Misiune: informarea şi orientarea bobocilor
Ce fac la stand?
•
•
•
•
•
•

Merg în întâmpinarea bobocilor, nu îi aştept să vină ei să întrebe ceva;
Posibilă formulă de deschidere: “Salut! Ţi-ai luat mapa de Bun venit?”
Ofer mapa de Bun venit şi prezint conţinutul ei, pe scurt;
Întreb fiecare boboc la ce facultate este şi îi ofer pliantul facultăţii sale;
Nu uit să îi spun că pe verso pliantului găseşte informaţii despre întâlnirea cu colegii
mari din cadrul programului de mentorat şi să îl încurajez să participe
Îndrum bobocii şi către celelalte stand-uri, ce cuprind: instituţii culturale din Iaşi,
burse în străinătate, centrul de carieră, biblioteca centrală, asociaţii studenţeşti.

Întrebări frecvente

Când sunt recazările?
Prima rundă de recazări e pe 2 octombrie. Detaliile complete le pot obţine de pe
www.uaic.ro, secţiunea Cazări, sau la secretariat.

Când şi unde e deschiderea anului universitar pe universitate?
Miercuri, 30 septembrie, la ora 10.00, în Aula Magna (Corp A, etaj 1). Lista cu deschiderile
pe fiecare facultate o veţi avea la stand.

Cum şi de unde îmi iau banii pe taxă înapoi?
Studentul depune o cerere la secretariat şi este programat la casieria universităţii pentru
înapoierea taxei. Detalii despre procedură se pot găsi pe situl de admitere
(www.admitere.uaic.ro), în Metodologia de admitere.

Cum mă conectez la Internet?

Dacă îţi cuplezi laptopul, prin cablu, la priza din camera de cămin sau încerci să intri pe
wireless-ul din cămin, vei fi redirecţionat automat spre pagina register.uaic.ro. Acolo vei
găsi un formular care trebuie completat, inclusiv cu numărul tău matricol - număr pe care
îl vei găsi pe carnetul tău de student. Vei avea internet după completarea formularului.
Atunci când îți creezi un cont de internet, ți se creează automat și o adresă de email cu
același cont @student.uaic.ro.
Dacă nu te descurci, poţi apela la helpdesk: support@uaic.ro sau 0232201002.

Când primesc carnetul de student?
Carnetele de student se primesc în general în prima săptămână de şcoală. Nu trebuie să
mergi la secretariat personal după carnetul tău, îl vei primi de la şeful de grupă sau şeful de
an.

Ce tip de reduceri am?
• reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a
• 50% la trenul accelerat-rapid, pe baza unui carnet de cupoane pe care îl primeşti tot
la începutul anului universitar. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare pentru 24
de călătorii cu reducere la tren accelerat-rapid, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu
legitimaţia de student pentru transport.

• Reducere la transportul în comun: dacă eşti student la studii fără taxă, poţi să îţi
cumperi un abonament redus pe toate liniile. Vei avea nevoie de o adeveriţă de
student, pe care o iei de la secretariatul tău. Aceasta se alocă pe un număr limitat de
luni, în așa fel încât să beneficieze toți studenții de această facilitate.

Ce spui când nu ştii răspunsul?
Nu spui că nu ştii. Spui că întrebarea îţi depăşeşte competenţele şi îndrumi spre ghidul
studentului, situl www.uaic.ro (unde există link şi către situl de Bun venit) şi secretariatul
facultăţii.

