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Conducerea Universităţii
www.uaic.ro > Organizare > Conducerea Universității > Rector și prorectori

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER

Prorectori
▪ Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU - Prorector pentru managementul resurselor umane
și evaluarea activității
▪ Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI - Prorector pentru relația cu studenții, alumni și
mediul economic
▪ Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN - Prorector pentru programe de licență
, masterat și activități de formare a personalului didactic din învățământul pre-
universitar
▪ Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU - Prorector pentru programe de cercetare
științifică și transfer de cunoștințe
▪ Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU - Prorector pentru relații internaționale și
parteneriate de studii și cercetare
▪ Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ - Prorector pentru studii doctorale, digitalizare,
Filialele și Extensiunile UAIC
▪ Lect. univ. dr. Sorin MOCANU - Prorector pentru managementul calității, strate-
gie și dezvoltare instituțională

Președintele Senatului 
Prof. univ. dr. Ovidiu-Gabriel IANCU

Director General Administrativ 
Ec. Costel PALADE

Regulamente privind desfășurarea studiilor la UAIC
www.uaic.ro > Studenti > Regulamente
În calitate de student la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este bine
să cunoști toate regulamentele care reglementează diverse aspecte ale vieții de
student, de la statutul studenților, la regulamente care privesc activitatea
academică.

Rector
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BIOLOGIE
Decan: Prof. univ. dr. habil. Marius
ȘTEFAN
☎ 0232 201 524

▪ stefanm@uaic.ro
▪ www.bio.uaic.ro 

CHIMIE
Decan: Prof. univ. dr. Aurel PUI
☎ 0232 201 276

▪ aurel@uaic.ro
▪ www.chem.uaic.ro 

DREPT
Decan: Conf. univ. dr. Ioana Maria 
COSTEA
☎ 0232 201 268

▪ ioana.costea@uaic.ro
▪ www.laws.uaic.ro

ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA 
AFACERILOR
Decan: Prof. univ. dr. Cristina-Teodora
ROMAN
☎ 0232 201 404

▪ throman@uaic.ro
▪ www.feaa.uaic.ro 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Decan: Prof. univ. dr. Beatrice 
Aurelia ABĂLAȘEI
☎ 0232 201 027

▪ beatrice.abalasei@uaic.ro
▪ www.sport.uaic.ro

FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL–POLITICE
Decan: Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu
Cristi ȘOITU
☎ 0232 201 372

▪ tiberiu.soitu@uaic.ro
▪ soitucontiu@yahoo.com
▪ contiu.tiberiu.soitu@gmail.com
▪ www.fssp.uaic.ro

FIZICĂ
Decan: Prof. univ. dr. habil. Cristian 
ENĂCHESCU
☎ 0232 202 543

▪ cristian.enachescu@uaic.ro
▪ www.phys.uaic.ro

GEOGRAFIE ȘI GEOLOGIE
Decan: Prof. univ. dr. Adrian GROZAVU
☎ 0232 201 457, 0232 201 075

▪ grozavu@uaic.ro
▪ www.geo.uaic.ro

INFORMATICĂ
Decan: Prof. univ. dr. Adrian IFTENE
☎ 0232 201 549

▪ adiftene@info.uaic.ro
▪ www.info.uaic.ro 

ISTORIE
Decan: Prof. univ. dr. Lucrețiu- 
Ion BÂRLIBA
☎ 0232 201 102, interior 2619

▪ blucretiu@yahoo.com
▪ history.uaic.ro

Facultăţi
www.uaic.ro > Organizare > Organizare academică > Facultăţi
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Reprezentarea studenţilor
www.uaic.ro > Studenți > Reprezentarea studenților în structurile de conducere

Studenții sunt implicați în viața Universității, fiind reprezentați în toate structu-
rile de conducere

▪ La nivel de Universitate
▪ La nivel de Facultate
▪ La nivel de cămin și complex studențesc

Alegerile au loc la începutul anului universitar, în perioada octombrie – noiembrie
a fiecărui an.

LITERE
Decan: Prof. univ. dr. Alexandru 
Arnold Francisc GAFTON
☎ 0232 201 236 / 201 245

▪ algafton@uaic.ro, 
alexandru.gafton@uaic.ro

▪ litere.uaic.ro

MATEMATICĂ
Decan: Prof. univ. dr. Răzvan-Dinu
LIȚCANU
☎ 0232 201 061

▪ litcanu@uaic.ro
▪ www.math.uaic.ro

PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Decan: Conf. univ. dr. Ștefan BONCU
☎ 0232 201 029

▪ boncu@uaic.ro
▪ www.psih.uaic.ro

TEOLOGIE ORTODOXĂ
Corpul „T” al Universității (lângă Mitropolie)
Decan: Prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN
☎ 0232 258 430

▪ ion.vicovan@gmail.com
▪ www.teologie.uaic.ro 

TEOLOGIE ROMANO–CATOLICĂ
Decan: Conf. univ. dr. pr. Ștefan LUPU
☎ 0232 201 114

▪ stefan.lupu@uaic.ro 
▪ www.ftrc.uaic.ro

CENTRUL DE STUDII EUROPENE
Coordonat de Facultatea de Drept
Director: Prof. univ. dr. Gabriela 
Carmen PASCARIU
☎ 0232 201 376

▪ gcpas@uaic.ro
▪ www.cse.uaic.ro
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Asociaţii studenţeşti
www.uaic.ro > Studenți > Asociații și ligi studențești

Asociația Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale (CEAI)
▪ www.facebook.com/comunitateaEAI
▪ ceaifeaa@gmail.com

Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA)
▪ www.elsa.ro, www.facebook.com/ELSA.Iasi
▪ zc.teodor@gmail.com

Asociația Europeană a Studenților la Relații Publice și Comunicare (PRIME)
▪ http://www.primeiasi.ro

www.facebook.com/Asociatia.PRIME.Iasi
▪ asociatiaprimeiasi@gmail.com

Asociația „Gipsy Eye”
▪ www.GipsyEye.com, www.facebook.com/GipsyEye2018
▪ gipsyeye2008@yahoo.com, gipsystan@yahoo.com

Asociația Internațională a Studenților în Economie și Management (AIESEC)
▪ https://aiesec.org.ro, www.facebook.com/AIESECinRomania
▪ lc.aiesec.iasi@gmail.com

Asociația Studenților Chimiști Iași (ASCIS)
▪ www.facebook.com/aschemiasi
▪ razvan.costin13@gmail.com

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) 
▪ www.ascoriasi.ro, www.facebook.com/iasi.ascor
▪ contact@ascoriasi.ro

Asociația Studenților la Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (ASD)
▪ www.facebook.com/asd.uaic
▪ asd.uaic@gmail.com
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Asociația Studenților Europeni Iași (AEGEE Iași)
▪ www.aegee-iasi.ro, www.facebook.com/aegeeiasi
▪ aegee-iasi@aegee.eu

Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
▪ www.asfi.ro, www.facebook.com/asfi.ro
▪ presedinte@asfi.ro

Asociația Studenților Informaticieni Ieșeni (ASII)
▪ www.asii.ro, www.facebook.com/fii.asii
▪ contact@asii.ro

Asociația Studenților Jurnaliști din Iași (ASJ)
▪ www.asjiasi.com, www.facebook.com/asjiasi
▪ asj.iasi07@gmail.com 

Asociația Studenților Matematicieni Iași (ASMI)
▪ https://www.facebook.com/asmi.iasi

Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi (ASPP)
▪ https://asppuaic.wixsite.com/aspp, www.facebook.com/asppiasi
▪ aspp.uaic@gmail.com

Asociația Tinerilor din Educație Fizică și Sport (ATEFS) 
▪ www.facebook.com/ATEFS.IASI
▪ atefsiasi1@gmail.com

Asociația Tineretului ONU din România, Filiala Iași (UNYOUTH)
▪ www.facebook.com/unyouthromaniaiasi
▪ iasi@unyouth.ro

Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor, Iași (ATRAG)
▪ www.facebook.com/atrag.iasi
▪ atrag.iasi@gmail.com

Asociația de vorbitori de limbă germană Gutenberg Iași (GUTENBERG)
▪ https://gutenberg.ro/iasi, www.facebook/gutenbergiasi
▪ iasi@gutenberg.ro
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Asociația Erasmus Student Network Iași - Rețeaua Studenților Erasmus Iași (ESN)
▪ www.iasi.esn.ro, www.facebook.com/esn.iasi
▪ esn.iasi@gmail.com

Liga Studenților Economiști (LSE) 
▪ www.lse.ro, www.facebook.com/lseiasi/
▪ office@lse.ro

Liga Studenților de la Geografie și Geologie (LSGG)
▪ www.facebook.com/LSGGis
▪ iasi.lsgg@gmail.com

Liga Studenților de la Istorie (LSI)
▪ www.facebook.com/LSI.Iasi
▪ lsi.iasi@yahoo.com

Asociația „Tinerii Ecologi Români din Iași” (T.E.R.IS)
▪ www.facebook.com/teris.iasi/
▪ livia.bibire@gmail.com

Asociația Studenților Biologi din Iași
▪ asbi.bio.uaic.ro
▪ www.facebook.com/AsociatiaSBI
▪ asociatiesbi@gmail.com

ISACA Student Group (Information Systems Audit and Control Association 
Student Group - ISG)

▪ adrian.munteanu@feaa.uaic.ro

Asociația Studenți pentru Viață Iași
▪ spviasi.ro
▪ www.facebook.com/AsociatiaSBI
▪ studentipentruviataiasi@gmail.com





FACILITĂŢI

GHIDUL STUDENTULUI
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▪ www.uaic.ro > Studenți > Accesul la Internet
Pentru a avea acces la rețeaua din Universitate, dar și la universități partenere
din peste 90 de țări, atât prin cablu, cât și prin Wi-Fi, trebuie să completezi for-
mularul pe care îl găsești la 

▪ https://register.uaic.ro

Numele de cont și parola primite vor putea fi folosite pentru corespondență elec-
tronică având adresă de forma:

▪ prenume.nume@student.uaic.ro. 

Citește Regulamentul de utilizare al rețelei de date a Universității, pe care îl
găsești la adresa 

▪ http://dcd.uaic.ro/?page_id=32

HelpDesk Internet
☎ 0232 201 002

▪ support@uaic.ro

Acces la Internet

▪ www.e-nformation.ro

Prin Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași ai acces la cele mai prestigioase
jurnale științifice de specialitate și cărți electronice gratuite din domeniul tău
(ScienceDirect Freedom Collection Journals Acces, SCOPUS, MatSciNet, SciFinder,
ScienceDirect Arhive naționale și Clarivate Analytics (Web of Science, Derwent
Innovation si Journal Citation Report). 
Condiția de acces este să fii logat la Internet în interiorul Universității, prin con-
tul tău de acces sau să folosești unul dintre calculatoarele Universității.

Acces la jurnale și cărți electronice științifice
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Pentru a avea adresa ta de email de tipul prenume.nume@student.uaic.ro înre-
gistrează-te pe: 

▪ https://register.uaic.ro/studs/

Important!
Dacă ai deja un cont de acces la rețeaua de internet a Universității, îl poți folosi
și pentru email. Numele de utilizator și parola sunt aceleași.

Pentru verificarea emailului accesează:
▪ www.outlook.com/owa/student.uaic.ro

Dacă îți faci adresă de email @student.uaic.ro primești și:
▪ 1Tb spațiu de stocare în Cloud-ul Microsoft
▪ Drept de folosire pentru Word Web App, PowerPoint Web App, Excel Web App

și OneNote Web App
▪ spațiu pentru site web propriu cu secțiune publică și de grup
▪ agendă de contacte și mesagerie instant

Pentru a avea acces la aceste servicii, accesează adresa:
▪ http://dcd.uaic.ro> Acces Office 365

Adresa ta de email @student.uaic.ro

▪ www.uaic.ro > Studenți> Burse
Pentru performanțe deosebite în studiile universitare, implicare în proiecte
studențești sau situații speciale, poți obține din partea Universității o serie de
burse. Valoarea lor oscilează între 580 lei/lună și 1000 de lei/lună.

Burse de studiu

▪ www.sas.uaic.ro
▪ uaic.sas@gmail.com

În Universitate funcționează Societatea Antreprenorială Studențească, care te
ajută să îți deschizi propria afacere. Aici se organizează cursuri de antreprenoriat
gratuite, ateliere de lucru cu antreprenori de succes, consiliere și mentorat pen-
tru planuri de afaceri și chiar competiții cu finanțare pentru afaceri studențești.

Antreprenoriat
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Cele mai frecvente tipuri de burse în străinătate sunt cele finanțate de 
Programul Erasmus+ și Programul SEE.

▪ www.uaic.ro > Internațional > Programul Erasmus+ cu țările participante (1)
▪ www.uaic.ro > Internațional > Programul Erasmus+ cu țările partenere (2)
▪ www.uaic.ro > Internațional > Programul SEE (3)

Ca student, poți obține cu ușurință o bursă în străinătate, cu finanțări care îți
pot acoperi costurile legate de transport și ședere în străinătate.

(1) în țările participante (UE, SEE, Turcia, Macedonia și Serbia):
▪ Burse de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi la una dintre cele

peste 300 universități partenere din Europa. Finanțarea variază între 470 și
520 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în care pleci.

▪ Burse de practică ERASMUS+: finanțează stagii de practică de maximum 3
luni în întreprinderi (sau alte organizații eligibile) din Europa. Finanțarea va-
riază între 670 și 720 euro/lună, în funcție de nivelul de trai al țării în care pleci.
☎ 0232 201 113 (Burse de studiu ERASMUS), respectiv 0232 201 821 (Burse de
practică ERASMUS)

▪ erasmus@uaic.ro 

(2) în țările partenere (non-UE):
▪ Burse de studiu ERASMUS+: îți oferă șansa să studiezi la una dintre cele

100 universități din 27 țări din afara Uniunii Europene. Finanțarea este de 700
euro/lună, la care se adaugă cheltuielile de transport.

▪ Burse de practică ERASMUS+: finanțează stagii de practică cu o durată cu-
prinsă între 2 și 12 luni în întreprinderi (sau alte organizații eligibile) din afara
UE. Finanțarea oferită este de 700 euro/lună, la care se adaugă cheltuielile de
transport. 
☎ 0232 201 889 (Burse de studiu și practică Erasmus non-UE)

▪ erasmusplus@uaic.ro 

(3) în țările din SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia):
▪ Stagii de studiu (cu durata de 1 semestru) și practică (cu o durată de maxi-

mum 3 luni), la una dintre cele 11 instituții partenere, cu o finanțare de 1200
Euro/lună.

Burse în străinătate
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☎ 0232 201 021
▪ erasmusplus@uaic.ro 

Alte surse de finanțare:
▪ Bursele Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin Agenția de Credite

și Burse de Studii
www.roburse.ro

▪ Burse oferite de Agenția Universitară a Francofoniei (AUF)
www.auf.org

▪ Programele Guvernului Francez
www.campusfrance.org
▪ Serviciul German de Schimburi Academice (DAAD) acordă anual o serie 

întreagă de burse de categorii diferite. Informații suplimentare se pot obține și
de la lectorii DAAD din România:

www.daad.ro > Gasirea unui program de finantare
▪ CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un

program regional de mobilității academice care se derulează în Europa Centrală
și de Est din 1993. România s-a alăturat acestui Program în anul 1998.

www.ceepus.info > Romania
▪ Burse Fulbright (Junior Fulbright Award)

www.fulbright.ro > Fulbright Grants
▪ Education USA

https://educationusa.state.gov
▪ Utrecht Network

www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant
▪ Stagii de practică la una din agențiile Comisiei Europene

https://traineeships.ec.europa.eu/

Serviciul Relații Internaționale
▪ www.uaic.ro > Internațional

Rectorat, Corpul A, etajul 2
☎ 0232 201 802

▪ relint@uaic.ro

Studenții internaționali care studiază la UAIC au acces la Welcome Center
(Căminul C5) unde beneficiază gratuit de asistență în vederea facilitării acomo-
dării la viața de student din Iași.



106

FACILITĂŢI

www.uaic.ro

www.uaic.ro > Studenți > Servicii medicale

Centrul Medical Studențesc Copou
Cămin C8, camera 1
☎ 0232 201 324

▪ cabinetmedical7_uaic@yahoo.com

Asistența medicală este asigurată de:

Dr. Carmen CĂRARE, Medic Primar Medicină Generală
Program consultații:
Luni, miercuri, vineri: 8.00-13.00;
Marți și joi: 13.30-18.30

Dr. Paraschiva GÂSCĂ, Medic Primar Medicină de Familie
Program consultații:
Luni, miercuri, vineri: 13.00-18.00
Marți și joi: 8.00-13.00

Atenție!
Toți studenții din anul I trebuie să se prezinte la Cabinetul Medical Studențesc
pentru a fi înscriși în baza de date, iar cei cu boli cronice pentru a fi
dispensarizați.

Precizare: 
Studenții care nu au domiciliul stabil în Iași vor rămâne înscriși și la medicul de
familie din localitatea din care provin, dar au șansa de a beneficia și de asistență
medicală la Cabinetul Medical Studențesc, pe toată perioada studiilor universi-
tare.

Cabinet medical

Ne găsești și pe facebook.com/UAICdinIASI
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Chestionar de satisfacție

▪ http://bit.ly/satisfactieuaic

Anual, realizăm studii privind opinia studenților cu privire la serviciile
universității – cazare, burse, servicii de carieră, facilități etc. Dacă vrei să ne
spui părerea ta despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, intră pe
http://bit.ly/satisfactieuaic
Răspunsurile sunt anonime, iar fiecare facultate și serviciu primește câte un ra-
port statistic cu privire la opiniile exprimate de studenți.

Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Birou alumni și inserție pe piața muncii
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 18
☎ 0232 201 102, int. 2652

▪ servicii.studenti@uaic.ro 
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera, www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
▪ cariera.uaic.ro

Consiliere de carieră

Persoană de contact: Ec. Alma ANDREI

Consiliere de carieră individuală
Este o întâlnire față-în-față și se realizează gratuit la solicitare. Este un proces
în care un consilier oferă sprijin unei persoane aflată în impas pentru depășirea
obstacolelor legate de deciziile de carieră (identificarea obiectivelor profesio-
nale, intrarea pe piața muncii, dezvoltarea abilității de angajabilitate, realizarea
planului de carieră etc.). Are scopul de a identifica și clarifica situațiile proble-
matice pe care le întâmpină o persoană și de a oferi sprijin pentru alegerea celei
mai potrivite decizii. 

Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Birou consiliere educațională și orientare în carieră
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 16
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☎ 0232 201 102, int. 2651
▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera, www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
▪ cariera.uaic.ro

Consiliere de carieră online
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pune la dispoziția studenților un
program online gratuit de consiliere în carieră, pe care îl poți parcurge în propriul
ritm, de la propriul tău calculator. Realizat cu scopul de a-i ajuta pe studenți să
dezvolte competențele de managementul carierei, programul de consiliere online
include 20 de module cu durata de 1h și 10 minute fiecare.

Programul UAIC de consiliere online te ajută să:
▪ te cunoști mai bine
▪ te adaptezi la viața de student
▪ îți organizezi și să îți planifici activitățile
▪ îți gestionezi finanțele
▪ întocmești CV-ul, scrisoarea de motivație
▪ te pregătești pentru interviul de recrutare
▪ cauți stagii de practică
▪ lucrezi în echipă
▪ iei decizii privind cariera
▪ comunici eficient la locul de muncă
▪ creezi un brand personal
▪ faci față stresului

Modulele sunt disponibile în limba română.

Înscrieri și informații suplimentare:
▪ http://www.career-modules.eu/

Este o întâlnire individuală și se realizează gratuit la solicitare. Un consilier oferă
sprijin în alegerea unui domeniu de studiu (facultate/ specializare profesională)
în corelație cu abilitățile personale și tendințele de pe piața muncii.

Consiliere educațională
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Te poți programa la o sesiune de consiliere educațională atât în timpul dimineții
cât și, în anumite zile, în timpul după-amiezii. Scrie un email consilierilor și îți
vor propune ei câteva intervale.

Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Birou consiliere educațională și orientare în carieră
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 8, 16, 17 și 21
☎ 0232 201 576, 0232 201 102, int. 2651

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera, www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
▪ cariera.uaic.ro

Persoane de contact: Psih. Anca PĂDURARU și Psih. Carmen Gabriela LIȘMAN 

Consilierea psihologică este un proces prin care o persoană special instruită (psi-
hologul) oferă ajutor unei alte persoane pentru restabilirea sau menținerea
sănătății emoționale și stării de bine. Consilierea psihologică este individuală,
confidențială și se oferă la cerere. Poți dori să mergi la consiliere dacă te
confrunți cu dificultăți emoționale, cognitive, de comportament sau de relație.
Adică dacă te simți stresat, dacă trăiești o tristețe prelungită și copleșitoare, o
teamă care te împiedică să faci lucruri pe care ți le-ai dori; dacă ai obiceiuri pe
care ai vrea să le schimbi; dacă ți-e greu să-ți faci prieteni sau relațiile cu ceilalți
ți se par complicate sau amenințătoare.

Te poți programa la o sesiune de consiliere individuală atât în timpul dimineții
cât și, în anumite zile, în timpul după-amiezii. Scrie un email consilierilor și
îți vor propune ei câteva intervale.

Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Birou consiliere educațională și orientare în carieră
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 17, cam. 21
☎ 0232 201 576

Consiliere psihologică
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Corala Universitas

▪ www.coralauniversitas.ro

Dirijor: Lector univ. dr. pr. Ionuț-Gabriel NASTASĂ
Coordonator: Gabriela ENĂȘESCU

Corala „UNIVERSITAS” este o formație muzicală mixtă cu o componență elastică,
în funcție de eveniment sau de natura repertoriului abordat. Participă la concerte
atât în calitate de organizator, cât și ca partener, numărul producțiilor muzicale
susținute până în prezent fiind peste 100. De asemenea, este prezentă la mani-
festările organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (decernări
ale titlului de Doctor Honoris Causa, congrese, conferințe, simpozioane, întâlniri
ale studenților Erasmus).
La preselecțiile organizate de Corala „UNIVERSITAS” pot participa toți studenții
înmatriculați la ciclurile de licență, master, doctorat, dar și absolvenți.

Organizarea preselecțiilor este mediatizată pe următoarele pagini:
▪ www.facebook.com/UNIVERSITASdinUAIC
▪ www.360.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Informații suplimentare:
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 12
☎ 0232 201 579

▪ enasescu@uaic.ro, contact@coralauniversitas.ro
▪ www.coralauniversitas.ro
▪ www.facebook.com/UNIVERSITASdinUAIC

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera, www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
▪ cariera.uaic.ro
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▪ www.uaic.ro > Studii > Departament de Formare Continuă, Învățământ la
Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă > Formare continuă > Competențe
lingvistice > Centrul de Limbi Străine și Formare Continuă

La universitate poți învăța: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba
italiană, limba spaniolă, limba norvegiană, limba arabă, limba portugheză, limba
română pentru cetățeni străini, limba rusă. Cursurile se organizează pentru gru-
puri formate dintr-un număr minim de 12 persoane.
Cursuri de pregătire a testelor Cambridge, IELTS, TOEFL

Informații suplimentare:
Conventus
☎ 0728 990 220

▪ office@conventus.ro

Cursuri de limbi străine

Dezvoltare personală

Dezvoltarea personală este procesul prin care îți dezvolți abilitățile de care ai
nevoie pentru a atinge scopurile pe care ți le propui. Ca să poți face asta, în-
seamnă să te cunoști bine pentru a deveni conștient de punctele tale tari și slabe,
de preferințe, de modul în care iei decizii. De obicei vei dori să începi un proces
de dezvoltare personală dacă ești „inspirat” sau dacă ești „disperat” - adică dacă
ai găsit o persoană pe care ți-ai luat-o ca model, un obiectiv pe care vrei să-l
atingi sau dacă ești nemulțumit de felul în care arată viața ta în prezent și vrei
să schimbi acest lucru. 

Pentru serviciile de dezvoltare personală pe care ți le oferim caută în ghid: con-
siliere psihologică, consiliere de carieră, consiliere educațională, traininguri,
cursuri de limbi străine și burse în străinătate.
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Dezvoltare profesională

Este un proces complex și are ca obiectiv însușirea cunoștințelor și a
competențelor utile, atât în raport cu poziția actuală, cât și cu cea dorită. În
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” ți se oferă mai multe instrumente care să
te sprijine în dezvoltarea ta profesională. 
Vezi serviciile: consiliere în carieră,  traininguri, cursuri de limbi străine, burse
în străinătate, evenimente de carieră, stagii de practică, voluntariat, ECDL,
acces la literatura de specialitate.

Evenimente de carieră
Periodic, Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și
alumni organizează evenimente în care studenții interacționează cu potențialii
angajatori, pentru ca studenții să-și formeze o impresie cât mai realistă legată
de oportunitățile pe piața muncii, să aibă posibilitatea să afle informații concrete
despre ce presupune o carieră în domeniul ales, dar și să își formeze relații pro-
fesionale încă din timpul studiilor.
Cel mai frecvent eveniment de acest gen este „La ceai cu un profesionist”,  în
cadrul căruia studenții se întâlnesc cu profesioniști din domeniul lor de studiu și
au posibilitatea să interacționeze cu aceștia într-un cadru restrâns, să le adreseze
întrebări și să afle povestea traseului lor profesional. 

Pentru a nu rata nici un eveniment, urmărește:
▪ 360.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 16
☎ 0232 201 102, int. 2651

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera
▪ cariera.uaic.ro
▪ 360.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
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ECDL

Permisul European de Conducere a Calculatorului (ECDL) este un certificat care
atestă că posesorul are cunoștințe/abilități în folosirea unui computer. Cursurile
sunt organizate de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

▪ http://cfca.uaic.ro/ecdl
▪ cfca@feaa.uaic.ro

Învățare cu tutori

Dacă întâmpini dificultăți la anumite materii și nu reușești să înțelegi ce ți s-a
predat nu înseamnă că trebuie să renunți. Profesori și voluntari ai Universității
vor petrece timp cu tine pentru a parcurge împreună materia mai dificilă.

Studenții pot beneficia de astfel de servicii la cele două Centre de Învățare ale
UAIC (vezi datele de contact mai jos).

Centrul de învățare
Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității)
☎ 0232 201 690

▪ centruldeinvatare@uaic.ro

Centrul de învățare Learn & Connect
▪ https://www.facebook.com/Centrul.de.Invatare.Learn.and.Connect/
▪ https://www.psih.uaic.ro/centrul-de-invatare-learn-connect/

Note online
▪ http://simsweb.uaic.ro/

Îți poți verifica online situația notelor și situația financiară (ce taxe ai plătit și
ce mai ai de plătit). Urmărește instrucțiunile de pe site pentru a-ți crea contul
și a vedea informațiile școlare personalizate.
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My Mobile Tutor App

▪ https://mmt.ec2u.eu/

Aplicația My Mobile Tutor este realizată pentru toți studenții Alianței EC2U, o
alianță europeană din care face parte și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din
Iași.

Vrei să studiezi într-una dintre cele șapte universități ale Alianței EC2U? Sau pur
și simplu să afli mai multe despre aceste universități și orașe din Europa? Fie că
îți planifici studiile în străinătate, fie că te afli la început de drum într-un oraș
nou, My Mobile Tutor este perfect pentru tine! Această aplicație mobilă oferă
informații aprofundate despre fiecare universitate și oraș din Alianță și împăr-
tășește sfaturi despre cum să trăiești o experiență satisfăcătoare în timpul șederii
tale în străinătate. Aceasta te poate însoți pe parcursul studiilor, în viața de zi
cu zi și te poate ajuta să te integrezi în noua ta comunitate. Din Finlanda până
în Franța, fiecare partener EC2U are conținut personalizat atât în limba engleză,
cât și în limba locală.

Descarc-o și instaleaz-o pe telefon!

Organizarea Ceremoniilor de absolvire
▪ www.alumni.uaic.ro

La finalul studiilor de licență sau de masterat, Ceremonia de absolvire se poate
organiza cu sprijinul Biroului Alumni și inserție pe piața muncii, prin implicarea
și cu colaborarea absolvenților.

Biroul Alumni și inserție pe piața muncii
Campus Titu Maiorescu, Cămin C5, parter, biroul 18
☎ 0232 201 102, int. 2652

▪ absolvire@uaic.ro
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Stagii de practică

Un stagiu de practică este o perioadă de timp pe care o petreci într-o organizație
(de regulă fără a fi remunerat) în scopul de a dobândi experiență profesională
într-un domeniu. În timpul unui stagiu de practică poți lua parte la diferite
activități, cum ar fi: prezentări ale organizației, observarea activităților profe-
sionale ale angajaților, exersarea sub supervizare a unor activități, etc. Ideal, la
intrarea în organizație ți se repartizează un tutore de practică - un angajat care
este responsabil cu stagiul tău. Companiile și organizațiile apelează des la Uni-
versitatea „Alexandru Ioan Cuza” pentru a promova aceste oferte în rândul
studenților. Dacă te interesează un stagiu de practică, urmărește:

▪ www.360.uaic.ro – oferte permanent actualizate de internship-uri din partea
companiilor

▪ www.facebook.com/UAICdinIasi
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Profesori tutori
Toți studenții Universității au alocat un tutore din rândul cadrelor didactice. Pro-
fesorul tutore este prima persoană la care studenții pot apela pentru sprijin,
pentru rezolvarea unor probleme educaționale și nu numai. De asemenea, pro-
fesorii tutori organizează activități cu studenții pentru a înțelege mai bine
dificultățile cu care se confruntă, dar și pentru a-i sprijini în dezvoltarea profe-
sională.

Spații de studiu

Dacă ai nevoie de un loc în care să studiezi în liniște în sesiune, iată care sunt
opțiunile tale:

▪ Sala de lectură din căminul tău;
▪ Sălile de lectură din cadrul bibliotecilor (vei găsi lista bibliotecilor în ghid);
▪ Centrul de învățare (găsești adresa și datele de contact în pagina anterioară);
▪ Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A (doar în sesiune, deschis la cererea

reprezentanților studenților; amfiteatrul se află la parter);
▪ Amfiteatrele facultății tale (în timpul sesiunii, grupurile de studenți care do-

resc să învețe în amfiteatru pot depune o cerere la secretariatul facultății pentru
prelungirea programului amfiteatrului cu două ore, până la ora 22.00).
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Stațiuni de cercetare și practică studențească

▪ www.uaic.ro > Organizare > Organizare academică > Stațiuni de cercetare și
șantiere arheologice

Studenții și profesorii Universității „Alexandru Ioan Cuza” au acces la o serie de
locații ale Universității plasate în afara orașului Iași, stațiuni care sunt dedicate
activităților de cercetare și celor practice ale studenților de la unele facultăți. 

▪ Stațiunea biologică marină „Prof. Dr. Ioan Borcea”, Agigea
▪ Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași
▪ Stațiunea biologică „Petre Jitariu” Potoci - Neamț
▪ Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Ion Gugiuman” Rarău
▪ Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească „Simion Mehedinți”, Tulnici
▪ Stațiunea de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediu-

lui, Mădârjac.
▪ Stațiunea de Cercetare Științifică și Practică Studențească „Vasile Băcăuanu”

Ștefănești.
▪ Baza de Cercetare Arheologică „Acad. Mircea Petrescu-Dâmbovița”, Cucu-

teni-Băiceni.

Tabere pentru studenți

O dată pe an, în vacanța de vară, ai posibilitatea să mergi într-o tabără
studențească, gratuit, la mare sau la munte, pe unul dintre miile de locuri oferite
universităților din toată țara.
În apropierea vacanțelor, trebuie să urmărești cu atenție afișarea repartizării lo-
curilor la avizierul facultății tale și online și să faci o cerere pentru unul dintre
ele, în cel mai scurt timp.
La munte, îți poți petrece vacanța în stațiuni ca Predeal, Sinaia, Zărnești, Pârâul
Rece sau Voineasa. Pe litoral, taberele sunt găzduite în stațiunea Costinești.
Vacanța oferită la munte sau la mare are o durată de șapte zile și se organizează
în serii.

Taberele sunt anunțate pe:
▪ website-ul fiecărei facultăți
▪ www.360.uaic.ro
▪ www.facebook.com/UAICdinIASI
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Trainingurile sunt sesiuni de grup scurte (2-3 ore) concentrate pe o anumită temă. 
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni or-
ganizează frecvent traininguri pe următoarele tematici:

▪ Autocunoașterea. Ce este și cum o cultivăm?
▪ Brandul personal în studenție - The brand called „ME”
▪ Când să apelezi la psihologul universității?
▪ Ce înseamnă dezvoltarea personală
▪ Cum îmi îndeplinesc un obiectiv de carieră
▪ Dicția și importanța cuvântului în discurs
▪ Fii blând cu tine însuți
▪ Gestionarea stresului în sesiune
▪ Importanța voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională
▪ Încrederea în sine
▪ Învață să înveți
▪ Managementul emoțiilor
▪ Managementul stresului
▪ Managementul timpului
▪ Metode eficiente de căutare a unui loc de muncă
▪ Networking și relații sociale
▪ Pași simpli pentru scrierea licenței / disertației
▪ Public speaking
▪ Scrisoarea de motivație
▪ Strategii de luare a deciziilor
▪ Strategii de rezolvare a problemelor
▪ Talentul și hobby-ul. O viață de student trăită altfel
▪ Tehnologie pentru studenție
▪ Training for Happiness
▪ Voluntariatul ca sursă a stării de bine

Cum afli de ele? Urmărești pagina de Facebook a Serviciului pentru studenți,
orientare în carieră, inserție profesională și alumni:

▪ www.360.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Traininguri, ateliere, workshopuri
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Informații suplimentare:
Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Căminul C5, parter
Str. Titu Maiorescu nr. 7-9, 700461, Iași
☎ 0232 201 770 / 0232 201 103 / 0232 201 576 / 0232 201 579

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera
▪ cariera.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Transport

▪ www.uaic.ro > Studenti > Facilitati de transport pentru studenti

Ca student la UAIC, beneficiezi de următoarele reduceri sau gratuități:
▪ Reducere sau gratuitate la transportul feroviar intern, clasa a II-a, după cum
urmează:

- Toți studenții (români, străini) cu vârsta până în 26 de ani înmatriculați la
forma de învățământ cu frecvență, beneficiază de reducere de 50% pentru
legitimațiile de călătorie, tarifele de rezervare și abonamentele de călătorie lu-
nare cu număr nelimitat de călătorii (distanța de până în 300 km), la toate ca-
tegoriile de trenuri (regio și interregio), clasa a II-a, pe baza legitimației de
transport vizate pe anul universitar în curs (conține obligatoriu fotografia pose-
sorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului);

- Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate
pentru legitimațiile de călătorie, tarifele de rezervare și abonamentele de călă-
torie lunare cu număr nelimitat de călătorii (distanța până în 300 km), la toate
categoriile de trenuri (regio și interregio), clasa a II-a, pe baza legitimației de
transport vizate pe anul universitar în curs (conține obligatoriu fotografia pose-
sorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului) și
adeverinței emise de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul
la gratuitate la transport (conform legislației în vigoare);
▪ Reducere sau gratuitate la transportul local în comun, după cum urmează:

- Toți studenții cu vârsta de până la 26 de ani (buget, taxă, români, etnici ro-
mâni, străini), care circulă pe traseele Companiei de Transport Public Iași, zona 1,
pot achiziționa de la tonetele Companiei de Transport Public Iași bilete cu două
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călătorii cu reducere 50% (pentru elevi și studenți);
- Conform Hotărârii Consiliului Local (H.C.L.) Iași nr. 455/20.12.2019, începând

cu data de 01.02.2020, studenții cu taxă, cu domiciliul/reședința în Municipiul
Iași, pot beneficia de abonament redus –zona 1– 50% (80 lei valoarea întreagă).
Aceasta se poate face după transmiterea către Compania de Transport Public Iași
a bazei de date corespunzătoare. Pentru realizarea acestor baze de date,
studenții cu taxă, cu reședința în termen de valabilitate, în Municipiul Iași
(români, etnici români, străini), interesați de obținerea acestor facilități se vor
prezenta la administrația căminului (studenții cazați în căminele Universității)
sau la secretariatul facultății (studenții care nu sunt cazați în căminele Univer-
sității) pentru verificarea vizelor de flotant și înscrierea în baza de date cores-
punzătoare;

- Studenții orfani și cei proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate
la transportul în comun pe raza Municipiului Iași (abonamente de tip studențesc
cu drept de transport categoria 3 – gratuit);

- Studenții români și străini cu studiile finanțate de la bugetul de stat prin
Contract Instituțional beneficiază de abonament de tip studențesc, cu susținere
financiară de la bugetul de stat, prin intermediul instituției de învățământ supe-
rior, în conformitate cu contractul încheiat între Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași și Compania de Transport Public Iași, precum și cu OMEN nr.
3131/05.02.2019. Potrivit OMEN nr. 3131/05.02.2019, susținerea financiară se
realizează în limita sumei alocate prin Contractul Instituțional anual.

Voluntariat

Vrei să faci voluntariat? Te putem pune în legătură cu organizații interesate să
recruteze voluntari.

Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni
Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Căminul C5, parter
Str. Titu Maiorescu nr. 7-9, 700461, Iași
☎ 0232 201 770 / 0232 201 103 / 0232 201 576 / 0232 201 579

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera
▪ cariera.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC
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Prorectoratul pentru relația cu studenții, alumni și mediul economic 
Prorector Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI
Rectoratul UAIC, et. 1, cam. 9C, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iași
☎ Programări pentru audiențe: 0232 201 019

Secretariatul prorectoratului pentru relația cu studenții, alumni și mediul
economic
Rectoratul UAIC, et. 1, cam. 13, Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iași
Persoană de contact: Dr. Noemi BOMHER
☎ 0232 201 103

▪ servicii.studenti@uaic.ro
Apelezi la noi dacă:

▪ Ai cereri pentru organizarea și/sau promovarea unor evenimente în spațiile
UAIC sau campusul studențesc 

▪ Ai întâmpinat dificultăți în rezolvarea problemelor la nivel de facultate sau
servicii ale Universității

Serviciul pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni

Complex studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter
Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, cod 700461
Persoană de contact: Dr. Diana CHIHAIA
☎ 0232 201 770

▪ servicii.studenti@uaic.ro
▪ www.uaic.ro/studenti/cariera
▪ cariera.uaic.ro
▪ www.facebook.com/servicii.studentiUAIC

Aici poți beneficia de servicii gratuite de consiliere în carieră, psihologică, ate-
liere gratuite de dezvoltare personală și profesională, sprijin în pregătirea pentru
angajare și posibilitatea de a participa gratuit la evenimente de carieră – târguri
de joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu angajatori, prezen-
tări de companii. Ne ocupăm de asemenea de sondarea părerii studenților cu
privire la serviciile universității, printr-un chestionar de satisfacție și realizarea
studiilor privind angajabilitatea. Tot la noi apelezi dacă ai talent și vrei să faci
parte din corul universității.



128

SERVICII

www.uaic.ro

Pentru o descriere a serviciilor noastre, caută în acest ghid următorii termeni
cheie: chestionar de satisfacție, consiliere de carieră, consiliere educațională,
consiliere psihologică, Corala Universitas, evenimente de carieră, stagii de prac-
tică, traininguri și voluntariat.

Direcția Cămine și Cantine (DCC)

▪ www.uaic.ro > Organizare > Directia Camine si Cantine

Dacă ai nevoie să semnalezi o problemă tehnică apărută în campus (de exemplu
care ține de electricitate, instalații, lăcătușerie sau tâmplărie), poți ridica un
tichet la adresa:

▪ suport.campus@uaic.ro

Complex Studențesc „Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 11
Persoană de contact: Andreea STRUGARIU
☎ 0232 201 077

▪ andreea.strugariu@uaic.ro

Serviciul Administrare Cămine și Cantine (SACC)

▪ www.uaic.ro > Organizare > Directia Camine si Cantine > Serviciul Administrare
Camine si Cantine

Str. Gheorghe Asachi nr. 7, Cămin nr. 11, parter, cam. 3
Persoane de contact: Ana Manuela AMARIEI
☎ 0232 201 097

▪ ana.amariei@uaic.ro

DCC și SACC gestionează următoarele facilități studențești:
▪ Cazare
▪ Burse de studiu
▪ Burse de ajutor social și de ajutor ocazional
▪ Reduceri la transport
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Centrul de Învățare al UAIC

Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B al Universității)
☎ 0232 201 690

▪ centruldeinvatare@uaic.ro

Coordonator: Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU

Începând din 2018, prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema
de Granturi pentru Universități – Centre de învățare (SGCU-CI), Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași are un Centru de Învățare dotat cu mijloace di-
dactice moderne: laptop-uri, videoproiectoare, tablă interactivă, monitoare TV,
truse educaționale, bibliotecă ce conține cărți din toate domeniile de studiu, in-
ternet. În acest spațiu - compus din două săli de consiliere, o sală de studiu și o
sală de conferințe - se desfășoară activități de grup sau individuale, dedicate
diminuării abandonului universitar și creșterii performanței educaționale.

Studenții sunt asistați de tutori - cadre didactice titulare pentru disciplinele la
care s-a constatat un grad ridicat de nepromovare, specialiști în coaching și dez-
voltare personală, consilieri educaționali și de carieră, psihologi, studenți vo-
luntari (din anii superiori ai ciclului de licență, masteranzi, doctoranzi), absol-
venți, alți membri din comunitate, fiind identificate soluții personalizate pentru
diminuarea intensității cauzelor care conduc la abandon/nepromovare, în acord
cu cele mai moderne tehnici de învățare şi dezvoltare personală.

Activități derulate în Centru: prelegeri, dezbateri și ateliere de lucru pe teme
de interes (managementul timpului și stresului, planificarea și organizarea
muncii, lucrul într-o echipă structurată, comunicare, strategii de învățare efici-
entă și memorare durabilă, gestionarea situațiilor de criză etc.), cursuri de
literație, consiliere de specialitate, consiliere spirituală, sesiuni de coaching şi
dezvoltare personală.
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Centrul de Învățare Learn & Connect

▪ https://www.psih.uaic.ro/centrul-de-invatare-learn-connect

Coordonator: Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA

Centrul de Învățare LEARN & CONNECT, aparținând Universității „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași (UAIC), a fost creat în cadrul Proiectului privind Învățământul Se-
cundar (ROSE) printr-o finanțare de 300.000 de euro.
Cu un buget total eligibil nerambursabil de 1.418.573 lei, proiectul își propune
să ofere studenților Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu precădere
celor înmatriculați în anul I la studii de licență, cu risc de insucces academic și
abandon, sprijin suplimentar pentru facilitarea adaptării la exigențele vieții aca-
demice, prin activități remediale de optimizare a performanței academice, de
coaching şi dezvoltare personală, de îndrumare, de consiliere și orientare profe-
sională.
Centrul de Învățare LEARN & CONNECT va fi localizat în campusul UAIC și va dis-
pune de amenajări flexibile ale spațiilor de studiu. În cadrul centrului, studenții
vor beneficia de consiliere și vor avea acces la un Laborator de învățare inte-
ractivă ce va deservi toate facultățile Universității, unde vor fi disponibile resurse
educaționale care valorifică aportul tehnologiei la optimizarea contextelor di-
dactice universitare, în perspectivă multidisciplinară. Grupul țintă al proiectului
va fi constituit din 875 de studenți români și străini din state UE și non-UE care
vor participa în grupuri mixte la ateliere de lucru și evenimente centrate pe sen-
sibilizare interculturală.

Societatea Antreprenorială Studențească (SAS)

▪ www.sas.uaic.ro

Bulevardul Carol I, nr. 22, corpul B al UAIC, sala B404
▪ uaic.sas@gmail.com

Scopul SAS constă în dezvoltarea competențelor și abilităților antreprenoriale,
respectiv sprijinirea inițiativelor de afaceri ale studenților şi absolvenților UAIC.
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Principalele activități derulate:
▪ organizarea de cursuri de antreprenoriat gratuite pentru studenții UAIC (in-
diferent de programul de studiu pe care aceștia îl frecventează sau de forma de
învățământ);
▪ organizarea de conferințe/ateliere de lucru cu antreprenori de succes;
▪ oferirea de activități de consiliere privind pregătirea unui plan de afaceri, re-
spectiv activități de mentorat;
▪ organizarea unor competiții de planuri de afaceri.

BIBLIOTECI
▪ www.uaic.ro > Studenți > Biblioteci

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”
Str. Păcurari, nr. 4
☎ 0232 264 245

▪ bcuis@bcu-iasi.ro
▪ www.bcu-iasi.ro; www.facebook.com/BCUIasi

Program: Luni până Vineri
Împrumut la domiciliu și restituiri: L-V 9.00-14.00; 15.00-20.00

Biblioteci filiale: 
▪ Fizică-Chimie, Geografie-Geologie, Biologie, Matematică, Seminarul Mate-

matic, Informatică:
Împrumut la sală şi la domiciliu: L-V 08.30–19.30
Restituiri: (împrumuturile se servesc în tura următoare): L-V 08.30–19.30

▪ Istorie, Litere, Drept, Filosofie, Psiho-Pedagogie, Știinţe economice:
Împrumut la sală şi la domiciliu: L-V 9.00–14.00; 15.00–19.30
Restituiri: (împrumuturile se servesc în tura următoare): L-V 9.00–14.00; 15.00–
19.30
Sala de lectură: L-V 8.30–14.00; 15.00–19.30 

Eliberare permise noi, vizare permise vechi, lichidări (Birou Permise, parter): 
L-V 8.30-14.00; 14.30-20.00
Sâmbătă și Duminică: Închis
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Tarif permis:0 lei pentru studenți, masteranzi, doctoranzi UAIC
Pentru alte tarife, consultați site-ul
▪ www.bcu-iasi.ro/tarife

Filiale ale BCU Iași:
▪ www.bcu-iasi.ro/biblioteci-filiale

Biblioteca de Biologie
Corpul B al UAIC, etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, Iași
Persoana de contact: Elena STAN
☎ 0232 201 473

▪ lili_stan04@yahoo.com

Biblioteca de Fizică și Chimie „Ștefan Procopiu”
Corpul A al UAIC, parter, B-dul Carol I, nr. 11, Iași
Persoana de contact: Dr. Ivona OLARIU
☎ 0232 201 151

▪ ivona@uaic.ro

Biblioteca Facultății de Drept
Corpul A al UAIC, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, Iași
Persoana de contact: Roxana SINCA 
☎ 0232 201 159

▪ bib_drept@yahoo.com

Biblioteca de Științe Economice
Corpul C al UAIC, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 16, Iași
Persoana de contact: Mihaela MANCAȘ
☎ 0232 201 452

▪ bcu.economie@gmail.com

Biblioteca on-line a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
Corpul B al UAIC, etajul I, sala B401, B-dul. Carol I, nr. 22, Iași
Persoana de contact: Dr. Elena CHIABURU
☎ 0232 201 652

▪ elena.chiaburu@uaic.ro
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Biblioteca de Psiho-Pedagogie, Educație Fizică și Sport
Corpul D al UAIC, parter, Str. Toma Cozma, nr. 3, Iași
Persoana de contact: Dr. Daniela DIMITRIU
☎ 0232 201 127

▪ bcu.psihopedagogie@gmail.com

Biblioteca de Filosofie
Se găsește lângă Casa de Cultură a Studenților, Str. Lăpușneanu, nr. 34, Iași
Persoana de contact: Dr. Daniela DIMITRIU
☎ 0232 410 530

▪ biblioteca_filosofie@yahoo.com 

Biblioteca de Geografie-Geologie
Corpul B al UAIC, parter, sala B-356, B-dul Carol I, nr. 20A
Persoana de contact: Elena UNGUREANU
☎ 0232 201 102, interior 2394

▪ ele_ung@yahoo.com

Biblioteca de Informatică
Corpul C al UAIC, etaj 3, Str. General Berthelot, nr. 16, Iași
Persoana de contact: Geanina-Doina FUIOAGĂ
☎ 0232 201 491

▪ bibl_inf@yahoo.com

Biblioteca de Istorie
Complexul Studențesc „Codrescu”, vis-a-vis de C11, Str. Gh. Asachi, nr. 12, Iași
Persoana de contact: Elena COJOCARIU
☎ 0232 201 663

▪ biblioteca.istorie@yahoo.com

Biblioteca de Litere
Complexul Studențesc „Codrescu”, vis-a-vis de C11, Str. Gh. Asachi, nr. 12, Iași
Persoana de contact: Luminița LUCA
☎ 0232 201 663

▪ biblioteca_litere@yahoo.com
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Biblioteca de Matematică
Corpul B al UAIC, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, Iași
Persoana de contact: Mihaela NEGRII
☎ 0232 201 561

▪ negrii_mihaela@yahoo.com

Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller”
Corpul A al UAIC, et. 2, B-dul Carol I, nr. 11, Iași
Persoana de contact: Andrei PATRAȘ
☎ 0232 201 216

▪ andreip@uaic.ro

Biblioteca Muzeului de Științe Naturale
▪ Din cauza unor lucrări de reabilitare a sediului din Bd. Independenței, nr. 16,

Biblioteca Muzeului de Științe Naturale funcționează temporar la Biblioteca de
Biologie, în Corpul B al UAIC, etajul I

Alte Biblioteci

Biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”
Str. Th. Văscăuțeanu, nr. 6
Persoana de contact: pr. Cristinel FARCAȘ
☎ 0232 225 228, interior 129

▪ biblioteca@itrc.ro

Biblioteca Mitropoliei Moldovei și Bucovinei „Dumitru Stăniloae”
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 16, Iași
☎ 0232 215 454, interior 215 

▪ biblioteca.staniloae@mmb.ro

Bibliotecile din cămine: Bibliotecile amenajate în cadrul căminelor studențești
din campusurile Târgușor Copou, Titu Maiorescu și Codrescu cuprind un fond de
carte alcătuit din 30.000 de volume și au un program zilnic de funcționare, timp
în care studenții cazați pot studia.
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Biroul de Poliție Campus Universitar Iași

Str. Otilia Cazimir, nr. 14

☎ 0232 302 604

Teatre, operă și cinema

Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

Str. Agatha Bârsescu nr. 18

☎ 0232 255 999

▪ tniasi@yahoo.com

▪ www.teatrulnationaliasi.ro

Filarmonica „Moldova” Iași

Strada Cuza Vodă, nr. 29

☎ 0232 212 509, 0232 314 601

▪ secretary@filarmonicais.ro

▪ www.filarmonicais.ro

Opera Națională din Iași

Strada Agatha Bârsescu, nr. 18

☎ 0232 211 144

▪ office@operaiasi.ro

▪ www.operaiasi.ro 

Ateneul Tătărași

Str. Ion Creangă, nr. 14 

☎ 0332 408 966

▪ office@ateneuiasi.ro

▪ www.ateneuiasi.ro

Cinema City Iași

Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 2 

☎ 0232 208 400

▪ iasi@cinemacity.ro

▪ www.cinemacity.ro

Centre culturale

British Council

Str. Păcurari, nr. 4 

Luni 10.00-13.00

Marți și Joi 11.00-17.00

☎ 0232 316 159

▪ bc.iasi@britishcouncil.ro

▪ www.britishcouncil.ro

Institut Français Iași

Bd. Carol I, nr. 26

☎ 0232 267 637

▪ equipe.iasi@institutfrancais.ro

▪ http://www.institutfrancais.ro/iasi

Momentan desfășoară doar cursuri 

online.

Centrul Cultural German Iași

Str. Lascăr Catargi nr. 38

Luni-Joi: 14.00-17.00

☎ 0232 214 051

▪ info@kulturzentrum-iasi.ro

www.kulturzentrum-iasi.ro

Muzee și alte obiective turistice

Muzeul Universității „Alexandru Ioan

Cuza” din Iași

Strada Titu Maiorescu, nr. 12, Iași

☎ 0232 201 102, int. 2451

▪ muzeul@uaic.ro

▪ https://muzeul.uaic.ro





Muzeul Didactico - Științific „Grigore

Cobălcescu”

Facultatea de Geografie și Geologie,

Departamentul de Geologie

B-dul Carol I, nr. 20 A

☎ 0232 201 463

▪ apostoae.liliana@uaic.ro

▪ andrei.apopei@uaic.ro

▪ www.geology.uaic.ro/muzee/mine-

ralogie

Muzeul Colecțiilor Paleontologice 

Originale

Facultatea de Geografie și Geologie

B-dul Carol I, nr. 20 A

☎ 0232 201 459

▪ sergiu.loghin@uaic.ro

Colecția Seminarului de Arheologie

Facultatea de Istorie, Catedra de 

istorie veche și arheologie

B-dul Carol I, nr. 11

☎ 0232 201 636

▪ vasicot@uaic.ro

Planetariul

Facultatea de Matematică

B-dul Carol I, nr. 11

☎ 0232 201 230

▪ matematica@uaic.ro

Vizitele se realizează doar cu progra-

mare, pe parcursul anului universitar

și mai puțin în vacanțe sau sesiune.

Observatorul Astronomic

Aleea Mihail Sadoveanu

☎ 0232 201 230

Momentan, Observatorul este închis
publicului.

Muzeul de Istorie Naturală Iași

Facultatea de Biologie

Bd. Independenței, nr. 16

☎ 0232 201 339

▪ zamfi@uaic.ro

În prezent, Muzeul este închis 
publicului, în vederea amenajării 
spațiului expozițional.

Complexul Muzeal Național Moldova

Palatul Culturii Iași, Muzeul de Istorie
a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii
„Ștefan Procopiu“, Muzeul de Artă,
Muzeul Etnografic al Moldovei, Muzeul
Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Ko-
gălniceanu”, Palatul „Alexandru Ioan
Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul de Sit
Arheologic de la Cucuteni
Piața Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 1

☎ 0232 275 979

▪ contact@palatulculturii.ro

▪ www.palatulculturii.ro

Muzeul Literaturii Române Iași

Bojdeuca Ion Creangă

Casa Vasile Alecsandri, Mircești

Casa Vasile Pogor

Casa Dosoftei 

Casa Mihai Codreanu (Vila Sonet)

Casa Otilia Cazimir

Muzeul Teatrului

Casa Mihail Sadoveanu

UTILE ȘI TIMP LIBER
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Muzeul Mihai Eminescu

Casa George Topârceanu

Casa Nicolae Gane (momentan închisă

pentru restaurare)

Muzeul „Constantin Negruzzi”, Hermeziu

Punctul muzeal „Garabet Ibrăileanu”,

Târgu Frumos

Punctul muzeal „Ionel Teodoreanu”,

Golăiești

Galeriile „Pod-Pogor”

Muzeul Poezie(i)

Muzeul Teatrului Evreiesc în România

Muzeul Copilăriei în Comunism

Muzeul Pogromului de la Iași

Strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iași

☎ 0232 213 210

▪ muzeul.literaturii@gmail.com

▪ www.muzeulliteraturiiiasi.ro 

Muzeul Mitropolitan

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 16

☎ 0754 204 059

▪ www.ansamblulmitropolitaniasi.ro/

muzeul-mitropolitan/

Turnul Mănăstirii Golia

Str. Cuza Vodă, Nr. 51

☎ 0724 550 460

▪ golia@mmb.ro

▪ www.golia.mmb.ro

Activități în aer liber

Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

Str. Dumbrava Roșie, 7-9

☎ 0232 201 373

▪ gbot.is@uaic.ro

▪ www.botanica.uaic.ro 

Zona de agrement Ciric

Lac/ pădure / piscină 

Piste de biciclete

Hidrobiciclete

Circuit telescaun

Parc de aventură (escaladare, cățărare

în copaci, paintball)

Minigolf, minifotbal, volei, handbal,

baschet, tenis de câmp, tenis de masă

☎ 0774 933 807 

terenuri de tenis, fotbal

☎ 0736 876 236

ambarcațiuni
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Trasee CTP - Compania de Transport Public

▪ www.sctpiasi.ro

Tramvaie

Traseul 1: Copou - Podu Roș - Tătărași - Copou

Traseul 3: Tătărași Nord - Gara - Tătărași Nord 

Traseul 5: Dacia - Gara Internațională - Țuțora

Traseul 6: Dacia - Gară - Arcu - Piața Unirii - Târgu Cucu

Traseul 7: Canta - Podu Roș - Țuțora

Traseul 8: Copou - Tudor Vladimirescu - Țuțora

Traseul 9: Copou - Universitate - Piața Unirii - Târgu Cucu - Podu Roș - Tehnopolis

Traseul 11: Dacia - Podu de Piatra - Gara Internațională - Piața Nicolina - Baza 3

- Tătărași Nord

Traseul 13: Copou - Tătărași - Podu Roș - Copou

Autobuze

Traseul 3b: Tătărași Nord - Dancu

Traseul 18: Tătăraşi Sud - Cartier Aviaţiei - Tătăraşi Sud

Traseul 19: Canta - Podu Roş - Poitiers - C.U.G. I

Traseul 20: Tătăraşi Sud - Târgu Cucu - Păcurari - Carrefour ERA - METRO

Traseul 23: Podu Roş - Tudor Neculai - Complex Sun City - Primăria Miroslava

Traseul 27: Tătăraşi Nord - Baza 3 - Poitiers - Blocuri Ciurea

Traseul 28: Triumf - Podu Roş - Mircea cel Bătrân - Dacia

Traseul 29: Podu Roş - Baza 3 - Tomeşti

Traseul 30: Canta - Gara Internaţională - Bucium

Traseul 30b: Carrefour ERA - Canta - Gara Internaţională - Bucium

Traseul 36: Dacia - Gara - Copou - Breazu

Traseul 41: Piaţa Independenţei - Podu Roş - Blocuri Ciurea

Traseul 42: Copou - Tudor Vladimirescu - Poitiers - C.U.G. I

Traseul 43: Păcurari - Tudor Vladimirescu - Poitiers - C.U.G. I

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

Traseul 44: Dacia - Mircea cel Bătrân - Frumoasa - Blocuri Ciurea

Traseul 46: Păcurari - Tudor Vladimirescu – Bucium

Traseul 47: Dacia - Mircea cel Bătrân - Podu Roş - Tudor Vladimirescu - Tătăraşi Sud

Traseul 48: Târgu Cucu - Podu de Fier - Moara de Vânt - Complex Roua Residence

- Ciric
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Traseul 49: Târgu Cucu - Podu de Fier - Moara de Vânt - Complex Roua Residence

Traseul 50: Gara - Centru - Târgu Cucu - Aeroport

Traseul 52: Piaţa Alexandru cel Bun - Pasaj Octav Bancilă – Copou

Traseul 53: Blocuri Șorogari – Târgu Cucu

Traseul 54: Târgu Cucu - Sărărie - C. A. Rosetti

ATENȚIE!

Informațiile oferite în acest ghid pot suferi modificări ulterior publicării.

Urmăriți constant site-urile Universității și pagina de Facebook pentru

informații la zi.
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