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Cuvântul Rectorului
De peste 160 de ani, la Iași, în fiecare toamnă,
tineri, la începutul drumului maturității lor, se
alătură comunității primei Universități moderne a
României. În acest secol și jumătate, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a crescut, ajungând,
de la cele 3 facultăți fondatoare (Drept, Filosofie,
Teologie), să însumeze astăzi 15 facultăți, fiecare
oferind oricărui tânăr la început de drum, șansa
unei formări în spiritul excelenței ce caracterizează Universitatea noastră.
Pasul pe care urmează să îl faceți, devenind studenți ai UAIC, este unul care va
marca cea mai frumoasă perioadă din viața voastră. A fi student la „Cuza” este o
bucurie, fiind în aceeași măsură o responsabilitate. Aici, călcați pe urmele unor
mari personalități care au marcat hotărâtor destinul școlilor pe care le-au întemeiat
sau urmat. În același timp, vă oferiți vouă înșivă posibilitatea de a desena, cu
propriile resurse de inteligență și creativitate, drumul generațiilor ce vă vor urma.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași oferă studenților săi oportunități de
învățare la cel mai înalt nivel, dotări performante, stagii de studiu și practică în
toate colțurile lumii și, poate în primul rând, promisiunea că veți face parte dintro comunitate ghidată de valorile fundamentale pe care s-a întemeiat această mare
Școală - prestigiu, excelență și libertate.

Rector,
Prof. univ. dr. Tudorel TOADER
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Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prezentare generală
Universitatea care în 1860 şi-a deschis porţile primilor 70 de „auditori de
cursuri” are astăzi peste 25.000 de studenţi, 15 facultăţi și aproximativ 180 de
programe de studiu la nivel de licenţă și master, 14 școli doctorale cu 27
domenii de doctorat. Oferta educaţională este una dintre cele mai complexe,
incluzând linii de studiu în limbile engleză și franceză, programe realizate în
colaborare cu universităţi din străinătate şi cursuri create în colaborare cu
reprezentanți ai mediului de afaceri, în urma cărora cei mai buni studenţi sunt
angajaţi de companiile partenere.
Probabil că cel mai bun moment pentru a înţelege mai bine Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași este Ziua Absolventului – un eveniment unic în
România, ce are loc în fiecare an. Ziua Absolventului este momentul în care studenţi
din ultimul an sărbătoresc terminarea facultăţii prin Marșul Absolvenților. Un astfel
de eveniment este o dovadă a faptului că locul aparte pe care l-a câştigat Iaşul în
istoria învăţământului superior românesc a fost menţinut, în primul rând, datorită
capacităţii Universităţii de pe Copou de a-şi păstra prospeţimea. Spiritul inovativ al
acestei instituţii a făcut posibil, printre altele, implementarea celui mai
performant sistem de e-learning – BlackBoard Academic Suite, trecerea spre un
sistem de evaluare progresiv dar, mai ales, rezultatele deosebite în domeniul
cercetării.
Primul studiu asupra calităţii învăţământului superior, realizat de ARACIS
(Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), a relevat faptul
că în România există şase universităţi care atrag mai bine de 50% din finanţarea
totală disponibilă pentru fonduri de cercetare. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Iaşi face parte dintre aceste universităţi de top, datorită expertizei ştiinţifice a
profesorilor săi și infrastructurii de ultimă generație.
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Premiile obţinute an de an de studenții noștri garantează performanța
educațională:


Dublă medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică pentru
Studenți, Israel, 2019;



Medalie de aur, medialie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada
Internațională de Matematică – SEEMOUS, Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi”, Iași, 2018;



Medalie de aur și mențiuni la concursul International Mathematics Competition
for University Students de la Blagoevgrad, Bulgaria, 2017;



Medalii de aur, argint și bronz la Olimpiada Studențească de Matematică
(NSOM), 2016;



Medalia de aur și medalie de bronz la Olimpiada Internațională Online de
Matematică MO-Ariel din Israel, 2015;



Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a câștigat ediția 2014 a “CFA
Institute Research Challenge” România și Republica Moldova;



3 medalii de aur, 2 de argint și 1 de bronz la Olimpiada de Matematică online
organizată de Ariel University Center of Samara, Israel, 2013;



Premiul I la Târgul de întreprinderi simulate BELFAIR, Ghent, Belgia pentru o
echipă de 10 studenţi şi masteranzi de la Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor – 2013;



Marele Premiu al Galei Ligii Studenților Români din Străinătate (LSRS), 2012.
Pe

lângă

cooperările

în

proiecte

de

cercetare

internaţionale,

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are stabilite peste 800 de acorduri
bilaterale cu universităţi de prestigiu din Europa şi din lume, alăturându-se celor
mai importante reţele universitare, fiind astăzi membră a Coimbra Group, Utrecht
Network, afiliată la European University Association şi l’Agence Universitaire de la
Francophonie. Pentru studenţii noştri, acest lucru înseamnă că peste 600 dintre ei
beneficiază anual de mobilităţi în străinătate, stagii de cercetare şi de practică etc.
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Studiile în străinătate şi recunoaşterea rezultatelor obţinute la alte
universităţi sunt posibile, într-o largă măsură, datorită aşa-numitului Proces
Bologna, un mecanism de armonizare a învăţământului superior european.
Procesul Bologna este aplicat la Universitatea noastră din anul 2005, ceea
ce înseamnă că diplomele de studiu sunt recunoscute mai uşor, disciplinele studiate
şi notele obţinute pot fi recunoscute, la rândul lor, de alte universităţi şi că
studenţii iau parte la conducerea universităţii şi sunt consultaţi la fiecare decizie
care îi priveşte.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit calificativul „grad
de încredere ridicat” din partea ARACIS – Agenţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior pentru perioada 2015-2020. Agenţia a acordat cea mai
mare „notă” instituţiei, în urma evaluării calităţii învăţământului. Potrivit
observaţiilor ARACIS, instituţia „se individualizează în sistemul naţional de
învăţământ” şi are un cod de etică în concordanţă cu cele mai avansate coduri
similare din universităţile de prestigiu din lume. În ceea ce priveşte cercetarea, au
fost remarcate performanţele de a ocupa locul I în „Topul excelenţei în cercetare”,
integrarea studenţilor în proiecte de cercetare încă din anul I, publicarea a
numeroase articole în reviste de recunoaştere internaţională şi editarea unor
publicaţii ştiinţifice de calitate.
În ultimii ani, site-ul Universităţii, www.uaic.ro, a fost declarat cel mai
bun site academic din România, pe baza unor clasamente internaționale ce măsoară
utilitatea și întreținerea paginilor de internet.
Pe lângă site-ul oficial, în 2011 a fost lansat portalul de informații
360.uaic.ro, unul dintre cele mai dinamice din România. De asemenea,
universitatea este activă și în social media, pagina oficială de facebook cumulând
în 2020 peste 91.000 de abonați.
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Viaţa de student
Odată cu admiterea la facultate va începe una dintre cele mai frumoase aventuri
ale vieţii tale, o aventură pe care zeci de mii de absolvenţi ai noştri o cunosc simplu
sub numele de studenţie. Nu ne ajunge spaţiul pentru a-ţi descrie nenumăratele
semnificaţii din spatele acestui cuvânt, dar îţi vom vorbi despre câteva aspecte
practice ale studenţiei la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Burse de studiu: Universitatea oferă burse de studiu în funcţie de rezultatele de la
examenele susținute. În sprijinul studenţilor cu posibilităţi materiale limitate,
Universitatea acordă burse sociale şi burse sociale ocazionale.
Mobilităţi în străinătate: Conform statisticilor publicate de Comisia Europeană,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se situează mult peste media
europeană în ceea ce privește numărul de studenți care beneficiază de stagii
Erasmus+ de studiu și practică. Astfel, în timp ce media europeană a numărului de
studenți beneficiari este de aproximativ 70 de studenți/ instituție, peste 600 de
studenți ai UAIC beneficiază anual de burse de studiu sau practică de două până la
zece luni la una din cele 574 de universităţi partenere ale instituţiei noastre din
68 țări. Prin bursele oferite de Universitate, studenţii au acoperite în mare parte
cheltuielile de cazare şi de întreţinere în străinătate pe perioada studiilor.
Carieră: Universitatea are un serviciu specializat de consiliere în carieră, prin
intermediul căruia vei putea afla ce tipuri de joburi ţi se potrivesc, care sunt paşii
pentru a profesa în cariera visată, cum să te prezinţi la interviuri etc.
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Cazare: Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași beneficiază de
condiţii deosebite de cazare în cele 15 clădiri destinate acestui scop, dintre care 4
au fost recent reabilitate la standarde occidentale. În total, Universitatea pune la
dispoziţie peste 6000 de locuri de cazare, cu tarife cuprinse între 140 şi 640 de lei,
în funcţie de gradul de confort.
Masă: La cele trei cantine ale Universităţii se poate servi mâncare „ca la mama
acasă”, la preţuri pentru bugete studenţeşti.
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Calendarul admiterii
La toate cele 15 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru
toate formele de învăţământ (învăţământ cu frecvenţă, frecvenţă redusă şi
învăţământ la distanţă), preînscrierea și înscrierea se poate realiza online pe
platforma inscriere.uaic.ro, după cum urmează:
Sesiunea de preînscriere:


5 aprilie – 11 iulie 2021

Sesiunea din iulie:


12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaţilor;



19 - 21 iulie 2021: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie*:


6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaţilor;



9 septembrie 2021: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

*Notă: sesiunea din septembrie va fi organizată doar la facultăţile unde vor rămâne
locuri libere după sesiunea din iulie 2021.
Pentru a doua sesiune de admitere (acolo unde este cazul) fiecare facultate va
stabili şi va aduce la cunoştinţa candidaţilor numărul de locuri rămase disponibile.
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La majoritatea facultăţilor de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași durata
studiilor de licenţă este de 3 ani. Excepţie fac specializările:


Drept (4 ani – Facultatea de Drept);



Inginerie geologică (4 ani - Facultatea de Geografie şi Geologie);



Fizică tehnologică (4 ani – Facultatea de Fizică);



Teologie Ortodoxă Pastorală (4 ani – Facultatea de Teologie Ortodoxă);



Teologie Romano-Catolică Pastorală (4 ani – Facultatea de Teologie RomanoCatolică).

Actele necesare la înscriere pentru
cetăţeni români


fişă de înscriere;



Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de
echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara
României;



original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în
România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);



original* şi copie după certificat de naştere;



original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care
atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
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adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze
starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli
cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidaţii la Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerinţele specifice și vor depune
la dosar o adeverință medicală din care să rezulte că persoana respectivă
poate susține probele sportive, respectiv candidatul este apt din punct
de vedere medical pentru domeniul Educație Fizică și Sport;



în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care
să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de
semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;



2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5);



alte acte stabilite de fiecare facultate în parte.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către
membrii comisiei.
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe
domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul
cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte
domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, depuse în copie
certificată de către facultatea/instituția care deține originalul și însoțite de o
adeverinţă

de

confirmare

că

actele

în

original

s-au

depus

la

altă

facultate/instituţie.
Candidaţii de etnie romă vor trebui să prezinte, la înscriere, şi o recomandare
scrisă emisă de una dintre organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de
domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte
din etnia romă şi nu apartenența la organizaţia în cauză.
Dosarul cu actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la
comisie.
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Glosar


ARACIS - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior



Locurile fără taxă reprezintă locurile finanţate de la buget, adică cele
pentru care nu se percep taxe de şcolarizare



Învăţământul cu frecvență (Zi/IF) este forma de învăţământ care
presupune prezenţa zilnică la cursuri. Această formă de învăţământ
funcţionează atât în sistem „fără taxă”, cât şi în sistem „cu taxă”



Învăţământul la distanţă (ID) şi învăţământul cu frecvenţă redusă (IFR)
au drept scop eliminarea barierelor precum: izolarea geografică,
angajamentele personale sau cele legate de profesie, structura
convenţională a cursurilor. Aceste forme de învăţământ nu presupun
prezenţa zilnică la cursuri şi funcţionează doar în sistem „cu taxă”



C.N.R.E.D – Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
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Sinteza domeniilor de studiu*
Facultatea
BIOLOGIE
CHIMIE
DREPT

ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA
AFACERILOR

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Domeniul de licenţă
Biologie 
Ştiinţa mediului 
Chimie 
Drept 
Administrarea afacerilor 
Finanţe
Contabilitate 
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Economie şi afaceri internaţionale
Management 
Marketing 
Ştiinţe administrative 
Educaţie fizică şi sport 
Kinetoterapie 

FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL POLITICE

Filosofie 
Asistenţă socială 
Sociologie 
Ştiinţe politice 
Relaţii internaţionale şi studii europene 
Ştiinţe ale comunicării 

FIZICĂ

GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE
INFORMATICĂ
ISTORIE

Fizică 
Ştiinţe inginereşti aplicate 
Geografie 
Ştiinţa mediului 
Geologie 
Inginerie geologică 
Informatică 
Istorie 
Limbă şi literatură 

LITERE

Limbi moderne aplicate 
Studii culturale 
Ştiinţe ale comunicării 

MATEMATICĂ
PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE
EDUCAŢIEI
TEOLOGIE ORTODOXĂ
TEOLOGIE ROMANO – CATOLICĂ

Matematică 
Psihologie 
Ştiinţe ale educaţiei 
Teologie 
Arte vizuale 
Teologie 

Legendă:  - învăţământ cu frecvență (IF/Zi),  – învăţământ la distanţă (ID),  – învăţământ cu frecvenţă
redusă (IFR)

٭

nu sunt incluse locurile pentru candidaţii etnici români şi candidaţii de etnie romă
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Oferta academică


Domenii, specializări, forme de învăţământ şi număr de
locuri



Condiţii de admitere



Ce poţi studia?



Ce poţi face după ce finalizezi studiile?



Olimpici



Cuantumul taxei de înscriere



Cuantumul taxei de şcolarizare
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 Facultatea de Biologie
Telefon: 0232/201072
E-mail: admbio@uaic.ro
Web: https://www.bio.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Facultatea de Biologie îţi oferă posibilitatea de a te implica activ în cercetări
moderne fundamentale şi aplicative din domenii precum: biodiversitate,
biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combatere integrată şi
biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară,
anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc.
De ce la noi?
Ca student al facultăţii noastre, ai la dispoziţie o importantă bază materială pentru
cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare în domeniul biologiei
și ecologiei de la Agigea (Marea Neagră), Potoci (Bicaz) și Iași, prin Grădina Botanică
„Anastasie Fătu”, Muzeul de Istorie Naturală (primele instituţii de acest gen din
ţara noastră) şi un Herbarium recunoscut pe plan internaţional.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Ca absolvent, poţi activa ca profesor în învăţământul universitar şi preuniversitar,
ca specialist în cadrul unor companii ce folosesc biotehnologii (fabrici de
antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere
etc.), în spitale, grădini zoologice și botanice, parcuri naturale, în agenţii/companii
de protecţie a mediului etc.
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Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul
Biologie
Ştiinţa mediului

Specializarea

Forma de învăţământ

Biologie

Zi

Biochimie

Zi

Ecologie şi protecţia mediului

Zi

Condiţiile de admitere


100% - media examenului de Bacalaureat;

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii
din liceu.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din
toate domeniile.

Taxă de înscriere


200 LEI pentru un domeniu de studiu



300 LEI pentru două domenii de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.500 LEI pentru domeniul Biologie



3.000 LEI pentru domeniul Ştiinţa Mediului
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 Facultatea de Chimie

Telefon : 0232/201363
E-mail: infochem@chem.uaic.ro
Web: https://www.chem.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Facultatea te pregăteşte în specializările Chimie, Chimie medicală și Biochimie
tehnologică. Ca absolvent, datorită pregătirii teoretice şi experimentale, te poţi
adapta cu uşurinţă la evoluţia noilor tehnici de investigare, ceea ce îţi permite să
efectuezi analize chimice în orice laborator de profil din industrie sau din clinicile
medicale.
De ce la noi?
Facultatea îţi pune la dispoziţie laboratoare moderne pentru a studia Chimia
organică, Chimia anorganică, Chimia fizică, Ştiinţa materialelor şi Biochimia,
precum şi un laborator în care se pot efectua analize de mediu complexe. Pe lângă
acestea, Facultatea de Chimie îţi oferă şansa să te implici activ, alături de renumiţi
profesori cu experienţă în cercetare, în diferite proiecte. De asemenea, poţi obţine
burse de merit, de studiu şi sociale, dar şi burse care îţi oferă posibilitatea de a
pleca într-un stagiu de studiu la universităţi de renume din străinătate, în baza
acordurilor de colaborare încheiate în cadrul programului Erasmus+.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Facultatea îţi oferă o pregătire atât teoretică, cât şi practică, pentru a face faţă
cu succes activităţilor desfăşurate în laboratoare de analiză şi controlul calităţii
alimentelor, în laboratoare de analize chimice, în puncte vamale şi control
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antidoping, dar şi în activităţi de control şi protecţia mediului. Te poţi angaja în
institute de cercetare, în industria medicamentelor, în industria de lacuri, vopsele
şi materiale de construcţii, în firme de producţie şi distribuţie aparatură şi
substanţe chimice, sau poţi îmbrăţişa o carieră didactică în învăţământul
preuniversitar şi universitar.

Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Chimie

Specializarea

Forma
de învăţământ

Chimie

Zi

Biochimie tehnologică

Zi

Chimie medicală

Zi

Condiţiile de admitere
Media de admitere se calculează astfel:


100 % media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media la disciplina
Chimie studiată în liceu.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale și Naționale de Chimie,
Fizică și Biologie;
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Premii şi menţiuni la Olimpiada Internațională de Științe;



Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „Petru Poni”;



Premii şi menţiuni la Concursul Naţional „C.D. Neniţescu”;



Premii şi menţiuni la Concursul de chimie aplicată în inginerie și protecția
mediului „Cristofor Simionescu”, organizat la Facultatea de Inginerie și
Protecția Mediului, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;



Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie „Magda Petrovanu” organizat
de Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;



Premii şi menţiuni la concursul „Chimia - prieten sau duşman?”
organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti;



Premii şi menţiuni la Concursul „Candid Liteanu” organizat de
Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj - Napoca.

Taxă de înscriere


100 LEI pentru un domeniu de licență (indiferent de numărul programelor
de studii pentru care optează candidatul)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.500 LEI
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 Facultatea de Drept
Telefon: 0232/201058
E-mail: drept@uaic.ro
Web: https://laws.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Facultatea de Drept te aşteaptă să păşeşti în fascinanta lume a Dreptului, alături
de profesori pregătiţi să te îndrume în acest domeniu complex. În cadrul Facultăţii
de Drept vei obține o diplomă în științe juridice, dobândind cunoștințe de drept
național și european privind, printre altele, statul și autoritățile publice,
infracțiunile și sancțiunile, relațiile de afaceri, familia, statut juridic personal și
sistemul judiciar.
De ce la noi?
Facultatea de Drept îţi pune la dispoziţie cursuri și seminarii dinamice și adaptate,
săli şi amfiteatre moderne, posibilitatea de a participa la conferinţe cu invitaţi de
prestigiu din ţară şi din străinătate, de a pleca cu o bursă de studiu în străinătate
sau într-o vizită de lucru la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea de
Justiție a Uniunii Europene ori Parlamentul European. De asemenea, te poţi implica
activ în viaţa facultăţii, participând la concursuri ştiinţifice şi sportive, cum ar fi
Hexagonul Facultăţilor de Drept (Iaşi, Bucureşti, Cluj, Craiova, Timişoara, Sibiu) ori
concursuri de procese simulate (Strasbourg, Paris, Praga, Budapesta, Boston). Viața
de student la Drept poate însemna și participarea la acțiunile asociațiilor
studențești și voluntariat.
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Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Ca absolvent al Facultăţii de Drept ai numeroase perspective de realizare
profesională: magistrat (procuror, judecător), notar, avocat, jurisconsult,
funcţionar public în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, diplomat în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, consultant de afaceri în cadrul Camerelor de
Comerţ, specialist în relaţiile comerciale interne sau internaţionale ș.a.m.d.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ

Specializarea

Domeniul

Drept

Forma de învăţământ

Drept

4 ani - Zi

Drept

4 ani - IFR

Condiţiile de admitere


50% - media examenului de Bacalaureat



25% - media anilor de studii



25% - nota de la proba scrisă Limba și literatură română obținută la
examenul de Bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1.
2.

Nota obţinută în cadrul examenului de Bacalaureat la proba scrisă
Limba și literatură română;
Media anilor de studii.
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Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premiile I,II şi II la Olimpiadele Naţionale în domeniul științelor sociale
și umaniste.

Taxă de înscriere


300 LEI pentru un domeniu de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


2.800 LEI
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 Facultatea de Economie şi

Administrarea Afacerilor

Telefon: 0232/201070
E-mail: feaa@uaic.ro
Web: https://www.feaa.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Oferta educaţională a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)
este una extrem de bogată şi de variată. Ai oportunitatea de a alege dintre cele 10
specializări de licență exact ce îţi place şi ce ţi se potriveşte. Fie că este
Contabilitate şi informatică de gestiune, Economie şi afaceri internaţionale,
Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Finanţe şi bănci, Informatică
economică, Management, Marketing, Statistică şi previziune economică sau
Administraţie publică, vei descoperi un corp profesoral bine pregătit, care te va
îndruma spre alegerea corectă a viitoarei cariere. De asemenea, la FEAA vei putea
studia specializarea Business Administration în limba engleză. Pot fi urmate cursuri
la zi (învațamânt cu frecvență) sau la forma învățământ la distanță.
După terminarea primului ciclu poți alege unul dintre cele 29 de programe de
master, care acoperă toată gama de specializări solicitate pe piața muncii din
domeniile Administrarea Afacerilor, Contabilitate, Cibernetică și statistică,
Economie, Economie și Afaceri Internaționale, Finanțe, Informatică Economică,
Management, Marketing sau Științe Administrative.
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De ce la noi?
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor îţi pune la dispoziţie amfiteatre
şi laboratoare moderne, dotate la cele mai înalte standarde. De asemenea, ai
oportunitatea de a studia în cea mai actualizată bibliotecă din domeniul economic.
Această bibliotecă este dotată cu o colecţie de documente, compuse din peste
20.000 volume - cărţi şi publicaţii periodice româneşti şi străine; abonament la baza
de date Thomson Gale – pentru publicaţii periodice străine full-text. Corpul
profesoral este unul de elită, cu profesori specializați în universități de prestigiu,
ancorați în permanență la cerințele unui învățământ modern. Avem colaborări cu
numeroși angajatori la care studenții noștri pot urma stagii de practică sau se pot
angaja încă din timpul facultății.
Facultatea îţi oferă şansa de a pleca să studiezi în străinătate prin programul
Erasmus, în baza colaborărilor pe care FEAA le are cu numeroase universităţi
europene.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Absolvirea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor îţi oferă multiple
posibilităţi de a dezvolta o carieră profesională în: bănci, societăţi de servicii de
investiţii financiare, consultanţă de plasament pe piaţa de capital, iniţierea şi
dezvoltarea de afaceri personale, burse de mărfuri, contabilitate, marketingul
produselor şi serviciilor alimentare, gestiunea afacerilor agro-alimentare,
învăţământ liceal, postliceal şi universitar, mass-media, instituţii de asigurări de
bunuri şi personal, agenţii guvernamentale, organisme financiare publice centrale
şi locale, analiza sistemelor informaţionale, administrarea de reţele şi baze de
date, crearea de site-uri web, managementul resurselor umane, management
strategic, relaţii publice, marketing industrial, marketingul serviciilor, promovare
vânzări, marketing antreprenorial, marketing strategic, societăţi de asigurări şi
reasigurări naţionale şi internaţionale, direcţii sau compartimente de relaţii
internaţionale, reprezentanţe comerciale ale firmelor în străinătate, agenţii
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specializate de cercetare a pieţelor internaţionale, firme multinaţionale, agenţii
de voiaj şi agenţii de turism, întreprinderi de servicii (transporturi, poştă,
administraţie publică).
Pentru mai multe detalii, accesează pagina destinată admiterii de pe site-ul
facultății, la adresa https://www.feaa.uaic.ro/
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Specializarea

Forma
de învăţământ

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (în limba
engleză)
Economia comerţului, turismului şi
serviciilor

Finanţe

Finanţe şi Bănci

Zi

Contabilitate

Contabilitate şi Informatică de
gestiune

Zi

Statistică şi previziune economică

Zi

Informatică economică

Zi

Economie şi afaceri internaţionale

Zi

Management

Zi

Cibernetică, statistică şi
informatică economică
Economie şi afaceri
internaţionale
Management

Zi
Zi

Marketing

Marketing

Zi

Finanţe

Finanţe şi Bănci

ID

Management

Management

ID

Contabilitate
Ştiinţe administrative

Contabilitate şi Informatică de
gestiune
Administraţie publică
Administraţie publică

Condiţiile de admitere


100% - media generală de la Bacalaureat
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ID
Zi
ID

Pentru programul de studii în limba engleză se va susține o probă de competență
lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii
engleze, gratuit, în prima și ultima zi de admitere (iulie 2021).
Proba de competență lingvistică se echivalează pentru candidații care dețin
certificate de atestare a cunoașterii limbii engleze, eliberate de instituții
recunoscute de Ministerul Educației, obținute în ultimii ani (2018-2021).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1.

Media generală de absolvire a liceului

2.

Nota de la proba scrisă la Limba și literatura română (Bacalaureat).

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premii (I, II, III) în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale
şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română,
Informatică şi discipline economice de specialitate.

Taxă de înscriere


250 LEI pentru fiecare grup de domenii

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.000 LEI la Zi



2.900 LEI la ID
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 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Telefon: 0232/201026
E-mail: admefs@uaic.ro
Web: https://www.sport.uaic.ro/
Facebook: UAIC FEFS IASI
Canal youtube: UAIC FEFS IASI
Ce poţi studia?
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îţi oferă oportunitatea de a studia în domeniul
educaţiei fizice şi sportive, precum şi în domeniul kinetoterapiei şi motricităţii
speciale. Beneficiezi atât de cursuri şi seminarii teoretice, cât şi de cursuri practice
şi stagii în organizații. Ai şansa de a lucra alături de cadre didactice tinere,
dinamice, foarte bine pregătite, care participă la competiţii sportive sau fac parte
din echipe ce pregătesc loturi olimpice. Poţi participa, alături de colegii tăi, la
competiţii sportive studenţeşti şi universitare, unde facultatea a avut mereu
rezultate notabile.
De ce la noi?
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport îţi pune la dispoziţie echipamente moderne
pentru activităţi sportive de actualitate (caiace de agrement, windsurf, kite-surf,
echipamente alpine) utilizate în cadrul disciplinelor dedicate: turism, orientare
turistică, ski şi expediţii de practică de înot – vâslit. De asemenea, dispune de o
bază materială modernă pentru desfăşurarea lecţiilor practico-metodice, săli de
curs şi seminarii pentru desfăşurarea activităţilor teoretice, cabinete metodice şi o
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bibliotecă de specialitate care asigură studenţilor materiale informative pentru un
învăţământ de calitate.
Îţi stau la dispoziţie următoarele resurse: sală fitness cu aparatură specifică, două
săli de gimnastică dotate corespunzător, sală haltere-culturism cu aparatură
specifică, două săli pentru jocuri sportive, dintre care una are covor sintetic,
panouri transparente şi coşuri elastice, un teren de tenis-baschet în aer liber cu
covor sintetic, instalaţie nocturnă şi împrejmuire adecvată, un ministadion cu pistă
de 200 de metri, miniteren de fotbal, sector sărituri şi sector aruncări, un teren
handbal-fotbal, un teren baschet, un teren volei. Dacă doreşti să beneficiezi de o
arie generoasă de activități sportive, workshop-uri tematice şi lecții practice de
inițiere în diverse discipline sportive poți să devii membru al cercurilor studențeşti
de qwan ki do, gimnastică, gimnastică & karate-shotokan, fitness & culturism,
capoeira, fitness & aerobic. Asociaţia Tinerilor din Educaţie Fizică şi Sport-„Tinere
Talente” sau Asociaţia Club Sportiv Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi sunt
alte două oportunități de a experimenta o paletă generoasă de activități specifice
domeniului.
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport dezvoltă colaborări cu universităţi din Franţa,
Portugalia, Spania, Polonia, Republica Cehă, Republica Moldova, Italia, Olanda,
Germania, în cadrul programelor europene Erasmus+ şi cu toate facultăţile de
educaţie fizică şi sport din România.
Crezul nostru este animat de dorinţa de a pregăti viitori specialişti care se pot
adapta cu uşurinţă la dinamica acceleratã a realităţii domeniului sportului şi la
obţinerea excelenţei şi succesului în furnizarea serviciilor sportive educaţionale şi
comerciale.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport te echipează cu un pachet de cunoştinţe,
abilitãţi practice şi competenţe interdisciplinare ce oferă oportunitatea inserţiei
reale pe piaţa muncii, în contextul dezvoltării personale şi creative. Tipologia
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ariilor profesionale cuprinde meserii precum: kinetoterapeut, profesor de educație
fizică, instructor sportiv, instructor de fitness & aerobic, monitor în tabere pentru
copii, adolescenți şi adulți, antrenor, animator sportiv, ghid sportiv, monitor de
timp liber şi animator socio-educativ.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Specializarea

Forma de
învăţământ

Educaţie Fizică şi

Educaţie fizică şi sportivă

Zi

Sport

Sport și performanță motrică

Zi

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Zi

Condiţiile de admitere
a)

Pentru domeniul Educaţie fizică şi sport (specializările Educație fizică
și sportivă și Sport și performanță motrică):

1.

70% media examenului de Bacalaureat

2.

30% media ultimului an de liceu cu situația încheiată la disciplina
„Educație fizică” sau „Pregătire practică sportivă” (doar în cazul
absolvenților de L.P.S) sau „Dans contemporan” (doar în cazul
absolvenților secției Dans contemporan) sau „Dans clasic” (doar în cazul
absolvenților secției Dans clasic)

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1.

Nota de la examenul de Bacalaureat

2.

Media anilor de studiu din liceu

b)

Pentru

domeniul

Kinetoterapie

motricitate specială):
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(specializarea

Kinetoterapie

şi

1.

- 70% media examenului de Bacalaureat

2.

- 30% media anilor de studiu din liceu

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1.

Media anilor de studiu din liceu

2.

Media ultimului an de liceu la disciplina „Educație fizică” sau „Pregătire
practică sportivă” (doar în cazul absolvenților de L.P.S) sau „Dans
contemporan” (doar în cazul absolvenților secției Dans contemporan)
sau „Dans clasic” (doar în cazul absolvenților secției Dans clasic)

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:
La specializările Educaţie Fizică şi Sportivă și Sport și Performanță Motrică:
Pentru locurile de la bugetul de stat:


Participanți la Jocurile Olimpice;



Locurile I, II și III la Campionatele Mondiale și Europene în ultimii 4 ani,
la sporturile olimpice.

Pentru locurile cu taxă:


Locurile I și II la Campionatele Naționale în ultimul an calendaristic, la
sporturile olimpice;



Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale și Europene (seniori,
tineret, juniori) în ultimii 2 ani, la sporturile olimpice;



Locurile I, II și III la Olimpiada Națională la disciplina „Pregătire sportivă
teoretică”.

La specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială:
Pentru locurile cu taxă:


Locurile I, II și III la Olimpiada Naţională de Biologie.
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Taxă de înscriere:


300 LEI pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.500 LEI
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 Facultatea de Filosofie
şi Ştiinţe Social - Politice
Telefon : 0232/201054
E-mail: cati.leaua@uaic.ro
Web: https://www.fssp.uaic.ro/
Ce poţi studia?
La Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice poţi explora domenii precum:
filosofie, ştiinţe politice, sociologie, asistenţă socială, știinţe ale comunicării,
relaţii internaţionale şi studii europene.
De ce la noi?
Ca student al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice ai toate şansele de a
pleca cu o bursă în străinătate, prin intermediul colaborărilor pe care facultatea le
are cu peste 40 de universităţi din Germania, Franţa, Italia, Anglia, Olanda, Belgia,
Suedia etc. De asemenea, vei putea acumula experienţă practică prin intermediul
mobilităților de practică ERASMUS+, precum și prin implicarea în proiectele
derulate de diversele organizaţii studenţeşti ce activează cu sprijinul facultăţii:
Liga Studenților de la Filosofie, PRIME Iași și Asociația Studenților de la Științe
Social-Politice Iași.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
La absolvirea Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, poţi fi angajat în
învăţământul universitar şi preuniversitar, în institute de cercetare ştiinţifică,
administraţie publică locală şi centrală, insitituţii cu caracter politic şi socio-
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profesional, mass-media, institute de cercetare sociologică şi de sondare a opiniei
publice, instituţii de cultură sau organizaţii non-guvernamentale.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro

Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Specializarea

Forma
de învăţământ

Filosofie

Filosofie

Zi

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

Zi

Sociologie

Zi

Sociologie

Resurse umane

Zi

Ştiinţe Politice

Ştiinţe Politice

Zi

Ştiinţe ale Comunicării

Comunicare şi relaţii publice

Zi

Relaţii internaţionale şi

Relaţii internaţionale şi studii

studii europene

europene

Asistenţă Socială

Asistenţă Socială

Zi
ID

Condiţiile de admitere


100% media examenului de Bacalaureat

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:


Nota la disciplina Limba și Literatura Română din cadrul examenului de
Bacalaureat

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:



Premiile I, II şi III la Olimpiadele de: Științe Socio-Umane (Filosofie, Logică,
Sociologie, Economie, Psihologie, Argumentare și comunicare), Inovare și
creativitate digitală, Matematică, Informatică;
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Premiile I, II şi III la Concursuri Naţionale şi Internaţionale pentru elevi în
domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste.

Taxă de înscriere:


250 LEI pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.000 LEI
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 Facultatea de Fizică
Telefon: 0232/201050
E-mail: fizica@uaic.ro
Web: https://www.phys.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Pregătirea în cadrul Facultăţii de Fizică se realizează prin intermediul unei largi
palete de cursuri de fizică, punându-se un accent deosebit pe partea practică și pe
domeniile de perspectivă (fizică medicală, biofizică, fizică informatică şi fizică
tehnologică), precum şi prin cursuri de matematică, informatică, chimie, biologie
sau limbi străine.
De ce la noi?
Pentru că la Facultatea de Fizică, tradiţia se îmbină perfect cu modernitatea, iar
colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice, cercetători şi
studenţi sunt într-un contact permanent cu lumea ştiinţifică de top din afara
graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani în cadrul
unor proiecte de cercetare comune cu prestigioase colective din Uniunea
Europeană, Elveția, Japonia sau Statele Unite ale Americii. De aceste legături,
beneficiază studenții facultății care își desfășoară în număr mare (peste 40 pe an)
practica de vară la instituții partenere din străinătate. În plus, în ultimii ani,
granturile de cercetare științifică obținute prin competiție națională sau
internațională au permis achiziţionarea de echipamente moderne, similare celor de
la marile universități ale lumii, facilitând astfel accesul studenţilor la tehnică de
ultimă oră şi cooptarea în corpul profesoral a unor cadre didactice cu stagii de
perfecționare, doctorale sau postdoctorale, efectuate în străinătate. De aceea, la
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ultima clasificare a instituțiilor de învățământ, Facultatea de Fizică din Iași a fost
încadrată în categoria A (cea mai ridicată), toate programele de studii oferite au
primit calificativul maxim din partea ARACIS (Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior), iar centrul de cercetare CARPATH (Centrul de
Cercetări Aplicate în Fizică şi Tehnologii Avansate) a primit titlul de cel mai bun
centru de cercetări din țară din toate domeniile.
Studenții Facultății de Fizică beneficiază de cel mai mare supercalculator din țară
utilizat în scopuri didactice și de cercetare și de peste 100 de alte calculatoare cu
acces la Internet. Biblioteca Facultății de Fizică dispune de peste 100.000 de
volume, dar oferă totodată și acces online la toate bazele de date și revistele
științifice importante, ceea ce permite cunoașterea imediată a ultimelor
descoperiri științifice din lume.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Piața muncii pentru absolvenții de fizică s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani și
oferă oportunități dintre cele mai diverse. Mulți dintre absolvenții noștri devin
cercetători fie în țară (la universități, institute sau în industrie, mai ales la
multinaționalele intrate recent în țara noastră), fie în străinătate. Alți absolvenți
lucrează ca fizicieni medicali în spitale sau cabinete medicale, informaticieni,
experți în domeniul protecţiei mediului, biofizicieni, sau optează pentru o carieră
didactică.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
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Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Fizică

Ştiinţe inginereşti
aplicate

Specializarea

Forma de
învăţământ

Fizică

Zi

Fizică informatică

Zi

Fizică medicală

Zi

Biofizică

Zi

Fizică (în limba engleză)

Zi

Fizică tehnologică

4 ani - Zi

Condiţiile de admitere
a) Pentru domeniul Fizică


100% media de la examenul de Bacalaureat

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:


Nota la proba Fizică sau Matematică sau Informatică sau Biologie din
cadrul examenului de Bacalaureat, în funcție de prima opțiune

b) Pentru domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate


100% media de la examenul de Bacalaureat

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:


Nota la proba Fizică sau Matematică sau Informatică din cadrul
examenului de Bacalaureat
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Pentru olimpici
Vor fi admişi fără concurs:
1. Candidații care, în timpul liceului, au participat la următoarele olimpiade
internaționale: de Fizică, Matematică, Informatică, Astronomie, Astronomie și
Astrofizică, Biologie, Olimpiada Asiatică de Fizică, Olimpiada Europeană de Fizică,
Olimpiada Internațională pluridisciplinară Tuymaada, Olimpiada Internațională de
Științe pentru Juniori, Olimpiada de Științe a Uniunii Europene, Olimpiada
Internațională de Științele Pământului;
2. Candidații care, în timpul liceului, au participat la etapa națională a
Olimpiadelor de Fizică, Matematică, Informatică, Biologie, Astronomie, Astronomie
și Astrofizică, Științe, Științe pentru Juniori, Științele Pământului precum și la
Concursul Național “Ștefan Procopiu”, Concursul Național de Fizică “Evrika” ;
3. Candidații care au obținut premii și mențiuni la: Concursul Național de
Matematică și Fizică “Vrăncianu-Procopiu” și la Concursul de Fizică “PHI” al
Centrelor de Excelență;
4. Candidații care, în timpul liceului, au obținut premii și mențiuni la faza
județeană

a

Olimpiadelor

de

Fizică,

Matematică,

Informatică,

Biologie,

Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Științe, Științe pentru Juniori, Științele
Pământului.
Taxă de înscriere:


120 LEI pentru un domeniu (nu se percepe taxă pentru al doilea domeniu)

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.000 LEI
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 Facultatea de Geografie şi Geologie
Telefon: 0232/201074
E-mail: geoiasi@uaic.ro
Web: https://www.geo.uaic.ro/
Facebook: Facultatea de Geografie si Geologie Iasi
Ce poţi studia?
Nu de puține ori, absolvenții facultății noastre sunt întrebați cu ce se ocupă.
Răspunsul nostru este același de fiecare dată. Studiem spațiul. Spațiul geografic.
La Facultatea de Geografie şi Geologie vei descoperi atât componenta didactică,
cât şi pe cea de cercetare ştiinţifică, fiind diferenţiate în funcţie de domeniul de
activitate şi specializare. Poţi opta pentru domeniile Geografie sau Ştiinţa Mediului
şi vei studia Geografia turismului, Planificare teritorială, Hidrologie şi Meteorologie
sau poţi opta pentru domeniul Geologie şi vei studia Geochimia (prima şi singura
specializare de acest gen din ţară) sau poţi alege domeniul Inginerie geologică.
Oricare va fi opţiunea ta, vei beneficia de programe de învăţământ de înaltă
calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu
normele de integrare europeană ce promovează un învăţământ geografic, geologic
şi geochimic de înaltă calitate.
De ce la noi?
Curiozitatea studentului geo-geo este practic nemărginită; suntem observatori și
analiști ai spațiului, locului și mediului la scări diverse de la cea locală la cea
globală. Geoștiințele reprezintă o disciplină cu multe fațete care construiește punți
între științele sociale, umane și cele fizice. Facultatea noastră te înzestrează cu
informații asupra relațiilor om-mediu și cu abilități legate de analize calitative,
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cantitative și spațiale. Noi oferim soluții la îndemână pentru a aplica
geocunoștințele și abilitățile deținute în scenarii reale cu actori politici și sociali și
printr-o perspectivă globală. Includem științe sociale și naturale, dar și domenii
teoretice și aplicate, care încurajează interdisciplinaritatea și integrarea.
Programul Erasmus+ te va ajuta să studiezi la cele mai bune universități din Europa
sau să accesezi internship-uri la companii specializate în formare profesională.
Studenții de la domeniul Geologie (specializarea Geochimie) pot beneficia şi de
burse CEEPUS în 18 universităţi partenere din Europa Centrală şi de Est.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Absolvirea Facultăţii de Geografie şi Geologie îţi deschide noi orizonturi şi oferă
numeroase perspective de carieră. Studenții și absolvenții noștri geografi au
asigurată angajabilitatea în sectoarele societății private, publice sau civile, în timp
ce mulți dintre ei și-au continuat studiile și au ales să opteze pentru cariere
academice. Te învățăm, de asemenea, să obții abilități transferabile pe care toți
angajatorii le caută: comunicare, actualitate, rezolvare de probleme, reflexivitate,
capacitatea de a lucra atât independent, cât și cu alții și calitatea de lider. Pozițiile
se încadrează pe o scară largă, putând opta pentru a deveni cadru didactic în
învăţământul preuniversitar şi universitar, analist în probleme de mediu, turism,
planificare teritorială, urbanizare sau specialist în probleme demografice, precum
şi meteorolog, hidrogeolog, cercetător în geologie petrolieră sau în mineralogie
tehnică şi experimentală, specialist în evaluarea şi monitorizarea calităţii solurilor,
în managementul hazardelor naturale, în evaluarea pietrelor preţioase, muzeograf,
cercetător în instituţii de cercetare şi universităţi etc.
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Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Geografie

Specializarea

Forma de
învăţământ

Geografie

Zi

Geografia turismului

Zi

Planificare teritorială

Zi

Hidrologie şi meteorologie

Zi

Geografia turismului în limba franceză

Zi

Geografia turismului în limba engleză (în
curs de acreditare)

Zi

Ştiinţa mediului

Geografia mediului

Zi

Geologie

Geochimie

Zi

Inginerie geologică

Inginerie geologică

4 ani - Zi

Condiţiile de admitere
a)

Pentru domeniile Geografie şi Ştiinţa mediului:



50% - media examenului de Bacalaureat;



50% - nota obținută la Bacalaureat la proba scrisă la alegere E d)
(Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie,
Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică);

La Geografia turismului în limba franceză şi Geografia turismului în limba
engleză - probă eliminatorie: interviu privind competența lingvistică notat cu
admis/respins.
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Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota probei E d).
b)

Pentru domeniile Geologie şi Inginerie geologică



100% - media examenului de Bacalaureat

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: media anilor de studii
liceale.
Pentru olimpici
Domeniul Geografie - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut
premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei
de Geografie, Limba Franceză, Limba Engleză, la Concursul Naţional „Ştiinţele
Pământului” şi la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au
obţinut premii şi menţiuni la fazele internațională și naţională ale Olimpiadei de
Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi
la Concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Geologie - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut
premii şi menţiuni la

Olimpiadele naționale și internaționale de Biologie,

Matematică, Chimie, Fizică, Geografie şi la Concursul Naţional „Ştiinţele
Pământului”.

Taxă de înscriere:


200 LEI pentru domeniile Geografie şi Ştiinţa mediului



150 LEI pentru domeniile Geologie şi Inginerie geologică
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Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3000 LEI pentru specializările Geografie, Geografia turismului,
Planificare teritorială, Hidrologie şi meteorologie şi Geografia
Mediului



3000 LEI pentru specializările Geochimie şi Inginerie geologică



3900 LEI pentru specializările Geografia turismului în limba franceză şi
Geografia turismului în limba engleză
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 Facultatea de Informatică
Telefon: 0232/201090
E-mail: secretariat@info.uaic.ro
Web: https://www.info.uaic.ro/
Ce poţi studia?
La Facultatea de Informatică (FII) ai şansa de a studia informatica la un standard
profesional de excelenţă, pentru a putea deveni un specialist de performanţă care
să asigure dezvoltarea societăţii informaţionale din România, în contextul integrării
europene. Oferta de cursuri este permanent corelată cu tendințele internaționale
și cu cerințele de pe piața muncii, incluzând acum, de exemplu, Cloud Computing,
Inteligență Artificială, Programare IOS / Android, Dezvoltarea sistemelor fizice cu
platforma Arduino, Proiectarea și dezvoltarea jocurilor – ca să numim doar câteva.
De ce la noi?
Pentru că beneficiezi de tehnologii de top, în laboratoare de ultimă oră, pentru că
lucrezi atât cu profesori cât și cu specialiști din industria de profil, pentru că poți
fi implicat în proiectele de cercetare ale FII (PrivateSky este ultimul proiect câștigat
care se derulează până în 2021), pentru că, pe lângă educaţia formală, aici poţi
participa la competiții studențești de matematică sau programare, la stagii de
practică în cadrul companiilor IT din zona Moldovei, la evenimente de anvergură,
organizate în cadrul facultăţii, precum Şcolile de Vară Eurolan, ECODAM sau ROSYCS
sau conferințele internaționale itinerante (cum au fost CICLing 2010, ICCS 2014 sau
EcoMedia 2016) sau cele organizate tradițional de facultate – ConsILR, ROCHI. De
asemenea, poţi fi membru al uneia dintre cele mai active asociaţii studenţeşti,
Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni (ASII), ce derulează proiecte interactive
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(FII Practic și FII Code fiind printre cele mai cunoscute), alături de care poţi
acumula o experienţă vitală în sporirea şanselor de dezvoltare personală și ulterior
angajare.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Ca absolvent/ă FII a studiilor de licență, poţi opta să îți continui studiile de
masterat (FII are 6 masterate de profil) și ulterior de doctorat (5 îndrumători de
doctorat), poți urma o carieră academică (profesor în învățământul universitar sau
preuniversitar), sau una de cercetare (în universități, institute sau centre de
cercetare de stat sau private), poți opta să îți lansezi propria afacere în IT sau
domenii corelate sau poți lucra în companii de profil locale sau internaționale ca
dezvoltator de software, inginer de sistem, dezvoltator web, administrator de
reţea, manager de sisteme informatice, specialist în securitate.
FII printre cei mai buni!
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Informatică

Specializarea

Forma de învăţământ

Informatică

Zi

Informatică (în limba engleză)

Zi

Condiţiile de admitere



75% – nota de la testul scris la examenul de Bacalaureat la Matematică
sau Informatică (la alegere).
25% – media generală de la examenul de Bacalaureat.

Pentru specializarea Informatică în limba engleză se susţine interviul în limba
engleză – probă eliminatorie (admis/respins). Interviul va fi susținut online; acest
interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de Ministerul Educației.
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Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:
1. Media de admitere netrunchiată
2. Nota de la Bacalaureat la Matematică sau Informatică - care intră în calculul
mediei de admitere.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere:
Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale și
naționale, în clasele IX – XII:


Medalie

sau

premiu

la Olimpiada Internațională la disciplinele

Informatică, Matematică, Fizică, Chimie;


Medalie sau premiu la concursurile școlare internaționale de Informatică
sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaționale) recunoscute de
Ministerul Educației;



Medalie sau premiu la Olimpiada Națională la disciplinele Informatică,
Matematică, Fizică, Chimie;



Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanțare de la Ministerul
Educației, doar la probele de algoritmică;



Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de
Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de
admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare
dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele
generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât
şi de la concursul de admitere);



Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică),
organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea
de Informatică.
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Observaţii:
- Participanții la Olimpiada Națională (faza finală): absolvenții de liceu care au
participat la Olimpiada Națională de Informatică, Matematică, Fizică, Chimie în
clasa a XI-a sau a XII-a, sau care au obținut premii la faza județeană a olimpiadei
la aceleași discipline în clasa a XI-a sau a XII-a, în anul școlar 2019-2020 , pot cere
înlocuirea mediei generale de bacalaureat cu nota 10;
- Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică
în anii anteriori în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere
echivalarea rezultatului obţinut cu nota la bacalaureat la Informatică sau
Matematică.
Taxă de înscriere:


200 LEI

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.600 LEI
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 Facultatea de Istorie

Telefon: 0232/201056
E-mail: istorie@uaic.ro
Web: https://history.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Ca student al Facultății de Istorie, poți studia și efectua cercetări în domenii
precum: istoria Europei (unde se continuă o tradiţie care datează încă de la
fondarea Facultăţii), arheologia preistorică şi antică (domeniu în care s-a format o
adevărată şcoală, cu recunoaştere naţională şi internaţională), editarea izvoarelor
Evului Mediu românesc (de asemenea, o școală de tradiție), istoria orașelor,
evoluția patrimoniului, genealogia istorică, istoria mentalităților, istoria relațiilor
internaționale, fenomene şi evenimente importante ale istoriei moderne şi
contemporane. În acelaşi timp, în ultimii ani, s-au conturat direcţii noi, în pas cu
cele mai recente evoluţii istoriografice: istoria socială, a culturii şi a ideilor, istorie
ecleziastică, istoria comunismului şi post-comunismului în România, istoria evreilor
etc.
De ce la noi?
Facultatea de Istorie oferă celor interesați posibilitatea înțelegerii proceselor
istorice care au stat și stau la baza evoluției omenirii. Cele 6 centre de cercetare
care activează în cadrul facultății sunt un motiv în plus pentru a alege să devii
student la Istorie. Acestea acoperă arii precum comunismul, studiile egeomediteraneene, studiile clasice și creștine sau arheoistoria. De asemenea,
laboratorul de arheologie, înzestrat cu aparatură pentru cercetare pe teren,
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restaurare a materialului și cu o expoziție permanentă, dar și șantierele arheologice
organizate periodic sau stagiile de practică în arhive, biblioteci și muzee, constituie
locul ideal pentru cei pasionați de a-și șlefui abilitățile. Facultatea întreține relații
de colaborare excelente cu centrele universitare și de cercetare importante din
țară, ca și cu universități din Germania, Franța, S.U.A., Italia, Grecia sau Austria.
În țările europene amintite, studenții pot urma cursuri în cadrul schimburilor
Erasmus sau vizite de documentare.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
La terminarea studiilor Facultății de Istorie poți activa în varii domenii, de la cel
didactic, până la arheologie și arhivistică. Absolvenții facultății pot deveni
cercetători, profesori, muzeografi, arheologi, arhiviști, jurnaliști, diplomați,
bibliotecari, specialiști în cadrul unor instituţii şi organizaţii axate pe problematica
integrării europene (în primării, prefecturi) sau patrimoniu, ghizi turistici, angajați
în serviciile de informaţii româneşti (SRI, SIE) etc.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Istorie

Specializarea
Istorie

ID

Istorie

Zi

Condiţiile de admitere:


100% - Media de la examenul de Bacalaureat

Criteriu de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1.

Forma de învăţământ

Media anilor de studii din liceu
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2.

Nota obținută la proba scrisă la disciplina Limba şi Literatura Română la
examenul de Bacalaureat.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere:


Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în România care
au obţinut în ultimii 4 ani premiile I, II sau III la Olimpiada Naţională de
Istorie vor fi admişi cu media 10.

Taxă de înscriere:


150 LEI

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


2.000 LEI la Zi și ID
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 Facultatea de Litere
Telefon: 0232/201052
E-mail: letters@uaic.ro
Web: https://media.lit.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Alegând să studiezi în unul din cele două departamente ale Facultăţii de Litere, ai
şansa de a plonja în universul limbii şi literaturii române, al literaturii comparate,
al limbilor şi literaturilor străine dar şi al ştiinţelor comunicării, prin studii
deopotrivă specializate şi interdisciplinare.
De ce la noi?
La Facultatea de Litere din Iaşi ai şansa de a te implica în proiecte extracurriculare
ce te ajută să-ţi clădeşti experienţa profesională. Câteva dintre acestea sunt:
colaborări cu posturi de radio şi televiziune locale (Viva FM, Radio Hit, Radio Iaşi,
TeleM, TVR Iaşi, etc.), săptămânalul „Opinia Studenţească”, agenţia de ştiri
CuzaNet. De asemenea, te poţi înscrie în Asociaţia Studenţilor Jurnalişti; toate
acestea îţi oferă şansa de a practica jurnalismul încă din anii studenţiei.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Prin structura şi programele sale, Facultatea de Litere te ajută să devii cadru
didactic pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător în domeniul
filologic, specialist în domeniile ştiinţele comunicării, traducere şi interpretariat.

Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
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Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Limbă şi
literatură

Limbi moderne
aplicate

Studii culturale
Ştiinţe ale
comunicării

Specializare

Forma de
învățământ

Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată

Zi

Limba și literatura română – Limba și literatura latină

Zi

Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă *

Zi

Limba şi literatura engleză (A) – Limba şi literatura modernă */
Limba şi
literatura
română/
Literatură
universală
şi
comparată/Limbă și literatură latină

Zi

Limba şi literatura franceză (A) – Limba şi literatura modernă */
Limba şi literatura română / Literatură universală şi
comparată/Limbă și literatură latină
Limba şi literatura germană (A) – Limba şi literatura modernă */
Limba şi literatura română / Literatură universală şi
comparată/Limba și literatura latină
Limba şi literatura rusă (A) – Limba şi literatura modernă * /
Limba şi literatura română / Literatură universală şi
comparată/Limba și literatura latină
Limba şi literatura italiană (A) – Limba şi literatura modernă */
Limba şi literatura română / Literatură universală şi
comparată/Limba și literatură latină
Limba şi literatura spaniolă (A) – Limba şi literatura modernă */
Limba şi literatura română / Literatură universală şi
comparată/Limba și literatura latină

Zi

Zi
Zi
Zi

Zi

Filologie clasică – Limba latină A - Limba Greacă Veche B

Zi

Literatură universală şi comparată – Limbă şi literatură modernă
*

Zi

Traducere şi interpretare (engleză şi franceză / germană)

Zi

Traducere şi interpretare (franceză şi engleză / germană)

Zi

Traducere şi interpretare (germană şi engleză / franceză)

Zi

Studii americane (în limba engleză)

Zi

Jurnalism

Zi

*Limbi şi literaturi moderne: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă.
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Condiţiile de admitere


100% - Media de la examenul de Bacalaureat

Criterii de departajare a candidaţilor în caz de egalitate a mediilor:
1.

Nota de la Bacalaureat la proba Limba și Literatura Română – scris;

2.

Media generală a anilor de liceu.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premiul I, II şi III la olimpiadele naţionale şi internaţionale de română şi
limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă,
latină, greacă), obţinute în clasele a XI-a şi/sau a XII-a (în anul şcolar
2019/2020 şi/sau 2020/2021).

Taxă de înscriere:


200 LEI pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.000 LEI
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 Facultatea de Matematică
Telefon: 0232/201060
E-mail: admmath@uaic.ro
Web: https://www.math.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Matematica este unul dintre cele mai vechi instrumente intelectuale cunoscute și
utilizate de umanitate în efortul său continuu de a înțelege Universul și fenomenele
naturii. Tehnici şi noţiuni sofisticate de matematică avansată sunt indispensabile în
fizică, chimie, toate ştiinţele aplicate, economie, biologie, comunicaţii,
securitatea datelor, imagistică. Astfel de tehnici devin din ce în ce mai utile şi în
ştiinţele sociale şi disciplinele considerate umaniste. Matematica a devenit ea însăşi
o tehnologie cheie, un simbol al civilizaţiei moderne. Îmbinarea Matematicii cu
Informatica a oferit timpului nostru dinamica sa exponențială și accesul rapid la
informație.
Ca student al Facultății de Matematică vei studia cele mai importante noțiuni și
rezultate din toate domeniile matematicii, vei afla cum să le aplici în diferite
domenii (de la fizică, la analiza și criptarea datelor și modelarea diverselor
fenomene naturale și sociale). Specializarea Matematică informatică propune
discipline care pun la dispoziția studenților, pe lângă noțiuni și tehnici matematice
fundamentale, limbaje de programare și instrumente de bază ale informaticii, care
împreună cu matematica înlesnesc accesul la metode de calcul și de analiză atât
de necesare în prelucrarea informațiilor și datelor.
Celor de mai sus li se adaugă faptul că există posibilitatea de a studia discipline
complementare (de exemplu, o limbă străină).
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De ce la noi?
Tinerilor care se hotărăsc să studieze la Facultatea de Matematică din Iași le este
oferită posibilitatea unui parcurs academic bazat pe o tradiție a excelenței și pe un
prezent activ și implicat. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost
clasificată ca universitate de cercetare avansată şi educaţie, iar Facultatea de
Matematică este lider, pe plan naţional, în clasificarea programelor de studii.
Raportul cadre didactice / studenţi este la nivelul standardelor universităţilor de
elită de la nivel internaţional (aproximativ 1/10). Facultatea dispune de 3
amfiteatre cu un total de 507 locuri, 7 săli de seminar, 4 laboratoare de
informatică, un laborator de analiză numerică, un laborator de mecanică, un
planetariu folosit pentru astronomie şi un Observator Astronomic.
La Facultatea de Matematică din Iași studentul decide asupra propriei sale căi
academice, iar corpul profesoral îi acordă sprijin și îndrumare profesională pe tot
parcursul său academic. Pentru a facilita accesul studenților pe piața muncii, pe
lângă parteneriatul tradițional cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Facultatea de
Matematică are încheiate parteneriate cu mai multe companii multinaționale de
renume din Iași, în special din domeniul IT-ului, astfel că, încă din timpul facultății
studenții pot participa la stagii de practică sau internship-uri la companiile
partenere.
Prin școli de vară sau prin programul Erasmus+ studenții au posibilitatea de a studia
o perioadă de timp (cel mult 2 semestre) la universități din străinătate. De
asemenea, studenții se pot implica și în proiectele de cercetare derulate în cadrul
facultății.
Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Studiul matematicii la facultatea noastră oferă posibilitatea de a profesa în
numeroase domenii: învățământ (preuniversitar sau universitar), IT (programare,
web design, dezvoltare soft, cercetare etc.), sectorul bancar, societăți de asigurări
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(statistician, matematician etc.), în cercetare pură sau aplicativă (în institute sau
în departamente de cercetare). Cei mai buni studenți pot continua studiile în cadrul
Școlii doctorale din cadrul facultății sau la alte universitati din țară sau străinătate,
accesul fiindu-le facilitat de prestigiul și rezultatele obținute de membrii Facultății
de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Matematică

Specializarea

Forma de
învăţământ

Matematică

Zi

Matematică informatică

Zi

Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Condiţiile de admitere
Condiție necesară de admisibilitate: proba de Matematică la Bacalaureat.


50% – nota la disciplina Matematică sau Informatică obținută la examenul
de Bacalaureat;



50% – media generală obţinută la examenul de Bacalaureat.

Criteriu de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota la disciplina
Matematică la examenul de Bacalaureat.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere:


Candidaţii care au obţinut premii la Olimpiadele de Matematică sau
Informatică pentru clasele IX-XII, începând cu faza judeţeană. (Condiţie
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necesară de admisibilitate: proba de Matematică la examenul de
bacalaureat.)
Taxă de înscriere:


200 LEI pentru un domeniu de studiu

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


2.500 LEI
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 Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei

Telefon: 0232.201028
Fax: 0232.201128
E-mail: georgiana.siminiceanu@uaic.ro
Web: https://www.psih.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Dacă doreşti să devii student al facultăţii noastre, poţi alege una dintre cele patru
specializări existente: Psihologie, Psihopedagogie specială, Pedagogie şi Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar.
În funcţie de specializarea aleasă, vei studia discipline precum Psihologia educaţiei,
Psihologie experimentală, Psihologie socială, Psihodiagnostic, Psihologia vârstelor,
Psihologia personalităţii, Psihologie judiciară, Psihopedagogia deficienţelor de
intelect, Diagnostic clinic la persoanele cu cerinţe speciale, Terapia tulburărilor
de limbaj, Psihopedagogia deficienţelor de auz sau de vedere, Teoria și
metodologia curriculum-ului, Psihopedagogia creativităţii şi talentelor, Teoria și
practica parteneriatului educaţional, Managementul instituţiilor şcolare, Educaţie
interculturală sau Psihopedagogia jocului.
De ce la noi?
Printre punctele forte ale Facultăţii de Psihologie și Științe ale Educației de la Iaşi
pot fi menţionate următoarele:

59

http://admitere.uaic.ro


Cadrele didactice au o vastă expertiză de cercetare ştiinţifică, expertiza
probată de un număr mare de lucrări publicate şi de derularea constantă
a unor proiecte naţionale şi internaţionale;



Cadrele didactice au şi o consistentă experienţă practică asociată
disciplinelor pe care le predau studenţilor;



În cadrul facultăţii funcţionează două asociaţii studenţeşti care
organizează o varietate de activităţi de dezvoltare academică,
profesională şi personală;



Se acordă burse pentru studenţii care vor să studieze (temporar) la
universităţi din străinătate.

Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
După absolvirea specialităţii Psihologie, în condiţiile unor specializări suplimentare,
vei putea lucra ca psiholog în spitale şi clinici medicale, în şcoli, în penitenciare,
în ONG-uri, în armată sau în poliţie, sau în departamentele de management al
resurselor umane ale organizaţiilor private și publice.
După absolvirea specializărilor din sfera ştiinţelor educaţiei, vei putea activa ca
profesor, profesor psihopedagog, profesor de sprijin, institutor sau consilier şcolar.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul
Psihologie

Ştiinţe ale educaţiei

Specializarea

Forma de
învăţământ

Psihologie

Zi

Psihologie

ID

Pedagogie

Zi

Psihopedagogie specială

Zi
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Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar

Zi

ID

Condiţiile de admitere


100% - media de la examenul de Bacalaureat

Criterii de departajare pentru candidaţii admişi cu aceeaşi medie:
1.

Media anilor de studii din liceu;

2.

Media la disciplina Psihologie.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii:


Premiile I, II şi III la Olimpiadele școlare de Ştiințe exacte și discipline
socio – umane, naționale și internaționale.

Taxă de înscriere:


300 LEI pe specializare



150 LEI pentru al doilea dosar

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.300 LEI - Zi şi ID
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 Facultatea de Teologie Ortodoxă
Telefon: 0232/201328
E-mail: teologie.ortodoxa@uaic.ro
Web: https://www.teologie.uaic.ro/
Ce poţi studia?
Dacă vrei să fii păstor de suflete, să le insufli copiilor valorile creştine, să devii un
profesionist al slujirii semenilor sau dacă te pasionează artele plastice cu orientare
sacră, prin cele patru programe de studii de licenţă (Teologie Ortodoxă Pastorală,
Teologie Didactică, Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială şi Artă Sacră), Facultatea
de Teologie Ortodoxă îţi oferă posibilitatea de a studia domeniul ales într-un spaţiu
educaţional dedicat formării tale intelectuale şi spirituale.
De ce la noi?
Ca student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi beneficiezi de oportunităţi
unice în ţară. Vei avea şansa de a colabora cu cadre didactice formate în proporţie
de 90% în străinătate. Vei avea acces la Biblioteca „Dumitru Stăniloae”, unde poţi
consulta lucrări unicat, enciclopedii şi dicţionare clasice de teologie, precum şi
cărţi şi periodice de specialitate în limbi de circulaţie internaţională. Te vei putea
reculege în Capela facultăţii. Vei învăţa cum să-i înveţi pe copii, făcând practică
pedagogică în şcoli ieşene de prestigiu, şi vei putea participa la numeroasele
programe de asistenţă socială şi voluntariat desfăşurate de studenţii teologi. Dacă
alegi Arta Sacră, prima specializare de acest gen din ţară, îţi vei putea descoperi şi
cultiva talentul pictural şi vei avea acces la aparatură de ultimă generaţie,
destinată restaurării şi conservării lucrărilor de artă şi carte veche.
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Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Ca licenţiat al Specializării Teologie Ortodoxă Pastorală poţi deveni, prin hirotonie,
membru al clerului bisericesc în treptele de diacon, preot sau episcop. Dacă nu
urmezi vocaţia preoţească poţi alege un alt domeniu de activitate în administraţia
bisericească sau în societatea civilă. Dacă eşti absolvent de Teologie Ortodoxă
Didactică poţi preda disciplina Religie Ortodoxă în învăţământul primar şi gimnazial
de stat sau privat, iar ca licenţiat în Teologie Ortodoxă – Asistenţă Socială te poţi
angaja ca asistent social în instituţii de profil din ţară şi străinătate. Dacă ai
terminat Artă Sacră poţi profesa ca pictor bisericesc, restaurator carte-document
şi icoană în spaţiul eclezial sau în alte sectoare de activitate culturală (edituri,
muzee, biblioteci, case de cultură) ori ca profesor de educaţie plastică în
învăţământul preuniversitar.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări și forme de învăţământ
Domeniul

Teologie
Arte vizuale

Specializarea

Forma de
învăţământ

Teologie Ortodoxă Pastorală

4 ani - Zi

Teologie Ortodoxă Didactică

Zi

Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială

Zi

Artă sacră

Zi

Condiţiile de admitere
Pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală - ZI:
- 100% Media examenului de Bacalaureat.
Criteriile de departajare pentru candidaţii cu medii egale:
1. Media generală din timpul anilor de studiu liceal/seminarial
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2. Pentru absolvenții de Seminarii Teologice ‐ media obținută în timpul anilor de
studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenții de liceu ‐ media
obținută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.
Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă
Asistenţă Socială şi Artă sacră):


70% - Media generală de la Bacalaureat;



30% - Nota obținută la proba scrisă la Limba și Literatura Română din
cadrul examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:
1. Media generală din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii Teologice – media obţinută în timpul anilor de
studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media
obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.
Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere:


Absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, care au obţinut premiile
I,

II

şi III

la Olimpiadele Naționale şi Internaționale recunoscute de

Ministerul Educaței.

Taxă de înscriere:


250 LEI pentru fiecare specializare

Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


3.000 LEI
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 Facultatea de Teologie

Romano - Catolică
Telefon: 0232/201115
E-mail: ftrc@uaic.ro
Web: https://www.ftrc.uaic.ro/
Ce poţi studia?
La Facultatea de Teologie Romano-Catolică poți urma studii universitare de licență,
cu următoarele specializări: Teologie romano-catolică pastorală (4 ani), Teologie
romano-catolică asistență socială (3 ani), precum și studii universitare de masterat,
cu programul Teologie romano-catolică practică și misionară (2 ani).
De ce la noi?
Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi îţi oferă şansa de a te instrui şi
forma într-un centru de biblişti reputaţi, care a realizat prima traducere romanocatolică a Bibliei în limba română, un centru misionar dinamic, care activează în
ţări de pe trei continente (Kenya, Coasta de Fildeş, Ecuador, Mexic, Panama).
Facultatea este o veritabilă pepinieră de preoţi cultivaţi şi evlavioşi, care se
răspândesc constant în parohiile şi congregaţiile ţărilor de veche tradiţie catolică
(Austria, Italia, Franţa, Germania). Vei intra într-o comunitate academică matură,
care este implicată în fluxul internaţional de valori culturale şi care promovează
activ mobilităţile de studiu şi cercetare în universităţile catolice europene
(Universitatea „Sfântul Ioan din Lateran” din Roma, VIA University College – Viborg,
Danemarca, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am
Main din Germania), un mediu adaptat la noile tehnologii de comunicare, care
favorizează dialogul pe probleme etice şi religioase în condiţiile societăţii
postinformaţionale şi seculare.
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Ce poţi face după ce finalizezi studiile?
Programul de studii Teologie Romano-Catolică Asistență Socială pregătește
asistenți sociali, consilieri în probleme sociale, mediatori sociali, pedagogi în licee
seminariale,

consilieri

și

referenți

culturali

în

așezămintele

bisericești,

documentariști, lucrători în sistemul social public și privat, asistenți de cercetare,
cercetători, funcționari publici.
Programul de studii Teologie Romano-Catolică Pastorală pregătește preoți,
profesori pentru învățământul religios primar și secundar, experți în probleme ale
minorităților religioase, asistenți de cercetare, cercetători, funcționari publici.
Preînscrierea și înscrierea online se poate realiza pe platforma inscriere.uaic.ro
Domenii, specializări, forme de învăţământ şi număr de locuri
Domeniul

Specializarea

Teologie Romano – Catolică Asistenţă Socială

Forma de
învăţământ

Zi

Teologie
Teologie Romano – Catolică Pastorală

4 ani - Zi

Condiţiile de admitere


100% - media la Bacalaureat;

Criteriu de departajare în caz de medii egale: Media anilor de studii liceale.
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Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere candidații care au obținut premiile I, II, III la Olimpiada
Naţională de Religie în cel puţin unul dintre ultimii doi ani de studii.
Taxă de înscriere: nu se percepe
Taxă de şcolarizare pentru anul I, an universitar 2021 – 2022:


2.000 LEI
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Informaţii suplimentare



Cum ajungi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași



Harta campusului
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Cum ajungi la Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași
Mijloace de transport în comun care ajung în Copou:
Tramvai
Traseul 1b: Copou – Universitate – Tg.Cucu - Podu Roș – Baza 3 - ȚesăturaFilarmonică - Copou
Traseul 9: Copou - Podu Roș – Tehnopolis – Tg.Cucu - Copou

Autobuz
Traseul 28: Triumf - Universitate - Tg.Cucu - Podu Roș - Gara Internațională - Piața
Alexandru cel Bun – Dacia
Traseul 42: Copou - Independenței - Elena Doamna - Tudor Vladimirescu Primăverii - Frigorifer - Poitiers - CUG I
Traseul 36: Dacia – Gara – Copou – Breazu
Traseul 52: Piața ACB – Pasaj Octav Băncilă – Copou

Cazare pe timpul admiterii
Universitatea oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea
de a se caza într-unul dintre căminele Universității.
Detalii privind tarifele de cazare și căminele disponibile vor fi publicate pe site-ul
admitere.uaic.ro

Unde găsesc sediile facultăţilor?
Caută pe harta de la sfârşitul broşurii următoarele locuri:
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Corp A
Se găsesc sediile următoarelor facultăţi:


Chimie



Drept



Fizică



Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice



Istorie



Litere



Matematică



Teologie Romano-Catolică

Corp B
Se găsesc sediile următoarelor facultăţi:


Biologie



Economie şi Administrarea Afacerilor



Geografie şi Geologie

Corp C
Se găseşte sediul Facultăţii de Informatică
Corp D
Se găsesc sediile următoarelor facultăţi:


Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei



Educaţie Fizică şi Sport

Corp T
Se găseşte sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, strada Cloşca, nr. 9 (lângă
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei).
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Candidații din categoria Români de pretutindeni (R. Moldova și diaspora) au
Metodologia proprie de admitere emisă de Ministerul Educației.

Mai am o întrebare!
Informează-te de pe site-ul https://admitere.uaic.ro, www.uaic.ro sau pe site-ul
facultăţii la care vrei să fii student. Dacă totuşi mai ai o întrebare, trimite e-mail
la admitere@uaic.ro
Atenţie! Informaţiile din broşură au caracter orientativ. Eventualele modificări
vor fi publicate pe site-ul https://admitere.uaic.ro și pe site-urile facultăților.
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