Se pot înscrie absolvenţii de studii universitare de lungă durată (≥ 4 ani), indiferent de
facultatea (domeniul/specializarea) absolvită.
CONDIŢII ADMITERE - concurs de dosar):
− 60% nota (media) obţinută la examenul de licenţă/absolvire
− 40% media anilor de studii
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CRITERII DE DEPARTAJARE:
− Absolvirea unei facultăţi de ştiinţe economice
− Nota (media) la licenţă
Un candidat poate depune doar un singur dosar de înscriere unde poate opta pentru una
sau mai multe specializări din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în ordinea
preferinţelor. Admiterea se face în funcţie de opţiune şi medie.
Taxa de înscriere:

100 LEI pentru o singură specializare;
130 LEI pentru 2 specializări;

Taxa de şcolarizare:

1.800 lei

y

Date şi informaţii utile despre modalitatea de înscriere a viitorilor studenţi

DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREALA CONCURSUL DE
ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ:
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, însoţită de anexa cu
mediile obţinute pe parcursul anilor de studii (foaia matricolă), în original şi copii
legalizate. Candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi ca studenţi, care doresc să
plece din universitate, nu li se eliberează copiile actelor de studii legalizate. Aceste
copii rămân la dosarul studentului, până la expirarea termenului de păstrare în arhivă.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2010, indiferent de sesiunea de bacalaureat, pot
prezenta pentru sesiunea imediat următoare de admitere, în locul diplomei de
bacalaureat, adeverinţa din care să rezulte că au absolvit liceul, media generală cu care
au promovat examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, media la
disciplina Economie din anii de liceu (pentru departajarea candidaţilor cu medii
egale);
- Certificatul de naştere în copie legalizată la notariat;
- Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul) pentru candidaţii care şiau schimbat numele.
- Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de cabinetele medicale şcolare, de
dispensarul teritorial, de medicul de întreprindere sau medicul de familie, cu
menţiunea apt pentru studii;
- 3 (trei) fotografii color tip buletin de identitate (3x4 cm). Fotografiile tip “permis
auto” nu sunt admise;
- adeverinţa de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau după diploma
echivalentă cu aceasta şi copie legalizată după anexa la diploma de bacalaureat – în
cazul studenţilor care se înscriu la concurs pentru a urma un al doilea domeniu. În
adeverinţa de student trebuie menţionat că diploma de bacalaureat în original se află la
facultate şi statutul financiar al studentului la acea facultate;
- fotocopie după buletin/carte de identitate;
- actele doveditoare (copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
adeverinţă de la casa de copii; copia legalizată a certificatului de deces al părintelui

20

erou - martir al revoluţiei sau, după caz, al certificatului medical ori a altui document
doveditor, în situaţia în care însuşi candidatul a fost rănit în lupta pentru victoria
revoluţiei din decembrie 1989; adeverinţă din care să rezulte că părinţii lucrează în
învăţământ) necesare candidaţilor care solicită reducerea taxelor de înscriere la
concursul de admitere, în cazul în care aceştia îndeplinesc condiţiile de a beneficia de
scutirea respectivă;
- Dosar plic.
DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREALA CONCURSUL DE
ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
- Cerere de înscriere;
- Diploma de bacalaureat în original;
- Copie legalizată după diploma de licenţă/absolvire, după caz (pentru absolvenţii
promoţiei 2010 se acceptă copie legalizată după adeverinţa de absolvire cu examen de
licenţă);
- Copie legalizată după foaia matricolă/suplimentul la diplomă, anexă la diploma de
licenţă/absolvire;
- Copie legalizată după certificatul de naştere;
- Copie legalizată după certificatul de căsătorie (pentru persoanele care şi-au schimbat
numele);
- Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de dispensarul teritorial, de medicul de
întreprindere sau medicul de familie, cu menţiunea apt pentru studii;
- 3 (trei) fotografii color recente, pe hârtie fotografică, tip carte de identitate (3x4 cm);
- Dovada achitării taxe de înscriere;
- fotocopie după buletin/carte de identitate;
- Dosar plic.
y

Calendarul admiterii:

STUDII DE LICENŢĂ:
Perioadă înscrieri:

15 – 30 iulie 2010 (sesiunea din vară);
13 – 21 septembrie 2010 (sesiunea din toamnă).

Data afişării rezultatelor: 31 iulie 2010 (sesiunea din vară);
22 septembrie 2010 (sesiunea din toamnă).
Perioada confirmării locurilor
Confirmarea locului constă în completarea dosarului cu actele de studii în original,
completarea fişelor de înscriere, achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 50 lei şi a
sumei de 250 lei (pentru candidaţii cu taxă), sumă care face parte din taxa de şcolarizare .
2 – 6 august 2010 (sesiunea de vară). Pe 9 august 2010 se
afişează rezultatele după confirmări;
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23 – 27 septembrie 2010 (sesiunea de toamnă). Pe 28
septembrie se afişează rezultatele după confirmări.
STUDII DE MASTERAT:
Perioadă înscrieri:

15 – 30 iulie 2010 (sesiunea din vară);
13 – 21 septembrie 2010 (sesiunea din toamnă).

Data afişării rezultatelor: 31 iulie 2010 (sesiunea din vară);
22 septembrie 2010 (sesiunea din toamnă).
Perioada confirmării locurilor
Confirmarea locului constă în completarea dosarului cu actele de studii în original,
completarea fişelor de înscriere, achitarea taxei de înmatriculare în valoare de 50 lei şi a
sumei de 250 lei (pentru candidaţii cu taxă), sumă care face parte din taxa de şcolarizare .
2 – 6 august 2010 (sesiunea de vară). Pe 9 august 2010 se
afişează rezultatele după confirmări;
23 – 27 septembrie 2010 (sesiunea de toamnă). Pe 28
septembrie se afişează rezultatele după confirmări.
y

Atracţii speciale:
 Absolvenţii specializării Marketing efectuează practica de specialitate la
unităţi economice şi instituţii, în cadrul grantului POSDRU, axa.2.1.
 Absolvenţii specializării Contabilitate şi informatică de gestiune beneficiază
de accederea la C.E.C.C.A..R. şi C.A.F.R. fără examen de acces.
 Studenţii specializărilor Marketing şi Contabilitate şi Informatică de gestiune
beneficiază de mobilităţi Socrates în Franţa şi Germania.

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
Date de contact: Str. Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, Bacău 600115
Tel. ++40-234-517715, Fax ++40-234-517715
http://fsmss.ub.ro; e-mail: fsmss@ub.ro
Domenii (în care se încadrează programele de studii):
Educaţie fizică şi sport
Psihologie
Specializările facultăţii
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Educaţie fizică şi sportivă (studii universitare de licenţă 3 ani, zi+fr, domeniul
Educaţie fizică şi sport)
Sport şi performanţă motrică (studii universitare de licenţă 3 ani, zi, domeniul
Educaţie fizică şi sport)
Kinetoterapie şi motricitate specială (studii universitare de licenţă 3 ani, zi+fr,
domeniul Educaţie fizică şi sport)
Terapie ocupaţională (studii universitare de licenţă 3 ani, zi, domeniul
Psihologie)
Activităţi motrice curriculare şi de timp liber (studii universitare de masterat,
2 ani, zi, domeniul Educaţie fizică şi sport)
Performanţă sportivă (studii universitare de masterat, 2 ani, zi, domeniul
Educaţie fizică şi sport)
Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională (studii universitare de
masterat, 2 ani, zi, domeniul Educaţie fizică şi sport)
Activităţi corporale sportiv-recreative şi de timp liber (studii postuniversitare de
masterat, 1,5 ani, zi, domeniul Educaţie fizică şi sport)
Psihologia sportului de performanţă (studii postuniversitare de masterat, 2 ani,
zi, domeniul Educaţie fizică şi sport)
Informatizare şi modelare în educaţie fizică şi sport (studii postuniversitare de
masterat, 2 ani, zi, domeniul Educaţie fizică şi sport)
Recuperarea sechelelor posttraumatice ale ţesutului cutanat şi subcutanat
(studii postuniversitare de masterat, 1,5 ani, zi, domeniul Educaţie fizică şi
sport)

Tipul de studii:
Studiile la specializările de licenţă şi master universitar (specificate la punctul
anterior) se desfăşoară în sistemul Bologna. Planurile de învăţământ sunt puse în acord cu
cele ale unor specializări similare de la universităţi recunoscute din Europa şi sunt
permanent actualizate.
Informaţii pentru admitere
a) Număr de locuri
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Domeniul

Specializarea
(programul de studiu)
Educaţie fizică şi sportivă

Educaţie fizică şi sportivă
EDUCAŢIE
(Piatra Neamţ)
FIZICĂ ŞI SPORT
Sport şi performanţă motrică
Kinetoterapie şi motricitate
specială
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Număr de locuri
Forma de
învăţământ Buget Taxă
FR
ZI/FR

20

36

72

ZI

6

40

-

ZI

20

12

-

ZI/FR

18

50

72

PSIHOLOGIE

ZI

Terapie ocupaţională

15+1M

160

-

B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Domeniul

Specializarea
(programul de studiu)

Buget

Taxă

ZI

15

35

ZI

15

35

ZI

14

44

Activităţi motrice curriculare
şi de timp liber
EDUCAŢIE FIZICĂ
Performanţă sportivă
ŞI SPORT
Kinetoterapia în educarea şi
reeducarea funcţională

b) Condiţii de admitere
Calculul mediei
A1. Studii universitare de licenţă - Domeniul Educaţie fizică şi sport :
20% media la Bacalaureat
80% media la proba de aptitudini psihomotrice specifice
A2. Studii universitare de licenţă - Domeniul Psihologie :
50% media la Bacalaureat
50% interviu aptitudinal-motivaţional
B. Studii universitare de masterat:
50% - nota obţinută la testul de cunoştinţe în domeniu
25% - media examenului de licenţă
25% - media generală a anilor de studii
C. Studii postuniversitare de masterat:
50% - nota obţinută la testul de cunoştinţe în domeniu
25% - media examenului de licenţă
25% - media generală a anilor de studii
Criterii de departajare :
A.1. Specializările EFS, SPM, KINETO, licenţă
1. Media la bacalaureat
2. Media generală a anilor de studii
A.2. Specializarea Terapie ocupaţională, licenţă:
1. Media la bacalaureat
2. Nota la disciplina Psihologie - clasa a X a
3. Media generală a anilor de studii
B. Studii universitare de masterat
1. Nota obţinută la test
2. Media generală a anilor de studii
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Număr de locuri

Forma de
învăţământ

3. Media la examenul de licenţă
c) Condiţii speciale de admitere (olimpici, rromi, cetăţeni din R. Moldova)
Locurile pentru rromi şi cele pentru cetăţeni din Republica Moldova, care au
studii liceale în România, sunt specificate separat. Pe aceste locuri, candidaţii rromi şi,
respectiv, moldoveni pot concura în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. Condiţiile de
admitere sunt publicate pe site-ul facultăţii, în Regulamentul de admitere.
d) Taxa de înscriere:
Domeniul Educaţie fizică şi sport: 200 lei
Domeniul Psihologie: 150 lei
e) Taxe de şcolarizare
Studii universitare de licenţă:
EFS, SPM, KMS, TO; pentru anii I şi II cursuri de ZI - 2800 lei
EFS, KMS pentru anul III cursuri de ZI - 2700 lei
EFS, KMS pentru toţi anii de studiu cursuri FR - 2700 lei
Studii universitare de masterat :
AMCTL, PS, KERF - pentru toţi anii de studii - cursuri de zi - 2800 lei
Date şi informaţii utile privind modalitatea de înscriere a viitorilor studenţi
Înscrierile se vor realiza în corpul D. Echipa care va fi prezentă la înscrieri va
răspunde întrebărilor candidaţilor şi îi va ajuta să completeze documentele necesare pentru
înscriere. Pentru probleme deosebite vă puteţi adresa comisiei de admitere. Toate
informaţiile utile (documente necesare, situaţia înscrierilor) vor fi afişate pe site-ul facultăţii
şi actualizate zilnic.
Calendarul admiterii
A. Iulie 2010:Studii universitare de licenţă:
Domeniul Educaţie fizică şi sport:
12-27 iulie 2010 - înscriere
29-31 iulie 2010 - Proba de aptitudini psihomotrice specifice (la Bacău)
31 iulie 2010 - Proba de aptitudini psihomotrice specifice (filiala Piatra Neamţ)
01 august 2010 - afişarea rezultatelor
02- 06 august 2010 - confirmarea ocupării locului
Domeniul Psihologie:
12-25 iulie 2010- înscriere
27 iulie 2010- Proba de interviu aptitudinal-motivaţional
28 iulie 2010- afişarea rezultatelor
29 iulie - 6 august 2010- confirmarea ocupării locului
Studii universitare de masterat:
12 - 26 iulie 2010 - înscriere
28 iulie 2010 - susţinerea probei de concurs
29 iulie 2010 - afişarea rezultatelor
30 iulie - 06 august 2010 - confirmarea ocupării locului
B. Septembrie 2010: Studii universitare de licenţă:

25

Domeniul Educaţie fizică şi sport:
30 august -15 septembrie 2010 - înscriere
17 - 18 septembrie 2010 - Proba de aptitudini psihomotrice specifice (la Bacău)
18 septembrie 2010 - Proba de aptitudini psihomotrice specifice (filiala Piatra Neamţ)
19 septembrie 2010 - afişarea rezultatelor
20 - 27 septembrie 2010 - confirmarea ocupării locului
Domeniul Psihologie:
30 august -18 septembrie 2010 - înscriere
20 septembrie 2010 - Proba de interviu aptitudinal-motivaţional
20 septembrie 2010 - afişarea rezultatelor
21 - 27 septembrie 2010 - confirmarea ocupării locului
Studii universitare de masterat:
30 august - 14 septembrie 2010 - înscriere
16 septembrie 2010 - susţinerea probei de concurs
17 septembrie 2010 - afişarea rezultatelor
Atracţii speciale
Pe parcursul studiilor studenţii facultăţii parcurg discipline atractive, desfăşurate
în tabere la munte şi la mare, precum: Aplicaţii în discipline sportive de iarna în tabere de
pregătire şi Stagiu de practică în activităţi turistice în staţiunea Vatra Dornei, Aplicaţii de
înot şi discipline sportive de apă în staţiunea Costineşti etc.
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pot beneficia de
burse Erasmus în Spania, Franţa, Polonia, Olanda, Turcia, Danemarca şi Elveţia. Cadrele
didactice oferă studenţilor îndrumare şi sprijin pe tot parcursul perioadei de studii.
Absolvenţii specializărilor Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii pot
profesa în diverse domenii de activitate (educaţie, sport de performanţă, sănătate etc. Pe
pagina de ştiri şi informaţii a facultăţii de la http://fsmss.ub.ro/ se găsesc şi alte
informaţii.

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI
DIDACTIC
Date de contact:
Adresa poştală: Calea Mărăşeşti nr.157, loc. Bacău, jud. Bacău, cod 600115, corp D, etaj
II; secretariat: sala D219, director: sala D218, catedra: sala D222
Tel/fax secretariat:0234/588935, tel. 0234/542411 int.168; tel/fax:director DPPD:
0234/580050, tel.0234/542411 int.186, Catedra de psihologie şi Ştiinţe
educaţiei:tel.0234/542411 int.187
Adresa web: http://www.dppd.ub.ro
Adresa de mail: dppd@ub.ro; sdppd@ub.ro; dppdsecretariat@yahoo.com
Domeniul: Ştiinţele educaţiei
Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Tipul de studii: Licenţă
Forma de învăţământ: cursuri de zi, nr.locuri: 20 fără taxă+30 cu taxă;
Înscriere şi documente necesare
Nr. locuri: 20 fără taxă + 30 cu taxă
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Criterii de admitere: 20% interviu, 15% media anilor de liceu la română, 15% media
anilor de liceu la matematică, 50% media generală a anilor de liceu
Taxă de admitere: 100 lei
Taxă studii: 2000 lei/an, în 4 rate
Acte necesare pentru înscrierea la P.I.P.P.:
Diplomă de bacalaureat original şi copie xerox;
Foaie matricolă liceu – original şi copie xerox;
Diplomă de institutor – original şi copie xerox;
Foaie matricolă colegiu institutori – original şi copie xerox;
Certificat naştere, copie legalizată;
Certificat căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
Buletin identitate – copie xerox;
4 fotografii ¾ cm;
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
Chitanţă taxă de admitere – 100 lei (se achită la casieria universităţii, corp C);
Adeverinţă de student, pentru candidaţii care se înscriu la a doua facultate;
Acte doveditoare (copii legalizate) pentru candidaţii care solicită reducerea taxei de
admitere;
Dosar plic.
Modalitatea de înscriere a viitorilor studenţi: dosar personal cu actele de mai sus.
Perioada de înscriere:
Sesiunea 1: 06.07.2010-20.07.2010; Interviu: 21.07.2010
Sesiunea 2: 01.09.2010-15.09.2010; Interviu: 16.09.2010
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