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Bine ai venit, boboc afacerist ! 

  

 Bine ai venit in cadrul Facultatii de 

Administratie si Afaceri, locul unde vei cunoaste 

oameni noi, iti vei face prieteni si, cu siguranta, vei 

acumula amintiri de neuitat!  

 Nu am fi putut spune aceste lucruri daca nu am 

fi fost in locul tau. Evident, si noi am fost boboci si 

stim ca te simti stingher si strain in acest loc, dar cu 

putina rabdare aceasta facultate iti va deveni ca o a 

doua casa (pentru multi chiar prima).  

 Asociatia Studentilor din Administratie si 

Afaceri si-a propus sa te ajute sa intelegi ce 

presupune viata de student la Facultatea de 

Administratie si Afaceri si mai ales cum sa imbini 

distractia cu orele de curs.  

 In acest ghid, care iti este dedicat in totalitate, 

vom aborda multe subiecte care iti vor starni 

interesul si iti vor raspunde la cel putin 3 intrebari, 



 

 

poate chiar 4. Nu ne crezi? Atunci te invitam sa 

citesti in continuare si sa te convingi.  

 Ai tot vazut de la inceput, si cel mai probabil si 

pe grupul tau de pe Facebook, cum Asociatia 

Studentilor din Administratie si Afaceri posteaza 

lucruri (pe unele le-ai bagat in seama, pe altele mai 

putin) si te intrebi:  

“-Cine este si ce face aceasta asociatie? De ce imi 

tot spune lucruri si ma indeamna sa nu imi pierd 

locul la camin, sa nu uit sa imi ridic cererile, imi 

arata orarul si imi ureaza o zi buna?” 

 Ei bine, in urmatoarele pagini vei afla o mica 

parte din povestea ASAA, iar restul te vom invita sa 

afli personal, exact din inima familiei noastre pentru 

ca:”Da, suntem o familie!” 

 Tot in continuare iti vom prezenta conducerea 

facultatii, profesorii cu care vei impartasi 

sentimente bune si mai putin bune (dar nu iti vom 

spune cu care impartasesti lucruri bune si mai putin 

bune pentru ca e posibil ca si ei sa iti citeasca 

ghidul). Ai crezut ca nimeni nu te va mai ajuta pentru 

ca nu mai ai un diriginte caruia sa ii spui toate 

pataniile tale? Asa este, nu mai ai! Insa ai un tutore 

la fiecare specializare despre care iti vom povesti 



 

 

tot aici. Vei afla cum sa ajungi la facultate, dar si 

cand sa ajungi la facultate pentru ca iti vom povesti 

putin si despre orarul tau. Poate ca nu te-ai gandit, 

insa aici vei avea ocazia sa si slabesti sau sa iti 

tonifiezi corpul. Da, vorbim si despre orele de sport 

pe care tu vei avea ocazia sa le urmezi in decursul 

celor 3 ani.  

 Am spus ca vorbim despre ore, ore si iar ore, 

dar: “Unde merg eu la sport si unde merg la cursuri? 

Sunt in acelasi loc?”  

 Bineinteles ca iti vom spune si unde se afla 

salile in care vei gasi si wi-fi, dar si voie buna. Iti 

vom arata care este cel mai simplu mijloc de 

transport (Ratb-ul pentru ca se deconteaza! Da, 

iti vom spune si cum se face acest lucru) pentru a 

ajunge la curs si seminar. Poate inca nu ai idee care 

este diferenta dintre curs si seminar, dar 

continuand sa citesti vei afla.  

 Crezi ca am omis ceva ce te-ar fi interesat? Lasa-

ne sa credem ca nu, si crede si tu acest lucru. Ai tot 

citit si ai vazut ca nu spunem nimic de camine? 

Avem detalii si despre ele chiar de la sursa, de la cei 

care au facut cel putin o data o petrecere in camin si 

care au ramas cel putin o data fara mancare, 



 

 

deoarece a intarziat pachetul. Poate ca nu este si 

cazul tau sa ramai fara pachet pentru ca tu iei bursa, 

nu? O sa afli si de unde iei bursa, cati banuti vei lua si 

daca vrei te invatam si unde sa ii cheltui.  

 Iar la final iti vom spune … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Daca ai fost atent in introducere am evidentiat 

anumite cuvinte cu aceasta culoare, ceea ce 

inseamna ca toate cuvintele evidentiate vor fi 

dezvoltate in urmatoarele pagini. Nu te vom pune sa 

recitesti pentru a observa ce anume vom detalia, ci 

doar te punem sa citesti in continuare.  

In primul rand, suntem egoisti si narcisisti pentru ca 

o sa vorbim despre noi. Care noi?  

Asociatia  Studentilor  din Administratie  si  

Afaceri 

(ASAA) care este singura asociatie reprezentativa la 

nivel de facultate. 

 Asa cum am spus putin mai sus, ASAA este 
singura asociatie reprezentativa la nivelul Facultatii 
de Administratie si Afaceri (nu repetam pentru ca nu 
ai retinut, ci pentru ca suntem mandri de acest 
lucru). Ea a luat nastere in anul 2009, asadar este o 
asociatie in continua dezvoltare si care mereu 
asteapta studenti dornici de implicare. Implicare? 
Da, pe tot parcursul anului demaram proiecte cu si 
pentru studenti, adica cu si pentru tine.  

 

Noi te-am ajutat sa ajungi aici, 



 

 

noi te ajutam sa mergi mai departe! 

Stii ce este cel mai frumos? Ca facem asta fara ca 
tu sa ne oferi ceva in schimb. ASAA nu este 
materialista, ci face totul doar pentru ca asa isi 
doreste si nu este conditionata de bani pentru ca ea 
este o o persoana juridica de drept privat, cu scop 
nepatrimonial, apolitica, independenta si 
neguvernamentala (ONG).  

Vei auzi de noi in majoritatea momentelor tale 
de student. Incepand cu : 

 

Balul Bobocilor 

 

Eveniment care iti este 
dedicat si la care presupunem ca 
tu o sa fii prezent. In fiecare an, 
Balul Bobocilor s-a dovedit a fi  
cea mai tare afacere. Anul acesta 
vom mai avea o surpriza pentru 
tine legata de Bal, asa ca 
pregateste-ti abilitatile pentru a 
ti le face cunoscute in fata 
colegilor tai si a intregii facultati.  

Dupa ce te-ai integrat si deja 
incepi sa vezi aceasta facultate ca 



 

 

pe o a doua casa, ASAA iti pregateste workshop-uri 
si training-uri care te vor apropia si de cadrele 
universitare. Iar pentru a te baga si mai mult in acea 
sfera iti vom prezenta si profesorii Facultatii de 
Administratie si Afaceri.  

Pana atunci, continuam cu proiectele mai mari 
ale asociatiei.  

 

Campionatul de Fotbal 

 

Tot alaturi de noi vei face si activitati sportive 
pentru ca este deja o traditie 
in organizarea celui mai tare 
campionat sportiv, cu cei mai 
tari baieti pe teren si cele mai 
tari fete in galerie. 

 Aceste eveniment este 
dedicat atat studentilor, cat si 
profesorilor care (fie vorba 
intre noi) ultima data au 
reusit sa invinga echipa 
studentilor in meciul 
demonstrativ. 



 

 

Targul  Educatiei 

 

Targul educatiei este un 
eveniment organizat anual de catre 
Facultatea de Administratie si 
Afaceri cu ajutorul nostru si 
reprezinta mijlocul de promovare a 
ofertelor educationale ale facultatii. 
Ca si public tinta avem elevii care 
tocmai au terminat clasa a 12-a, 
adica si tu ai fost publicul nostru 
tinta. 

 

 

 

  



 

 

Incepand de anul trecut (2014-2015), ASAA a 
colaborat cu mai multe firme renumite la nivel 
national si international pentru a insera studentii pe 
piata muncii prin proiectul:  

„Cariere, ASAA  ne  angajam!” 

 

Tot noi te vom ajuta si in momentul in care iti 
vei da licenta prin prisma proiectului: 

 

“Licenta de nota 10” 

Acest proiect a luat nastere in anul 2015, 
deoarece multi dintre noi nu stiam exact cum 
trebuie sa te prezinti in fata unei comisii la examenul 
de licenta, dar sa nu ne grabim pentru ca mai ai inca 
3 ani pe care trebuie sa ii simti la maximum si de 
care trebuie sa profiti din toate punctele de vedere. 



 

 

 Vrem sa stii ca inca de la început (in 2009, ti-am 
spus noi mai sus), ASAA a promovat lucrul în echipa 
şi solidaritatea, sustinand conceptul de voluntariat si 
oferindu-le studentilor sansa de a lua contact cu 
experti din domeniile studiate în cadrul facultatii, 
organizand training-uri, dezbateri, workshop-uri, 
conferinte, consilieri si proiecte care i-au pregatit 
pentru piata muncii. 

    In prezent, in spatele acestui ghid se afla munca 
directa si indirecta a 70 de membrii care sunt 
impartiti in departamente, precum:  

1.Resurse Umane 

2.Relatii cu Publicul  

3.Marketing 

4.Proiecte 

5.Fundraising 

6.Administrativ  

Fiecare departament are un coordonator care, 
impreuna cu Presedintele, Vicepresedintele si 
Seretarul General, formeaza Consiliul Director al 
asociatiei.  

 Vrei sa ne faci o surpriza si sa vii sa ne vizitezi? 

Atunci haide sa iti spunem unde este sediul nostru: 



 

 

Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 4-12, Universitatea 

din Bucuresti, Facultatea de Matematica, Etajul 5. 

 Ne poti gasi pe: 

www.asaa.ro 

sau  

https://www.facebook.com/asaaub  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asaa.ro/
https://www.facebook.com/asaaub


 

 

Profesori: 

 

Dupa cum bine stii, in facultatea noastra sunt 4 

specializari pentru ciclul de licenta, asa ca iti vom 

atasa datele de contact ale profesorilor Facultatii de 

Administratie si Afaceri: 

FUNCTIE Nume/ prenume Materie e-MAIL 
Prof.univ.dr. Bonciu Catalina MRU1 catalina.bonciu@faa.

ro 
Prof.univ.dr. Bucur Ion Macroecono

mie 
ion.bucur@drept.uni
buc.ro 

Prof.univ.dr. Druica Elena Statistica, 
Macroenomie
,TD2 

elenadruica@gmail.c
om 

Prof.univ.dr. Marinescu Paul Management paulmarinescu1@gm
ail.com 

Prof.univ.dr. Platis Magdalena Marketing magdalena.platis@u
nibuc.com 

Prof.univ.dr. Toma Sorin Economia 
intreprinderii 

tomagsori62@yahoo.
com 

Conf.univ.dr. Coman Adela Matematica 
aplicata in 
economie 

adela_coman2003@y
ahoo.com 

Conf.univ.dr. Ionescu Vladimir  EMAMM3 vladimir-
codrin.ionescu@drep
t.unibuc.ro 

Conf.univ.dr. Nistor Cornelia Microeconom
ie, Istoria 
economiei 

cornelia.nistor@drep
t.unibuc.ro 

Conf.univ.dr. Papuc Razvan Finante, razvan-

                                                           
1
 Managementul Resurselor Umane 

2
 Teoria Deciziei 

3
 Economia si managementul afacerilor mici si mijlocii 



Fiscalitate mihail.papuc@drept.
unibuc.ro 

Conf.univ.dr. Radulescu 
Corina 

Comunicare, 
Negociere si 
PR 

corina.radulescu@fa
a.unibuc.ro

Lector 
univ.dr. 

Bratu Anca Contabilitate bratuanca@yahoo.co
m 

Lector 
univ.dr. 

Cojocaru Silviu Informatica silviu@itchannel.ro 

Lector 
univ.dr. 

Rotaru Florin Management 
strategic 

arhicali@gmail.com 

Asist.univ.dr. Leoveanu 
Valentin 

Finante, 
Fiscalitate 

v.leoveanu@yahoo.c
om 

Prep.univ. Barban Eleonora Marketing baban.eleonora@yah
oo.com 

Prep.univ.dr. Constantin Ionut MP4 ionut.constantin@faa 
.ro

Prep.univ.dr
d. 

Herman Radu Microeconom
ie 

radu.herman@faa.ro 

Prep.univ.dr
d. 

Sandu Mihaela Econometrie mihaela.sandu@faa.r
o 

Asistent 
univ. drd. 

Imbrisca Cosmin Statistica, TD imbrisca_c@yahoo.co
m 

Asistent 
univ. drd. 

Gradinaru 
Catalin 

Economia 
inteprinderii 

gradinarubusiness@
gmail.com 

4
 Management de proiect 



ORAR 

Vei observa ca orarul de la facultate difera de cel 

de la liceu si este posibil ca acest lucru sa te faca sa 

nu mai vrei sa mergi la cursuri pentru ca: “Nu inteleg 

cand e saptamana impara si cand este para! Nu 

inteleg cand am doar seminarii si cand am si 

cursuri!”.  

Orarul fiecarui an de studiu in functie de 

specializare va fi postat pe site-ul facultatii la 

inceputul fiecarui semestru. Acesta va contine toate 

cursurile si seminariile care se vor face in anul, 

specializarea si grupa ta in fiecare zi a saptamanii, 

dar si  salile in care acestea se vor desfasura.  

Vor exista seminarii care se vor face o data la 

doua saptamani, acestea fiind notate cu o bara pe 

mijloc .  

Cele notate cu cu culoarea rosu se vor face in 

saptamana para, iar cele notate cu albastru in 

saptamana impara. Numaratoarea incepe din prima 

saptamana a lunii octombrie, asadar saptamana 5-11 



octombrie este para, saptamana 12-18 

impara s.a.m.d. 

GRUPELE 

Am tot primit intrebari despre grupe, ce 

inseamna mai exact aceasta notiune. Toti studentii 

unei specializari vor fi impartiti in mai multe grupe, 

in functie de cati sunt la specializarea respectiva. De 

obicei o grupa are aproximativ 25-30 de studenti. 

Daca numele tau de familie incepe cu una dintre 

literele A, B sau C, atunci esti norocosul care mai 

mereu va da primul examenele.  

Ca sa te facem sa inteleg, grupele se vor forma 

in ordine alfabetica fara a se tine cont de studentii 

admisi pe locurile de la buget sau de la taxa (nu se 

fac repartizari in functie de asta).  In cazul in care un 

prieten sau o prietena buna de a ta este la o alta 

grupa si ai vrea cu orice chip sa fiti impreuna, poti 

merge sa vorbesti cu profesorii tai si sa le explici ca 

ai vrea sa mergi la acea grupa sau el sa vina la a ta, 

insa nu sunt admise schimbarile de grupa fara 

acordul profesorului.  

porumba
Sticky Note



 

 

Cu grupa ta vei face in special seminariile, iar 

cursurile se fac, de obicei, cu tot anul tau. Acum iti 

putem explica intr-un mod cat mai informal: 

 

 

 

Diferenta  dintre  curs  si  

seminar 

La curs  se preda materia, iar la seminar se pune 

in practica ceea ce s-a predat la curs. Cu alte cuvinte, 

la cursuri inveti teoria, iar la seminarii faci exercitii, 

testari, simulari si asa mai departe.  

Cursul se desfasoara saptamanal cu toti 

studentii, iar seminarul se tine pentru fiecare grupa 

in parte sau pentru 2-3 grupe. 

Am vorbit despre facultate, despre profesori si 

despre asociatie, insa stim foarte bine ca esti interest 

si de alte aspecte, precum:  

 

 

 



 

 

 

Decontare  abonamente  si burse 

 

 Esti unul dintre studentii de la buget? Felicitari 

de doua ori! O data pentru ca nu vei plati taxa, iar a 

doua oara pentru ca facultatea iti va deconta 

abonamentele la RATB. Decontarea se face cu 

ajutorul bonului stampilat pe spate si al cardului de 

transport la administratorul facultatii, la data 

postata pe site-ul FAA, în cladirea CREDIS (b-dul 

Mihail Kogalniceanu nr.36-46, incinta curtii 

Facultatii de Drept – intrarea se face pe usa din 

dreapta cantinei), etaj 2, camera 211.                                                                                                                                                                                                                          

Abonamentul la pret intreg costa 50 de lei, cu 

valabilitate o luna. Dar, tu, student fiind, vei avea 

posibilitatea sa ti-l achizitionezi la 25 de lei daca te 

prezinti in punctele de vanzare cu legitimatia de 

transport.  

De altfel, cu acea legitimatie sau carnetul de 

student, vizata/vizat pe anul universitar respective 

vei putea beneficia de reduceri de 50% si la 

abonamentul de la metrou, tren sau chiar film.  



 

 

Trebuie sa stii ca pentru a beneficia de reducere 

50% la trenurile CFR vei avea nevoie, pe langa 

legitimatie, si de cupoanele de tren pe care le vei 

primi de la secretariat. Celelalte companii feroviare 

accepta doar legitimatia pentru a-ti oferi reduceri. 

Trecand la alt subiect vreau sa-ti mai spun ca 

daca esti unul din fericitul/a student/a care vei 

beneficia de bursa o sa poti iesi linistit in oras de 

cateva ori fara sa intri in banii de mancare. 

Trebuie sa stii ca in FAA se acorda 3 tipuri de burse: 

1. Burse de merit 

2. Burse de studiu 

3. Burse sociale 

Pentru bursele de merit media ta trebuie sa fie 

10 (Imposibil? Nu chiar, avem destui colegi care au 

reusit aceasta performanta). Cuantumul acesteia 

este de 400 lei/luna. 

Daca nu te incadrezi la prima categorie, cu putin 

efort, te poti incadra la a doua, bursele de studiu 

care valoreaza 350 lei/luna. 

La bursele sociale se incadreaza cei cu situatie 

materiala grava, orfani si cazuri medicale. In cadrul 

acesteia se primesc 300 lei/luna. 



 

 

Bursele se pot ridica atat de la administratorul 

facultatii, , la data postat pe site-ul FAA, în cladirea 

CREDIS (b-dul Mihail Kogalniceanu nr.36-46, incinta 

curtii Facultatii de Drept – intrarea se face pe usa din 

dreapta cantinei), etaj 2, camera 211 sau se poate 

depune o cerere atasata unui extras de cont pentru a 

fi virata in fiecare luna pe card. Este alegerea ta !                                                                                                                                                                                                                         

Numarul de burse difera de la an la an, nu cu 

mult insa, in functie de bugetul facultatii in anul 

respectiv si in functie de numarul de studenti 

inmatriculati.  

Astfel, la cele de merit intra toti cei cu media 10, 

cele de studio variaza intre 10 si 15 locuri, iar pentru 

cele sociale se acorda 2-3 locuri.  

Trebuie sa stii ca la inceputul acestui an, in 

prima sau a doua saptamana va trebui sa completezi 

o cerere in acest sens la secretariat pentru a fi 

eligibil in obtinerea unei burse.  

 

 

 

 



 

 

Cum ajungi  la  facultate? 

 

 Cu siguranta ti-ai pus aceasta intrebare si tocmai 

de aceea iti vom prezenta acest aspect. 

Chiar daca traficul din Bucuresti te va bulversa 

putin, nu te lasa intimidate, cu timpul o sa ti se para 

ceva normal si obisnuit. 

Facultatea noastra are sediul in cel mai accesibil 

si cunoscut loc din capitala , Universitate, mai exact 

pe  Bulevardul Regina Elisabeta nr. 4-12. Se poate 

ajunge atat cu metroul, cat si cu ratb-ul din orice 

parte a Bucurestiului, mai ales ca principalele 

campusuri studentesti au legatura directa cu statia 

Universitate, cu excepţia Complexului Magurele.  

Din Magurele poti lua autobuzul 455 pana la 

Depoul Alexandria, unde schimbi cu tramvaiul 32 

pana la Piata Unirii, iar apoi, traversezi pe jos 

Centrul Vechi si… Ai ajuns direct la Universitate. 

Pentru celelalte campusuri studentesti, care se 

afla la o distanta mai mica, vom atasa lista Lista 

mijloacelor de transport în comun care ajung la 

Universitate: 



 

 

• Complex Grozavesti – Splaiul Independenţei nr. 

204  

Metrou: Grozavesti  

Ratb: 601 

• Complex Mihail Kogalniceanu – Bd. Mihail 

Kogalniceanu nr. 36-46   

Metrou: Eroilor  

Rat: 61, 69, 90, 91, 122, 137, 268, 336, 601 

• Camin Poligrafie – Bd. Ficusului nr. 4  

Ratb: 331 

• Camin Th. Pallady – Bd. Th. Pallady nr. 24   

Metrou: Nicolae Grigorescu 

• Camin Stoian Militaru – Str. Stoian Militaru nr. 18  

Metrou: Constantin Brancoveanu 

• Camin Fundeni – Şoseaua Fundeni nr. 252-254 – 

Ratb: 66 

• Camin Panduri – Şoseaua Pandurilor nr. 90  

Ratb: 69, 90, 91, 96, 122, 126, 137, 226, 268, 369 

• Complex Magurele – Comuna Magurele, Str. 

Fizicienilor, nr. 1-9  



 

 

Ratb: 433, 455 

• Camin C Leu – Bd. Iuliu Maniu nr.1-3  

Metrou: Politehnica 

Ratb: 61, 62, 71, 122, 126, 136, 236, 336 

Insa, Facultatea de Administratie si Afaceri are si 

un alt sediu unde se tin majoritatea cursurilor aflat 

in Soseaua Pandurilor, pentru a putea ajunge  de la 

Universitate in Panduri poti lua ratb-urile 137 sau 

138 de la statia Piata 21 Decembrie 1989, statie ce se 

afla langa Universitate si sa cobori la statia Soseaua 

Pandurilor, si din Panduri la Universitate mergi pe 

jos pana la statia  Piata Danny Huwe sau Profesor Dr. 

Rainer. 

Pentru detalii corecte si rute concrete poti  sa 

folosesti aplicatia Transport Urban pusa la dispozitie 

de site-ul Regiei Autonome de Transport Bucuresti 

sau alte aplicatii. Astfel, daca stii adresele sau puncte 

de referinta din Bucureşti, aceste aplicatii te pot 

ghida catre destinatie. Cateva click-uri, chiar si de pe 

telefonul mobil si îti planifici imediat ruta. 

 Acum ca stii cum sa gasesti corpurile de la 

facultate, iti vom arata : 

 

http://transporturban.ro/ro/


 

 

 

Cum  sa  gasesti  salile? 

 

In primul rand, trebuie sa specificam faptul ca 

sediul Facultatii de Administratie si Afaceri se afla la 

Universitate, acolo se afla si laboratoarele  1 si 2 , 

langa Secretariat. Nu e nimic daca ti se va spune sa 

mergi la Facultatea de Chimie, etajul 1, atunci cand ai 

cursuri sau seminarii in aceste laboratoare, pentru 

ca facultatea nostra este chiar langa facultea de 

chimie. Tot aici vei gasi si amfiteatrul R1, imediat 

cum urci scarile pe dreapta, iar la fiecare etaj vei gasi 

si amfiteatrele R2- la etajul 2, respevtiv R3- la etajul 

3 . 

La Facultatea de Matematica, la demisol se 

gasesc salile facultatii nostre numerotate de la 1 la 9, 

sala nr. 5 fiind un mic amfiteatru. Tot in cadrul 

Facultatii de Matematica, dar la etajul 1 se gasesc 

salile 115, 116 si 117 . 

La demisolul Facultatii de Istorie este Sala 

Posdru! 

In al doilea rand, putem spune ca restul 

cursurilor se vor tine in Soseaua Pandurilor nr. 90-



 

 

92 si acolo vei gasi sali de seminar, dar si doua 

amfiteatre A1 , respectiv A2 ( A1- parter si A2- etajul 

1). 

Salile din Panduri sunt renovate, dotate cu 

aparatura necesara desfasurarii in bune conditii a 

cursurilor. Sala Panduri 1 (SP1) se afla parter, langa 

laboratorul 3 care este la randul lui vis-a-vis de 

amfiteatrul A1. La etajul 1 gasim salile S24, S25, S26, 

S27, S28, S29, langa amfiteatrul A2. 

De asemenea, pe site-ul www.faa.ro, veti gasi si 

legenda salilor.  

ERASMUS 

 

Sa vorbim despre studiile ERASMUS la modul 

general nu cred ca te-ar ajuta prea mult, asa ca am 

mers direct la sursa si l-am ales pe Vlad, membru 

ASAA, student la masteratul de Consultanta in 

Afaceri, sa ne povesteasca despre experienta lui in 

strainatate.  

Trebuie sa stii ca poti beneficia de acest 

program o singura data pe ciclul de studii. Asadar, o 

data la licenta si o data la master. 

http://www.faa.ro/


 

 

Te incurajez sa te gandesti serios la posibilitatea 

asta, de a deveni student ERASMUS, este o sansa pe 

care o ai doar in perioada de studentie, iar feedback-

ul primit de la cei care au trait aceasta experienta a 

fost intotdeauna pozitiv. 

 

Mobilitati ERASMUS 

 

Facultatea de Administratie si Afaceri ofera 

studentilor sai poşibilitatea de a efectua un schimb 

de experiente pe durata unui semestru ( sau chiar 

doua) la una din universitatile partenere, in 

majoritatea tarilor din Uniunea Europeana ( Italia, 

Spania, Franta, Germania, Polonia etc.), beneficiind 

de o bursa Erasmus.  

Ce este programul Erasmus ?  

Programul Erasmus este o componenţa a 

Programului Comunitar de Educatie, ce are ca scop 

promovarea cooperarii dintre universitatile din 

Europa, precum si sustinerea mobilitatilor 

universitare ( atat ale studentilor, cat si ale 

profesorilor) . De fapt, Erasmus este o abreviere 

pentru “European Community Action Scheme for the 



 

 

Mobility of University Students”. Conform 

statisticilor Uniunii Europene, de la lansarea acestui 

program ( in anul 1987) si pana in prezent, peste 2 

milioane de studenti au fost participanti.  

Sprijinul institutional consta in faptul ca 

deplasarea la studii este insotita de un acord între 

universitati, prin care universitatea gazda se obliga 

sa primeasca studentul fara a fi obligat sa plateasca 

taxe. Universitatea din Bucuresti se obliga, la randul 

ei, sa recunoasca rezultatele perioadei de studii ( 

note, credite) la intoarcerea in tara. Sprijinul 

financiar consta in bursa pentru perioada studiului. 

Aceasta acopera integral sau partial cheltuielile 

aferente stagiului, in functie de destinatie.  

Ce trebuie sa faci pentru a obtine o bursa Erasmus ?  

Primul lucru care trebuie stiut este ca pentru a 

efectua un stagiu Erasmus, este obligatoriu sa ai un 

an de studiu terminat in tara. Asta inseamana ca poti 

pleca incepand cu anul I. Totusi, selectia se face cu 

an inainte ( de obicei in luna Aprilie). Perioada 

exacta de inscriere se afiseaza pe web-site-ul 

www.faa.ro in sectiunea Mobilitati Erasmus, 

împreuna cu alte informatii utile. Tot acolo sunt 

disponibile si optiunile de mobilitate ( universitatile 



 

 

partenere ale facultatii noastre pentru care puteti 

opta).  

Criteriul de eligibilitate este calitatea de student 

sau masterand al Universitatii din Bucuresti. Pentru 

procesul de selecţie, este important sa fii student 

integralist (cu examenele luate la zi). Va trebui sa 

depui un dosar de candidatura care contine 

rezultatele academice, un CV si o scrisoare de 

motivatie. In urma selectiei, incep procedurile de 

inscriere pentru universitatea gazda, care trebuie sa 

trimita o scrisoare de acceptare studentului.  

 

Cum a fost experienta Erasmus ? 

“Pentru mine, 

experienta Erasmus a 

fost inca un capitol 

frumos din cartea 

intitutalata 

STUDENTIE. “ 

Totul a inceput cu decizia pe care am luat-o anul 

trecut, aceea de a aplica pentru o bursa Erasmus. In 

urma procesului de selecţie, am fost acceptat pentru 

a studia un semestru la Universitatea Nordhausen 



 

 

din Germania. Chiar daca la inceput am avut o 

usoara temere legata de ideea de a pleca in 

strainatate, mai ales fiindca alegerea mea a fost 

Germania ( despre care exista anumite clisee nu 

chiar pozitive), aceasta s-a dovedit pana la urma 

nefondata.  

Timp de 5 luni am avut ocazia sa cunosc oameni 

extraordinari ( colegi si profesori deopotriva) de la 

care cu siguranta ca am avut ce invata si cu ajutorul 

carora m-am acomodat mai usor. Am reusit sa ma 

adaptez destul de repede, participand la tot felul de 

activitati de socializare. Am studiat intr-un mediu 

multicultural, avand colegi nu doar germani, ci din 

toate colturile lumii, cum ar fi China, Coreea de Sud 

sau Brazilia. Socializarea permanenta cu acestia m-a 

facut sa am o mentalitate mult mai deschisa si sa fiu 

o persoana mai adaptabila la tot ce e nou. De 

asemenea, m-a ajutat sa imi imbunatatesc 

cunostintele de limbi straine ( engleza si nu numai).  

Experienta academica a fost, la randul ei una 

deosebita. Participand la cursuri si seminarii, am 

acumulat noi cunoştinte teoretice si practice care 

sunt convins ca vor fi utile pentru dezvoltarea 

profesionala.” 


