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„Timpul trece, ne despoaie ca un hoț și ne lasă suspinând în urma lui;dar, 
singura comoară ce nu ne poate el fura este comoara suvenirulior.”;;
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Se spune că din momentul în care devii student ești pe cont propriu!
Te asigurăm că este o idee parțial greșită. 

Da, poate că de acum tu răspunzi de alegerile pe care le faci, 
dar nu vei fi singur!

Prin acest ghid dorim să îți prezentăm toate elemente faine, precum 
și cele necesare din viața ta de student, trecând în revistă cam tot 

ce trebuie să știi și tot ce te așteaptă anul acesta.

Cu drag,
Familia Ligii Studențești Bacău

BINE AI VENIT ÎN 
„LUMEA CELOR MARI”!

Făurit cu grijă și atenție de către:
Alexandru Chetroiu (design, text & edit) Roxana Popa (text)

Evelina Ababei (text) Bianca Mutu (text) Georgiana Cristian (text)
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 În anul 1961, prin H.C.M. nr. 547/1961 şi Ordinul ministrului Învăţământului şi Culturii nr. 
688/1961, se înfiinţează Institutul Pedagogic din Bacău, iar în anul 1976, Institutul Pedagogic devine 
Institutul de Învăţământ Superior din Bacău, în care sunt dezvoltate în principal specializările din  do-
meniul tehnic. În anul 1990, institutul devine Universitatea din Bacău, în conformitate cu Ordinul Nr. 
7751/1990 al ministrului Învăţământului, iar din 13 octombrie 2009, conform Monitorului Oficial nr. 
684/12.10.2009, instituţia îşi schimbă denumirea în Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Misiunea Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este 
centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, econo- 
mic  şi social naţional şi internaţional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile funda-
mentale şi certificarea în domeniile şi programele de licenţă.  Perfecţionarea pregătirii profesionale 
şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doc-
to- rat acreditate pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. De asemenea, Universitatea 
„Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar prin programe de formare şi 
dezvoltare profesională continuă.

 Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa 
cursurile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; pot obţine  Permisul European de 
Condu- cere a Computerului (ECDL  European Computer Driving Licence), care este cel mai răspân-
dit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator,  recunoscut la nivel internaţion-
al  în peste 135 de ţări; pot urma Programul Academic CISCO NETWORKING. Firma CISCO SYS-
TEMS, liderul mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din 
România, şi M.E.C.T.S. au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul „CISCO Networking 
Academy”, cu participarea a peste 50 de  ţări.

 Recunoaşterea calităţii activităţii didactice şi de cercetare  care se desfăşoară la Universi-
tatea  „Vasile Alecsandri”  din Bacău este realizată şi de programele bilaterale privind mobilitatea stu-
denţilor şi cadrelor didactice între universităţile europene. La ora actuală avem colaborări prin Pro-
gramul ERASMUS cu peste 100 de universităţi din Europa, şi  institute de cercetare din străinătate.
Viaţa studenţilor în Bacău este deosebită atât din punctul de  vedere al condiţiilor sociale foarte bune 
asigurate de cămine şi cantină, cât şi din punctul de  vedere  al  ofertei  culturale  a municipiului Bacău.
În anul 1996, secţia de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe se transformă 
în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Numele facultăţii se schimbă, prin Hotărârea de Guvern Nr. 
916/11.08. 2005, în  Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii.  
  
 În iulie 2002, Facultatea de Litere şi Ştiinţe se divizează în  facultăţi distincte: Facultatea de 
Ştiinţe şi, respectiv, Facultatea de Litere.
Începând cu septembrie 2004, Facultatea de Ştiinţe se separă în Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea 
de Ştiinţe Economice. Din anul universitar 2005-2006 toate specializările de lungă şi scurtă durată 
stabilite prin HG. Nr. 896 din anul 2004 privind „Nomenclatorul specializărilor din învăţământul supe-
rior”  s-au reorganizat în studii de licenţă, conform H.G. Nr. 88 din 2005.
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PREȘEDINTELE Senatului
Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF

RECTORUL Universității
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

 Din 13 octombrie 2009, conform Monitorului Oficial nr. 684/12.10.2009, Universitatea din Bacău 
îşi schimbă denumirea în Universitatea  „Vasile Alecsandri” din Bacău.
Sub sloganul „Universitatea aproape de tine!”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi-a dezvol-
tat aria domeniilor şi a programelor de studii, ajungând în prezent să aibă o structură formată din cinci 
facultăţi, prin cele 35 de programe de studii universitare de licenţă, 27 de master, 2 programe de studii 
universitare de doctorat, o serie de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională 
continuă, precum şi programe de conversie profesională.

 În domeniul cercetării ştiinţifice, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău derulează activităţi 
de cercetare, dezvoltare şi inovare, integrate în cadrul Institutului de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, 
Consultanță şi Transfer Tehnologic. În cele 15 centre de cercetare afiliate Institutului sunt abordate 
teme care se circumscriu domeniilor prioritare atât la nivel naţional, cât şi la nivel european: agricultură, 
securitate şi siguranţă alimentară; biotehnologii, energie, materiale, procese şi produse inovative; me-
diu şi sănătate, spaţiu şi securitate; tehnologiile societăţii informaţionale, cercetări socio-economice 
şi umaniste. Ca efect al stabilirii unor relaţii de colaborare fructuoase cu cercetători din ţară şi din 
străinătate, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău s-a angrenat, ca instituţie coordonatoare sau 
parteneră, în numeroase proiecte de cercetare, naţionale şi internaţionale.  

 Începând cu anul 2007, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost certificată din punctul 
de vedere al indicatorilor naţionali de calitate pentru activităţi de educaţie/formare profesională pentru 
studii universitare de licenţă, master şi doctorat, programe de formare continuă şi specializare postuni-
versitară, precum şi pentru activităţi de cercetare ştiinţifică, consultanţă, asistenţă tehnică şi transfer 
tehnologic. Din decembrie 2010 universitatea a certificat Sistemul Integrat de Management.

 Începând cu anul 2012, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a certificat, în conformitate 
cu standardul SR EN ISO 22000:2005,  Sistemul de Management al Siguranţei Alimentelor la cantina 
Universităţii, pentru „Realizarea şi comercializarea unor preparate culinare”.      
 
 În anul 2013, Universitatea a fost evaluată la nivel instituţional de către Asociaţia Europeană a 
Universităţilor. Din concluzia finală reiese că „Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău reprezintă un 
factor de progres al dezvoltării în regiune şi o instituţie cu înalte standarde naţionale şi internaţionale, 
apreciată de studenţi şi angajatori”.
Atât prin activităţile didactice, cât şi prin parteneriatele internaţionale în cercetarea ştiinţifică, 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se integrează în sistemul european de educaţie contribuind 
la formarea tinerei generaţii în spiritul tendinţelor actuale privind dezvoltarea durabilă a societăţii.



cuvântul
președintelui LSUBc
Plecăm de la faptul că „Natura ne aseamănă, iar 
educația ne deosebește”, a spus Confucius.

Salutare studentule și „bine ai venit în lumea celor 
mari”! 

Se spune că din momentul în care devii student, ești 
pe cont propriu. Parțial greșit! Da, poate că de acum 
tu răspunzi de alegerile pe care le faci, dar nu vei fi 
singur!

În momentul acesta mă gândesc ce este în sufletul 
tău, și cel mai probabil, vorbim despre un mix de 
sentimente. 

La fel ca și tine, am avut o strângere de inimă, dar pe 
parcurs mi-am dat seama că am făcut cea mai bună 
alegere pentru viitorul meu. Oare de ce?

Este simplu, Universitatea, alături de colegii tăi mai mari, care au trecut prin același proces pe parcursul 
anului, pregătesc și organizează multiple evenimente, cum ar fi: conferințe, workshop-uri de dezvoltare 
personală și profesională, activități din sfera distracției, târguri de joburi precum și altele.
Prea frumos ca să fie adevărat?

„Ok, totul pare roz, dar când am probleme ce fac? Cui mă adresez?”
Simplu, având în vedere că nu suntem o universitate foarte mare, interacțiunea și empatia se regăsește 
la cote înalte și ajutorul poate veni de la oricine. UBc, alături de Consiliul de Administrație, Senatul 
Universității, cât și LSUBc (Liga Studențească Bacău) sunt mereu alături de tine, iar mijloacele de 
comunicare sunt destul de multe. 

Deja pare o a doua familie? Chiar este o a doua familie, o familie care probabil dacă ești căminist ori faci 
naveta, stai mai mult cu ei decât cu cei care te așteaptă mereu acasă. 

Nu sunt cuvinte la superlativ, sunt cuvinte pe care le spun după ce am trait pe propria piele tot ce am 
scris mai sus. De aceea am venit cu acest ghid lucrat de colegii de la LSUBc, tocmai … pentru că suntem 
o familie unde ne place foarte mult să ne dezvoltam, să învățăm, dar să ne și distrăm, motto pe care-l 
folosim și care ne definește.

La final, țin să te felicit pentru alegerea făcută și îți urez mult succes în viața ta de student, precum și 
multe realizări în traseul profesional!

#VivatCrescatFloreat #Tedezvolți.Înveți.Tedistrezi 
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dă cu JOIN 
grupului de Facebook din cadrul facultății tale

De ce?
1. devii parte din comunitatea facultății tale = prieteni
2. afli ușor răspunsuri la întrebările tale = avantaje
3. afli noutăți direct de la reprezentații studenților din consiliul 
     facultății și senatul universitar = informare

Cum?
1. intri pe pagina de Facebook Liga Studențească Bacău
2. apeși pe butonul „Comunitate” și cauți grupul facultății
3. lași anxietatea deoparte și întrebi ori de câte ori ai o problemă
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atunci și acum
universitate

În 1961 s-a înființat Institutul Peda-
gogic, cu secțiile: Științe Umaniste, 
Matematică, Științe Naturale.

S-au adăugat în 1964 Facultatea de 
Istorie-Geografie şi Facultatea de 
Educaţie Fizică, iar în 1976 Facultatea 
de Inginerie, an când Institutul Peda-
gogic devine Institutul de Învăţământ 
Superior din Bacău.

În anul 1984, Institutul de Învăţământ 
Superior este transformat în Institu-
tul de Subingineri din Bacău, subor-
donat Institutului Politehnic din Iaşi.

În anul 1990, Institutul de Subingineri 
din Bacău devine Universitatea din 
Bacău care cuprindea două facultăţi: 
Facultatea de Inginerie şi Facultatea 
de Litere şi Ştiinţe.

În anul 1996, secţia de Educaţie Fizică 
şi Sport din cadrul Facultăţii de Litere 
şi Ştiinţe se transformă în Facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport.

Numele Facultății de Educaţie Fizică 
şi Sport se schimbă în Facultatea 
de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi 
Sănătăţii.

În iulie 2002, Facultatea de Litere 
şi Ştiinţe se divizează în facultăţi 
distincte: Facultatea de Ştiinţe şi, 
respectiv, Facultatea de Litere.

Începând cu septembrie 2004, 
Facultatea de Ştiinţe se separă în 
Facultatea de Ştiinţe şi Facultatea de 
Ştiinţe Economice.

Din 13 octombrie 2009, Universitatea 
din Bacău îşi schimbă denumirea în 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din 
Bacău.
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conducere
universitate

RECTORUL Universității 
„Vasile Alecsandri” din Bacău

Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovzky
Tel: 0234.542.411, int. 101

e-mail: rector@ub.ro

PREŞEDINTELE
Senatului Universitar
Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin Nedeff
Tel: 0234.542.411, int. 129
e-mail: senat@ub.ro

Prorector pentru Strategii 
Economice şi de Calitate

Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia Danu
Tel: 0234.542.411 int. 170

e-mail: marceladanu@ub.ro

Prorector pentru Programe de 
Învăţământ şi Activităţi Studenţeşti
Prof. univ. dr. ing. Valentin Zichil
Tel. 0234.542.411, int. 194
e-mail: valentinz@ub.ro

Prorector pentru 
Programe de Cercetare

Conf. univ. dr. Bogdan-Constantin Rață
Tel: 0234.542.411, int. 177

e-mail: rector@ub.ro

Prorector pentru 
Etica şi Imaginea Universităţii

Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu
Tel.  0234.542.411, int. 110

e-mail: buzoianu.cristina@ub.ro

Prorector pentru 
Relaţii Naționale și Internaţionale
Prof. univ. dr. Elena Nechita
Tel.  0234.542.411, int. 177
e-mail: enechita@ub.ro

Director 
General Administrativ
Ing. Ioan-Ciprian Drugă
Tel. 0234.542.411, int. 177
e-mail: dga@ub.ro

Decan
Facultatea de Inginerie

Conf. univ. dr. ing. Mirela Panainte-Lehăduș

Decan
Facultatea de Științe

Conf.  univ. dr. Cerasela Gloria Crișan

Decan
Facultatea de Litere
Conf.univ.dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei

Decan
Facultatea de Științe Economice
Prof. univ. dr. ing. ec. Ovidiu-Leonard Turcu

Decan
Facultatea de Științe ale 

Mișcării, Sportului și Sănătății
Conf.univ.dr. Dan-Iulian Alexe
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Director
Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic
Conf. univ. dr. Carmen Violeta Popescu



inginerie
Corp Principal: Corp B, Campus Mărășești
Decan: Conf. univ. dr. ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ
Email: decaning@ub.ro
Secretariat: 0234.542.411, int. 160, 105
Website: www.ub.ro/inginerie
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

Corp Principal: Corp C, Campus Spiru Haret
Decan: Conf. univ. dr. Brîndușa - Mariana Amălăncei
Email: litere@ub.ro
Secretariat: 0234.542.411, int. 620
Website: www.ub.ro/litere
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

Corp Principal: Corp D, Campus Mărășești
Decan: Conf.univ.dr. Crișan Gloria Cerasela
Email: stiinte@ub.ro  
Secretariat: 0234.542.411
Website: www.ub.ro/stiinte
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

Corp Principal: Corp C, Campus Spiru Haret
Decan: Prof. univ. dr. ing. ec. Ovidiu - Leonard Turcu
Email: stiinteec@ub.ro
Secretariat: 0234.516.345
Website: www.ub.ro/fsec
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

Corp Principal: Corp D, etaj 3, Campus Mărășești
Decan: Conf. univ. dr. Dan - Iulian Alexe
Email: fsmss@ub.ro
Secretariat: 0234.542.411, int. 171
Website: www.ub.ro/smss
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

Corp Principal: Corp D, Campus Spiru Haret
Director: Conf. univ. dr. Carmen Violeta Popescu
Email: sdppd@ub.ro
Secretariat: 0234.588.935
Website: www.ub.ro/dppd
Studenți reprezentanți: ligastudenteasca.ro/reprezentanti

facultăți
universitate

inginerie

litere

științe

științe
economice

științe
ale mișcării
sportului și 

sănătății
departamentul

pentru pregătirea
personalului 

didactic
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hartă campusuri
campusuri

A - Corp A  -  Laboratoare Inginerie, Științe
B  - Corp B  -  Facultatea de Inginerie, săli de sport (parter),
                               sală de gimnastică (etaj 1), Școala de Studii Doctorale
C - Corp C  -  Facultatea de Litere, Facultate de Științe Economice
D - Corp D  -  Facultatea de Științe, F.Ș.M.S.S (etaj 3), Facultatea de Inginerie
E  - Corp E  -  F.Ș.M.S.S (parter Cămin 2 - C2)
H - Corp H  -  laboratoare Inginerie
C1 -  Cămiul Studențesc 1, cabinet stomatologic (parter), 
            birou administrator cămine 1 și 2, Radio UNSR Bacău, Clubul Sportiv „Știința”
C2 - Cămiul Studențesc 2, cabinet medical (parter)
C3 - Cămiul Studențesc 3, birou administrator cămine 3 și 4
C4 - Cămiul Studențesc 4 (strada Violetelor, nr. 9A)
LS  -  Sediul Ligii Studențești Bacău (parter B)
1  -  Rectoratul UBc (include și etajul 1 al corpului D) casierie, 
         sală Senat, birou Contabilitate, birouri Prorectori
2 - Foișoare + fileu tenis Campus Mărășești
3 - Spațiu recreere/studiu
4 - Baza sportivă
5 - Restaurantul Studențesc
6 - Sala de Sport „Orizont”
7 - Laborator de inginerie chimică și biochimică
8 - Decanat Inginerie - parter (sediu Liga Studențească Bacău, birou DCP, 
        birou Relații Internaționale/Erasmus), etaj (secretariat Inginerie)
9 - Laborator termoenergetic
10 - Laborator de utilaje de proces

11



11 -  Biblioteca Centrală Universitară, Editura AlmaMater/Serviciul de Multiplicare
12 -  Laborator analiza apei uzate, laborator cercetare media
13 - Stația meteorologică
14  -  Laborator energii neconvenționale
15 -  Academic TV / Laborator Media
16 -  Centru copiere/materiale papetărie
        -  Barieră intrare

Campus Mărășești - Calea Mărășești, nr. 157
Campus Spiru Haret - Strada Spiru Haret, nr. 8
Transport autobuz - Nr. 3, 17, 18, 22 (Stații - McDonalds, Piața Sud)

120
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minighid căminist
campusuri

C1           
campus Mărășești   
cămin mixt cu 208 
locuri, grup sanitar 
comun, camere de 
4  locuri, 3 etaje cu sală 
de studiu pe fiecare etaj

C2           
campus Mărășești 
cămin mixt cu 276 
locuri, grup sanitar 
comun, camere de
4  locuri, 3 etaje cu sală 
de studiu pe fiecare etaj

C3           
campus Spiru Haret
cămin mixt cu 243 
locuri, grup sanitar 
propriu, camere de 
3  locuri, 3 etaje cu sală 
de studiu pe fiecare etaj

C4           
campus Spiru Haret
cămin mixt cu 102 
locuri, grup sanitar 
propriu, camere de 
3 locuri, 3 etaje cu sală 
de studiu pe fiecare etaj

Cazare în 5 pași:
1. depune o cerere pentru cazare la co- 

misia de admitere sau serviciul social;
2. consultă listele pe ub.ro/studenti;
3. confirmă locul la comisia de cazare a 

facultății tale, având buletinul cu tine;
4. apoi, achită taxa de cazare la casierie 

(corp D, etaj 1);
5. prezintă-te la admin-ul căminului tău 

(cămin 1 și 2 - C1, etaj 1; cămin 3 și 4 - 
C3, parter) cu următoarele acte:

Necesare:
• contractul primit de la comisie;
• copie după buletin sau pașaport;
• chitanța plății taxei de cazare.
După caz:
• adeverința de la job-ul părintelui 
        (cadru didactic);
• adeverință pentru studenții din centre 

de plasament;
• certificate decese părinți (copii orfani 

de ambii părinți);
• certificat căsătorie (studenți familiști);
• procură pentru persoana împuternicită 

(dacă nu te poți prezenta).

Plata taxei de cămin:
• se plătește la începutul fiecărei luni pentrut luna în curs conform planului de taxe de cazare de pe 
        ub.ro/studenți
• se va adăuga pentru fiecare zi de întârziere o taxă de penalizare egală cu 0.5% din taxa
• taxa se plătește la casierie (L-V - 13:00 - 15:00), prin mandat poștal sau tranzacție bancară la:
        RO44TREZ06120F31400XXXX, cod de indentificare fiscală 4278094, către Universitatea „Vasile    
        Alecsandri” din Bacău, specificând numele, prenumele și „taxă de cazare”

SERVICIUL SOCIAL (pentru orice problemă legată de cămine):
C1 - parter (prima ușă pe dreapta) |  Dna. Carmen Dumitraș  |  serviciulsocial@ub.ro 

Pentru mai multe detalii puteți consulta regulamentele legate de cazare pe www.ub.ro/studenți și website-
ul nostru www.ligastudenteasca.ro/studenti
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alte facilități
campusuri

    Restaurantul 
    Universității
• locație: campus Mărășești
• program: 
      mic dejun: 09:00 - 11:00
      prânz: 11:00 - 15:00
• reducere pe baza carnetului/

legitimației de student
• catering pe bază de precomandă

    Baza sportivă
• locație: campus Mărășești
• Exterior (6073 m2):
1. miniteren de fotbal cu gazon 

sintetic și tribună
2. două terenuri de tenis
3. un teren de handbal
4. un teren de baschet
5. o pistă de alergare
6. o groapă de nisip
• Interior:
1. 2 săli de sport - pentru 

gimnastică, aerobic, jocuri 
sportive, vestiare și dușuri, 
cabinet cadre didactice, sală de 
curs (251 m2)

2. o sală de sport (160 m2) - pentru 
activități de volei, bachet, jocuri 
sportive, grupuri sanitare, 
vestiare, dușuri, cabinet 
didactice, sală de curs

• Centru de Practică Vatra 
Dornei, folosit în special pentru 
activitățile de practică în sporturi 
de iarnă, turism și orientare 
sportivă și practică în stațiuni 
balneoclimaterice (cabană de 
378 m2 cu 30 de paturi)

    Biblioteca
    centrală 
    universitară
• locație: campus Spiru Haret
• 448 locuri în 5 săli de lectură
• suprafață de 1511 m2
• 243.000 volume
• zeci de mii de publicații cu acces 

total din bazele de date științifice 
cu abonamente făcute de către 
UBc de specialitate română și 
străină

• biblioteca.ub.ro

    Radio UNSR Bacău
• locație: campus Mărășești
• grilă de programe realizate lunar 

în funcție de nevoile și cerințele 
studenților

• buletine de știri și producții proprii 
concepute de studenți

• studenții UBc pot face practică în 
cadrul radioului

  Academic TV
• locație: campus Spiru Haret
• post tv care funcționează 

ca centru de practică pentru 
Facultatea de Litere

• produce materiale referitoare la 
evenimentele UBc
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Clubul sportiv   
Știința Bacău
• locație: C1 - Cămin 1
• organizare de activităţii sportive 

de performanţă în cadrul UBc
• reprezintă laboratorul Facultăţii 

de Științe ale Mișcării, Sportului 
și Sănătății în care s-au format 
atât mari sportivi, cât şi cadre 
didactice

• secții de atletism, badminton, 
handbal (feminin și masculin), 
karate, sport aerobic și volei 
(feminin și masculin)

alte facilități
campusuri

Cabinete medicale
• medicină generală: C2 - parter;
      program: L , Mi (08:00 - 11:30) 
                            M, J, V (15:30 - 19:00)
• medicină stomatologică: 
      C1 - parter; program: L-V (08:00 
-   16:00) 

Consiliere 
profesională (DCP)
• locație: Corp B, parter, 207, 208
• oferă consiliere gratuită tuturor 

studenților UBc pentru neclarități 
cu privire la evoluția viitorului 
tău profesional prin intermediul 
psihologilor experimentați ai UBc

Societatea 
antreprenorială 
studențească (SAS)
• locație: Corp C, parter, FSEC
• oferă sprijin în domeniul 

antreprenorial pentru 
      studenții UBc

Serviciul de 
multiplicare
• studenții pot beneficia de servicii 

de multiplicare contra cost (vezi 
harta)

Secretariatul 
facultății tale
• locație Inginerie: Corp B, etaj 1
• locație Litere: Corp C, hol dreapta
• locație Științe: Corp D, etaj 2
• locație FSEC: Corp C, hol stânga
• locație FȘMSS: Corp D, etaj 3
• oferă sprijin tuturor studenților 

din facultatea în caz, fiind al doilea 
punct, după îndrumătorul de an, 
de rezolvare a problemelor

Casieria UBc
• locul unde poți plăti orice 

taxă, cash sau card, pe care 
nu o poți face online pe ums.
ub.ro sau la Banca Transilvania 
(mai multe detalii pe ub.ro sau 
ligastudenteasca.ro)
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studentoDEX
viața ca un student

contract de studii
documentul pe care îl 
semnezi la începutul unui 
ciclu de studii, în care îți 
sunt prezentate drepturile 
și obligațiile tale și ale 
universității pe perioada de 
studiu; acestui document, în 
fiecare an i se adaugă un act 
adițional aferent programului 
de studiu, iar în cazul celor 
de la taxă, se semnează un 
contract anual.

cicluri de studii
perioade de studii, diferențiate 
prin nivelul de pregătire pe care 
îl oferă la terminarea cu succes 
a acestuia; acestea fiind licența, 
masterul și doctoratul.

program de studii
diviziuni ale ciclurilor de studii, prin 
care un domeniu este studiat; 
un exemplu al unui program de 
studiu este chiar cel pe care îl 
studiezi acum (Informatică, EFS, 
Contabilitate, CRP, etc).

credite ECTS
fiecare curs are alocată o notă, 
dar și un număr de credite 
transferabile echivalente notei 
ECTS (Sistemul European 
de Transfer și Acumulare a 
Creditelor);   studentul integralist 
este cel care a obținut într-un an 
toate creditele (60 sau mai multe) 
aferente disciplinelor obligatorii și 
opționale.

curs 
echivalentul orelor de liceu, în 
care profesorul îți predă materia 
din care vei fi examinat în sesiune

seminar
partea interactivă a disciplinei, 
unde rezolvi exerciții sau discuți 
despre anumite probleme legate 
de materia studiată la curs

practică de specialitate
disciplină obligatorie, pentru care 
vei primi notă și pe care o vei face 
în semestrul anului II (exceptând 
FSMSS și Inginerie care au alte 
planificări) astfel vei alege un 
angajator sau universitatea îți va 
oferi câteva opțiuni prin care tu vei 
practica ce ai învățat.

laborator
partea aplicativă a materiei de la 
curs unde vei face experimente 
și vei rezolva anumite exerciții și 
probleme teoretice

presesiune
perioada în care se dau 
colocviile, o variantă de 
examen mai ușoară

parțiale
sunt varianta testelor din timpul 
anului de liceu, reprezentând un 
procent din nota finală

integralist
studentul care a promovat toate 
exemenele dintr-un semestru 
sau an și nu are restanțe

restanță
reprezintă examenul care nu 
a fost promovat la timp la o 
disciplină, iar acesta pot fi dată din 
nou în sesiunea de restanțe (după 
examene)  sau reexaminări (în 
toamnă), dar poți să dai și în anul 
următor; prima restanță e gratis, 
iar următoarele trebuie plătite 
online pe ums.ub.ro sau la casierie; 
în cazul în care nu ai fost într-un 
singur an la examinare, restanță 
și reexaminare, anul următor va 
trebui să plătești oricum.

șef de grupă/semigrupă
reprezentantul pe care îl alegi 
democratic la începutul anului I 
alături de colegii tăi pentru a te 
reprezenta în diferite situații.

grupă/semigrupă
totalitatea colegilor tăi din 
anul respectiv, în funcție de 
mărimea grupei, aceasta poate fi 
secționată în semigrupe.

fișă de disciplină
fiecare materie studiată 
are o fișa de disciplină, 
care îți este prezentată la 
începutul anului (format fizic 
sau online) și care conține: 
bibliografia obligatorie 
pentru curs și seminar, 
bibliografia opțională pentru 
pasionați, ceea ce veți învăța 
la fiecare întâlnire și metoda 
de evaluare din timpul anului 
și la final

lucrare practică (LP)
lecţii practice, obligatorii în 
proporţie de 75%, care se pot 
desfăşura atât în sălile de jocuri, 
cât şi pe baza sportivă

1319

sesiune
perioada de examene de la 
sfârșitul fiecărui semestru 
care se desfășoară timp de 
3 săptămâni; planificarea 
acestora se face de către 
șeful de grupă/semigrupă 
împreună cu profesorii, unde 
sunt afișate datele și orele 
pentru examinări, restanțe 
și reexaminări; fiecare 
examinare trebuie planificată 
cu o diferență de 3 zile între 
acestea, inclusiv în weekend
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viața ca un student

disciplină obligatorie
tipul de cursuri care trebuie 
obligatoriu parcurse pentru 
pregătirea ta academică.

disciplină opțională
cursuri alese dintr-o listă și 
care completează pregătirea 
ta în domeniu.

disciplină facultativă
cursuri pe care nu ești obligat 
să le parcurgi, dar te pot ajuta 
să îți diversifici cunoștințele.

DPPD
- modulul pedagogic
nu este obligatoriu, dar în cazul 
în care îl urmezi și îl absolvi îți 
va da dreptul să fii profesor 
(modulul I) până la nivelul 
clasei a X-a sau (modulul II) 
până la clasa a XII-a; modulul 
pedagogic este gratuit doar 
pentru studenții de la buget 
(detalii pe ub.ro/dppd sau la 
secretariatul DPPD - Corp D, 
etaj 2).

orar
metodă de planificare a cursurilor/
seminariilor/laboratoarelor/
lp-urilor, afișat pe site-ul facultății și 
la avizierul facultății tale.

 

nume curs - C - sală - profesor9-11

11-13

13-15

15-17

17-19

nume lab - L - 
sală - profesor

nume seminar 
- S - sală - 
profesor

număr an / număr grupă (după caz)ziua interval

V
I

N
E

R
I

nume LP - LP - sală - profesor

              în cazurile în care sunt două semigrupe, disciplinele 
pot fi desfășurate separat astfel, dacă este scris doar 
pe partea stângă doar semigrupa 1 va veni iar dacă 
este pe partea dreptă doar semigrupa 2.

nume seminar 
- S - sală - 

profesor

        în cazul în care este scris doar pe jumatatea de 
pe orizontală a dreptunghiului, cursul va dura doar 
jumătate din intervalul normal (ex din imagine - doar 
între 18-19).

    dacă este scris pe jumătatea de sus cursul va fi 
doar în săptămânile pare și invers pentru cele impare, 
săptămânile din anul universitar fiind numerotate 
exceptând cele de vacanță.

tutore de an 
(îndrumător)
echivalentul dirigintelui din liceu, 
acest cadru didactic este cel care 
vă oferă sfaturi practice și care 
trebuie să aibă o relație specială 
cu voi.

cod de drepturi 
și obligații
o listă cu toate elementele 
pe care legea ți le oferă, dar 
și te obligă să le îndeplinești 
(www.ub.ro/organizare).

sesiune
perioada de colocvii și examene de la sfârșitul fiecărui semestru care 
se desfășoară timp de 3 săptămâni; planificarea acestora se face de 
către șeful de grupă/an împreună cu profesorii, unde sunt afișate 
datele și orele pentru examinări, restanțe și reexaminări; fiecare ex-
aminare trebuie planificată cu o diferență de 3 zile între acestea, in-
clusiv în weekend.

13
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reprezentare
viața ca un student

Studentul poate fi reprezentat în mai multe contexte, având dreptul să își desemneze 
studenții în următoarele foruri de conducere:

GRUPĂ / SEMIGRUPĂ

• Șeful de grupă/semigrupă este ales independent și democratic de către 
colectivului grupei/semigrupei. 

Acest reprezentant se ocupă de orice problemă a studenților din grupa/semigrupa 
sa, planifică împreună cu profesorii examenele și colocviile și este puntea de legătură 
între profesori și tine.

CONSILIUL FACULTĂȚII

• Consiliul facultății, locul în care se decide situația facultății, este obligat a avea 
în compoziție cel puțin 25% studenți. 

1. Aceștia sunt aleși prin intermediul LSUBc (Liga Studențească Bacău) care 
organizează alegerile. Mandatele studenților reprezentanți se termină în 
momentul în care aceștia nu mai sunt studenți în cadrul facultății sau au 2 
absențe consecutive, respectiv 3 nemotivate.

2. Fiecare departament al facultății are cel puțin un reprezentant al studenților care 
are dreptul la vot în orice ședință a consiliului. Acești reprezentanți te vor informa 
cu privire la orice discuție sau decizie legată de tine din consiliu prin intermediul 
șefului de grupă/semigrupă. 

SENATUL UNIVERSITAR

• Senatul universitar, partea legislativă din cadrul UBc, locul în care se discută 
probleme la nivel de universitate, trebuie să conțină cel puțin 25% studenți 
din cadrul tuturor facultăților UBc.

1. Aceștia sunt aleși prin intermediul LSUBc (Liga Studențească Bacău) care 
organizează alegerile. Mandatele studenților reprezentanți se termină în 
momentul în care aceștia nu mai sunt studenți în cadrul facultăților sale.

2. Astfel, fiecare departament al facultății are cel puțin un reprezentant al studenților 
care are dreptul la vot în orice ședință a consiliului. Acești reprezentanți te vor 
informa cu privire la orice discuție sau decizie care te privește din consiliu prin 
șeful de grupă/semigrupă.
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reprezentare
viața ca un student

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UBc

• CA-ul este partea executivă din cadrul UBc
Consiliul este obligat a avea un reprezentant al studenților, iar în cazul UBc este 
președintele LSUBc (Liga Studențească Bacău)

COMISIILE FACULTĂȚILOR ȘI ALE UNIVERSITĂȚII

• Fiecare facultate, precum și universitatea are în componență un set de comisii 
care asigură buna funcționare a activității de management, iar fiecare dintre 
acestea au nevoie de câte un reprezentant al studenților.

• Aceștia sunt aleși prin intermediul LSUBc (Liga Studențească Bacău) care 
organizează alegerile. Mandatele studenților reprezentanți se termină în 
momentul în care aceștia nu mai sunt studenți în cadrul facultății.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA

• una dintre marile federații studențești din țară îți reprezintă drepturile în cele 
mai înalte foruri de conducere din România.

• opiniile și cererile tale sunt auzite de către LSUBc (membră UNSR) și transmise 
mai sus pentru a fi transformate în realitate, dacă acestea se dovedesc a fi 
fezabile.

LIGA STUDENȚEASCĂ DIN UBc

• singura organizație de studenți din Bacău și cea care îți face vocea auzită
• principalul obiectiv al acestei organizații este reprezentarea ta și a colegilor tăi în 

cele mai înalte foruri de conducere din UBc și coordonează buna funcționare a 
mecanismelor.
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resurse digitale
viața ca un student

Microsoft Office 365 

Un avantaj al studentului UBc 
este un abonament gratuit de 
Office 365 de la Microsoft care îți 
oferă posibilitatea de folosi online 
toate aplicațiile Office, precum 
și descărcarea și instalarea lor cu 
licență; datele de logare  pentru 
platforma office.com le poți găsi 
pe ums.ub.ro la  secțiunea Contact.

email  @ub.ro

Fiind student UBc primești automat 
o adresă de email instituțională 
cu domeniul @ub.ro; pentru a 
folosi această adresă va trebui să 
utilizezi aplicația de Outlook din 
pachetul Office 365 oferit gratuit. 
Printre aplicații vei găsi Microsoft 
Teams care te va ajuta să comunici 
mult mai ușor cu profesorii tăi.

carnetul virtual (UMS) 

Platforma www.ums.ub.ro oferă 
fiecărui student propria pagină 
privată cu informațiile necesare 
referitoare la activitatea sa aca-
demică precum lista disciplinelor, a 
notelor, a istoricului și platforma de 
plată a taxelor online.

certificare CISCO

Prin intermediul programului CIS-
CO Networking Academy, poți 
acumula cunoștințele necesare 
pentru examenul CISCO Certified 
Networking Associate, oferindu-ți 
posibilități imediate de angajare.

baze de date 
educaționale 

Ca membră a Asociaţiei Ane-
lis Plus încă de la înfiinţare, UBc a 
achiziţionat un număr important 
de baze de date cu acces online la 
literatura ştiinţifică. Accesibile de 
pe biblioteca.ub.ro.

permisul ECDL

Poți obține cel mai popular stan-
dard de  certificare a  abilitatilor de 
utilizare a computerului, recunos-
cut la nivel internațional, 150 de 
țări de către companii de renume.
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ghid finalizare studii
viața ca un student

Examenul de finalizare de studii se poate organiza în trei sesiuni: de vară 
(iunie-iulie), de toamnă (septembrie) și de iarnă (februarie), în intervalele stabilite 
de Senatul universitar, cu excepția programelor de studii postuniversitare de 
scurtă durată (specializare/perfecționare). 

*Studenții absolvenți din cadrul altor universități pot cere organizarea unui 
examen de absolvire, de licență sau diplomă.

Examenul de licență se împarte în două probe: cea orală pentru evaluarea 
cunoștințelor (vei avea un document pe site-ul facultății cu tot ce trebuie să 
înveți) și proba de prezentare și susținere a proiectului de licență. În funcție de 
domeniul tău vei face o cercetare pe un caz, un dispozitiv, un program, etc.

Pentru a intra în examen trebuie să fii integralist (dacă ai cel puțin o restanță va 
trebui să intri în an suplimentar pentru a-ți termina examenul/examenele picate), 
să îți alegi un profesor coordonator de lucrare, o temă de lucrare și să depui o 
cerere de intrare în examen la secretariat (care va conține tema și semnătura 
coordonatorului).

Un ultim detaliu pentru intrarea în examen este depunera unui dosar cu o serie de 
documente, iar site-ul facultății tale va avea un ghid pentru acest lucru, precum 
și un ghid de redactare a lucrării. Această lucrare va fi testată pentru elemente 
plagiate de către profesorul coordonator cu un program autorizat.
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burse
viața ca un student

PERFORMANȚĂ - 650 lei*
Destinată studenților cu performanțe înalte, integraliştii și care au obţinut cele mai 
mari punctaje în același an al unui program de studii, începând cu semestrul al II-lea, 
anul I de studii, precum și celor care au obținut performanțe științifice, inovație și 
brevete, începând cu anul II de studii, al ciclului de studii de licență/master.

MERIT - 600 lei*
Acordate semestrial studenților integraliști în ordinea descrescătoare a mediilor, 
în limita fondului de burse, 

SPECIALE - maxim 600 lei*
Acordate semestrial, maximum 15, studenților care au obţinut rezultate deosebite 
sportive, cultural-artistice sau sunt implicaţi în activităţi extracurriculare şi de 
voluntariat, recunoscute la nivel internațional.

SOCIALE - 580 lei*
Acordate studenților a căror situație financiară nu este favorabilă: studenții orfani de 
unul sau ambii  părinți, studenții bolnavi de anumite afecțiuni, studenţii a căror familie 
nu a realizat în cele 3 luni anterioare începerii semestrului/anului universitar un venit 
lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 
economie.

MAI MULTE INFORMAȚII 
puteți afla pe site-ul ub.ro la secțiunea Universitate și apoi Organizare, 
unde este afișat Regulamentul de Acordare a Burselor
• perioadele de depunere a dosarelor pentru burse se anunță 

semestrial pe site-urile facultăților
• orice neclaritate se discută la secretariat-ul facultății

MOBILITATE*
Studenţii pot primi un grant Erasmus + menit să acopere transportul, precum şi costuri 
de subzistenţă pe perioada mobilităţii

*cuantumul burselor menționate poate varia anual
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facem
de un follow?

@liga.studenteasca.bacau

@ligastudenteascabacau

content fain și actual aproape de tine



evenimente & tabere
viața ca un student

Nume: Festivalul Studențiada
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Interval: Noiembrie - Decembrie
Un festival al distracției și al extazului de a fi student. 
O săptămână plină de activități culturale, sportive, dedicate 
dezvoltării personale și profesionale, precum campania 
Free Hugs, seri de film în aer liber, campionate sportive, 
Seara Multi-Culturală alături de studenții Erasmus și altele.

Nume: Balul Bobocilor UBc
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Interval: Noiembrie - Decembrie
Un spectacol al luminilor, talentelor și … al oamenilor speciali. 
Bobocii sunt cele mai importante personaje dintr-o universitate.  
Ei ne aduc aminte de începuturi și ne amintesc cât de scurtă 
este viața. Balul Bobocilor le acordă șansa de a se afirma pe 
scenă în fața studenților și profesorilor, de a-și arăta talentele și 
de deveni „vedete” ale universității. Momente artistice, invitați 
de renume, ținute speciale, talente deosebite și … After Party.

Nume: Autobuzul Dragostei
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Interval: Noiembrie - Decembrie
Toată lumea cunoaște popularul Valentine’s Day, dar cine a auzit 
de Dragobete? Poate că tu ai auzit, dar ce faci în acea zi specială 
pentru români? Noi organizăm Autobuzul Dragostei, un concept 
absolut inedit în care cupluri fericite se pot „căsători” pentru o zi în 
fața „ofițerului de stare civilă” și a martorilor. Poposim prin tot orașul 
și adunăm cupluri cu țeluri mari și le facem ziua mai frumoasă.

Nume: Games Party
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Interval: Octombrie, Decembrie, Martie
Imaginează-ți o seară plină de muzică pe gustul tău, snacks-uri, 
campionate  de jocuri video – League of Legends, CS Go, PUBG 
Mobile, FIFA, etc, precum și jocuri de masă pentru toată lumea. 
Toate acestea repetate la două luni pentru o viața de student la 
standarde înalte!
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evenimente & tabere
viața ca un student

Nume: Student pentru 3 zile
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Interval: Aprilie - Mai
Dăm o șansă anual unei grupe de 50-60 de elevi de la licee din 
diferite județe să experimenteze viața de student în cadrul 
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. De la cursuri/seminarii 
până la activități culturale/sportive sau training-uri, vor trece 
prin toate pentru a pleca dupa trei zile încărcate dar pline de 
amintiri cu o imagine clară asupra „temutului” sistem universitar.

Nume: Seara de Karaoke
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Ia-ți curajul și cheful de distracție pentru o seară plină de 
energie și voci pline de surprize. Organizăm la două săptămâni 
o seară de karaoke pentru toți și toate. Talentul nu este necesar!

Nume: Seara Sportivă
Organizator: LSUBc (Liga Studențească Bacău)
Fie  că  te  pricepi  la fotbal, basket, tenis sau orice alt sport, noi te 
invităm  la două săptămâni la o seară de jocuri sportive  plină de 
energie.

tabere
UBc, prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului, pune la dispoziție locuri în 
tabere studențești la mare și munte. Condițiile pentru a avea șansa de a ajunge pe liste 
este să prezinți rezultate deosebite în cadrul activității tale academice însă termenii 
exacți îi poți găsi în metodologia taberelor studențești din anul curent. Aceasta va apărea 
pe site-ul facultății tale, iar o cerere va trebui depusă la secretariatul  facultății tale.
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studiază & călătorește
viața ca un student

ERASMUS
UBc îți oferă posibilitatea de a accesa mobilități internaționale prin programul 
Erasmus+. Ce înseamnă asta?
1. începând cu anul II poți deveni, pentru două semestre neconsecutive, student 

într-o altă universitatea din Europa care este înscrisă în acest program
2. în funcție de domeniul tău și preferințele în materie de locații din Europa și 

cultură, îți poți alege o locație
3. important este să ai rezultate bune la facultate și aptitudini lingvistice destul 

de bune
4. primești o bursă de mobilitate
5. pentru a putea fi inclus în program va trebui să te înscrii la procesul de selecție

BIROUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE 
• website: ub.ro/int/ripc
• telefon: 0234.576.901
• email: relint@ub.ro

American Experience | Student Travel
Pornit de la un program al Departamentului de Stat S.U.A pentru a atrage tineri 
din toată lumea să experimenteze viața americană, de la job-uri la distracție 
și spiritul libertății. Acum există multiple agenții aprobate, care te ajută să intri 
în program. American Experience este cea mai mare agenție de acest fel din 
Europa iar prietenii lor, LSUBc (Liga Studențească Bacău), le-au dăruit un sediu 
în corpul B, sala BP53. Student Travel este tot o agenție mare de acest gen.

AMERICAN EXPERIENCE BACĂU  
• website: americanexperience.ro
• telefon: 0742.656.911 (Eduard) 

STUDENT TRAVEL BACĂU
• website: www.studenttravel.ro
• telefon: 0756.152.514 (Lucian) 
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voluntariat
viața ca un student

studenți pentru studenți
LSUBc sau Liga Studențească Bacău este principalul mod de dezvoltare 
personală și profesională din UBc. Organizația împlinește anul acesta 30 de ani 
de la înființare și este structurat în 7 departamente, 5 dintre ele reprezentând 
cele 5 facultăți UBc. 

motive pentru viitor
Câteva motive pentru care ar trebui să încerci voluntariatul la LSUBc:
1. primești multiple ocazii de a ajuta la organizarea evenimentelor noastre 

(festivalul studențesc Studențiada, Balul Bobocilor, Cursul Festiv, Student 
pentru 3 zile, Games Party, Autobuzul Dragostei, etc) fie că vorbim despre  
Fundraising, PR, logistică, ș.a

2. ai posibilitatea de a ajunge treptat să vorbești în fața unor grupuri de oameni
3. îți descoperi talente, aptitudini și pasiuni ascunse prin activitatea pe care o vei 

desfășura și comunicarea cu viitorii tăi prieteni din LSUBc
4. descoperi mult mai multe informații despre sistemul de învățământ 
      superior, acesta fiind un avantaj în viața de student
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family 4 life
Familia LSUBc strânge anual zeci de membri cu gânduri bune și chef de viață 
din cadrul tuturor facultăților. Imaginează-ți diversitatea de idei, mentalități și 
cunoștințe. LSUBc îți construiește viitorul! 
Cum spune și sloganul: Te dezvolți. Înveți. Te distezi.

voluntariat
viața ca un student
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voluntariat
viața ca un student

din local în național
LSUBc face parte din UNSR - Uniunea Națională a Studenților din România, una 
dintre cele mai mari federații formate din multiple organizații studențești din 
țară. În cazul în care te vei înscrie în organizația noastră, vei avea șansa de a face 
voluntariat și în UNSR. Mai multe detalii despre UNSR poți găsi pe www.unsr.ro.

un pas către succes
LSUBc face recrutări în fiecare toamnă pentru toate departamentele sale, iar tu 
poți verifica site-ul oficial ligastudenteasca.ro pentru mai multe detalii, precum 
și paginile noastre de Facebook și Instagram.
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Trupa de majorete 
„Cheia Succesului”

poți performa împreună cu echipa la Balul 
Bobocilor, Cursul Festiv, etc; înscrierile se 

anunță pe pagina de Facebook LSUBc

Formația 
de dansuri populare

„Pasteluri Băcăuane”
poți face parte din formația UBc de dansuri 
populare și să performezi pe diferite scene 

locale, naționale și internaționale

Radio 
UNSR Bacău

primul radio universitar din țară unde poți 
face voluntariat sau practică

Revista universitară
Studențimea Băcăuană
revista semestrială a universității, creată 

de către LSUBc și UBc cu ajutorul unei 
echipe de redactori

voluntariat
viața ca un student
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facilități
viața în bacău

REDUCERI STUDENȚI
luni - duminică - 14 lei
miercuri - 11 lei
*cu carnetul/legitimația de student

REDUCERI STUDENȚI
înainte de ora 17:00:
luni - joi: 17 lei (2D) 23.5 lei (3D)
vineri - duminică: 18 lei (2D) 25 lei (3D)
după ora 17:00:
luni - joi: 17 lei (2D) 24.5 lei (3D)
vineri - duminică: 18 lei (2D) 26.5 lei (3D)
*cu carnetul/legitimația de student

REDUCERI STUDENȚI
50% reducere la abonamentele de 
călătorie
*se achizioționează din stațiile special 
puse la dispoziție de S.C.Transport Public 
S.A împreună cu carnetul/legitimația de 
student

REDUCERI STUDENȚI
100% reducere la biletele de călătorie
*se achizioționează doar de la casele 
CFR din gări împreună cu carnetul/legiti-
mația de student

REDUCERI STUDENȚI
animație: 9 lei (fără lojă & premiere)
drame:  9 lei
abonamente: 5 spectacole - 35 lei; 
                             10 spectacole - 60 lei
*cu carnetul/legitimația de student

REDUCERI STUDENȚI
grupuri mai mici de 10 persoane: 45 lei 
per persoană pentru 3 ore
*cu carnetul/legitimația de student
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job-uri
viața în bacău

Dealer şi Service Autorizat
www.autocenter.ro

Depozit Materiale Construcții
www.dedeman.ro

Dezvoltator Software
www.softescu.com

Service Desk IT Britanic
www.ro.scc.com

Ziar Local
www.desteptarea.ro

Industria aviatică
www.aerostar.ro

Producător Sticlă
www.moldoglass.ro

Distribuitor Echipamente
Sportive
www.decathlon.ro

Call Center Bacău | Magazine
www.orange.ro

Prelucrari de componente 
mecanice
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job-uri
viața în bacău

Producător Produse Carne 
www.agricol.ro

Producător electronice
www.aee.ro

Distribuitor Produse 
Amenajare
www.ssabimpex.ro

Producător Ambalaje 
Hârtie
www.barleta.ro

Producător 
Produse Panificație
www.grup-serban.ro

Spații Comerciale 
www.arenamall.ro

Producător Panificație
www.pambac.ro

Cinematograf
www.cinemacity.ro
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party hard 
viața în Bacău
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fun, fun & fun 
viața în bacău

bazin semiolimpic, 2 săli de fotbal 
cu gazon sintetic, 2 terenuri de 
fotbal în aer liber, sală de fitness, 
2 piscine cu 400 de șezlonguri și 
2 terase, 3 mese de tenis,  turnee/
competiții/campionate de minifotbal

piscină cu valuri, piscină pentru înot, 
piscină voley, piscină semiolimpică

trasee de dificultate progresivă (ușor, 
mediu, dificil) într-o zonă de pădure

teren de patinaj  cu servici de închiriere 
de patine sau posibilitatea folosirii 
patinerlor proprii cu taxă de intrare

lecții de echitație, școală de călărie 
- pregătirea pentru performanță 
sportivă, plimbări de echitație    

mese de biliard + pub la parterul clădirii 
30th Avenue
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TEATRUL MUNICIPAL BACOVIA TEATRUL DE VARĂ „RADU BELIGAN”

SALA SPORTURILOR BACĂU FILARMONICA „MIHAIL JORA”

OBSERVATORUL ASTRONOMIC 
„VICTOR ANESTIN”

COMPLEXUL MUZEAL  
„IULIAN ANTONESCU”

LACUL BACĂU I ȘI II CURTEA DOMNEASCĂ BACĂU

CASA MEMORIALĂ „NICU ENEA” CASA LUI „GEORGE BACOVIA”

relax & enjoy
viața în Bacău
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relax & enjoy
viața în Bacău

COMPLEXUL MUZEAL 
„PAUL ȚARĂLUNGĂ”, PRĂJEȘTI

VIVARIUL

CETATEA RÁKÓCZI, GHIMEȘ CENTRUL DE CULTURĂ 
„GEORGE APOSTU”

PALATUL GHIKA, COMĂNEȘTI REZERVAȚIA NATURALĂ NEMIRA

SALINA TÂRGU OCNA SALINA DRUMUL SĂRII

LACUL POIANA UZULUI CASTELUL ROȘU, LILIECI
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PALATUL ȘTIRBEI, DĂRMĂNEȘTI PARCUL „MIRCEA CANCICOV”

INSULA DE AGREMENT PARCUL GHERĂIEȘTI

LACUL LILIECI MÂNĂSTIREA CAȘIN

relax & enjoy
viața în Bacău
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eat & chill
viața în Bacău

LUCA - SIMINGERIE & PIZZERIE TOTO PIZZA PUB

RESTAURANT BOULEVARD 18 RESTAURANT CASA BRAZILOR

POPS - CLĂTITE & VAFE BUSINESS TIME COFFEE 
vedere asupra bacăului

RESTAURANT HANOVRA BRASERIA CAFEA CU LAPTE

CAFÉ DU THÉÂTRE SNOBISH BURGER
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THE MANSION DIFERIT BISTRO

RESTAURANT LATIN -
CHINESSE FOOD

RESTAURANT MIORIȚA

LA BETTOLA RISTORANTE RESTAURANT HAMLET

BERĂRIA VALHALLA PUB ANTURAJ

RESTAURANT CURTE VECHE RESTAURANT PODU’ CU LANȚURI

eat & chill
viața în Bacău
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www.ligastudenteasca.ro

/ligastudenteascabacau

@liga.studenteasca.bacau

1. „Dacă faci ceea ce ai facut mereu, ai să primești ceea ce ai primit mereu.” Tony Robbins
2. „Dacă ți se oferă un loc într-o navetă spațială, nu întreba care loc! Acceptă.” Sheryl Sandberg
3. „Mereu am facut câte ceva pentru care încă nu eram pe deplin pregătită. Cred că ăsta e felul în care 
       crești. Când ai acel gând «Wow, nu sunt sigur că pot face asta» și reusești să depășești acest moment, 
       atunci experimentezi cea mai frumoasa senzatie.” Marissa Mayer
4. „Dacă ești liber să te gândești în orice mod, poți la fel de bine să gândești măreț.” Donald Trump
5. „Perlele nu se găsesc pe plajă. Dacă îți dorești una, trebuie să te scufunzi după ea.” Proverb chinezesc
6. „Nu poți păcăli soarta doar stând pe margine și plasând pariuri. Fie mergi împotriva morilor de vânt și 
       riști tot ce ai ca să joci jocul vieții, fie nu joci deloc. Și dacă nu joci, nu câștigi.” Judith McNaught
7. „Dacă lucrurile par a fi sub control, înseamnă ca nu mergi suficient de repede.” Mario Andretti
8. „Fă acel lucru pe care crezi că nu-l poți face. Ratează. Încearcă din nou. Fă-l mai bine a doua oară.   
       Singurii oameni care nu reușesc, sunt cei care nu aspiră la mai mult. Acesta este momentul tău.   
       Posedă-l.” Oprah Winfrey
9. „Viața este în mod inerent riscantă. Există un singur risc mare, pe care ar trebui să-l eviți, oricât te-ar  
      costa și anume riscul de a nu face nimic.” Denis Waitley
10. „Caută acolo unde nu caută nimeni. Acolo este răspunsul. ” Jimmy Carter
11. „Universul nu are restricții. Tu construiești restricții în univers, datorită așteptărilor tale.”
          Deepak Chopra
12. „Fă în fiecare zi un lucru care te sperie.” Eleanor Roosevelt
14. „Timpul tău este limitat, așa că nu-l irosi trăind viața altcuiva.” Steve Jobs
15. „Daca nu ești dispus să riști neobișnuitul, va trebui să te mulțumești cu o viață ordinară.” Jim Rohn
16. „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic.” Aristotel
17. „Vei obține numai ceea ce ți-ai propus.” Thelma and Louise
18. „Dacă nu-ți construiești propriul vis, cineva te va angaja ca să-l construiești pe al său.” 
          Dhirubhai Ambani
20. „Primul pas spre succes îl constituie refuzul tău de a fi captiv în mediul în care te-ai aflat la început.”     
          Mark Caine
21. „Lasă-te mereu purtat de pasiune. Niciodată să nu te întrebi dacă este realistic sau nu.” 
          Deepak Chopra
22. „Nu poți completa spațiile goale privind înainte; trebuie să te uiți în urma ta. Trebuie să ai încredere că  
          spațiile goale se vor completa în viitor. Trebuie să ai încredere în curajul tău, în destin, în viața, în karma, 
          în orice. Această abordare nu m-a dezamăgit niciodată și a facut toată diferența în viața mea.” 
          Steve Jobs
23. „Sari și plasa va apărea.” Zen Saying
24. „Eu nu cred că tu ești om dacă nu te enervezi.” Sidney Crosby
25. „O navă este în siguranță în port, dar nu pentru asta au fost inventate pânzele.” John A. Shedd
26. „Gândește măreț și nu-i asculta pe cei care-ți spun că e imposibil. Viața e prea scurtă ca să gândești  
         puțin.” Tim Ferriss
27. „Am ratat mai mult de 9000 de coșuri de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de 
         meciuri. În 26 dintre ele, eu eram cel în care se încredea toată lumea să facă mutarea decisivă și am   
        ratat. Am ratat din nou, din nou și din nou. Și de asta am reușit.” Michael Jordan
28. „Când îți asumi riscuri, înveți că există perioade când ești pe culmile gloriei și perioade când ești pe 
         fundul oceanului. Amândouă sunt la fel de importante.” Ellen DeGeneres
30. „Când renunț la ceea ce sunt, devin ceea ce aș putea fi.” Lao Tzu

Suntem LS Bacău. Aducem culoare și voie bună în viețile studenților 
din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prin metode creative 
și dedicare maximă acordată de voluntarii noștri activi și plini de 
entuziasm. Ne implicăm activ în viața studenților și implicit în activitatea 
universității apărând drepturile și obligațiile acestora prin participarea 
în cadrul conducerii universității și a facultăților. Suntem atât vocea 
cât şi urechile voastre în descoperirea și oferirea de informaţii şi 
opţiuni. Suntem ghidul şi busola voastră în a vă îndruma şi introduce în 
viaţa de student. Fiind studenţi la rândul nostru, vă ştim  cel mai bine 
nevoile, dorinţele şi cererile, de aceea  Liga Studenţească  încearcă 
pe cât de mult posibil ca aspiraţiile voastre să devină realitate.


