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DESPRE UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA 
  În 1961, la Constanța, ia fiinţă Institutul Pedagogic de 3 ani, care cunoaşte o ascensiune şi 
apoi, cu încetul, o marginalizare, după cum a evoluat însuşi sistemul de învăţământ superior al 
României acelor vremuri. La 22 decembrie 1989 era un institut de de subingineri, dispunând însă de 
o bază materială. În acele zile fierbinţi se constituie Comitetul Cetăţenesc de acţiune şi sprijin pentru 
înfiinţarea Universităţii din Constanţa. La 7 martie 1990, prin Hotărârea nr.225 a Guvernului 
României, Institutul de subingineri din Constanţa este transformat în Universitatea Constanța. 

 

 Universitatea „Ovidius” din Constanţa este continuatoarea de drept a acestor tradiţii 
universitare, păstrătoare a unei culturi academice pe care o dezvoltă spectaculos în aceste două 
decenii de existenţă. Prin ordinul ministrului nr.7514 din 30 martie 1990 este numită conducerea 
administrativă provizorie a Universităţii din Constanţa. Primul rector este numit prof.dr. Adrian 
Rădulescu. La 7 aprilie 1990, studenţii deschideau porţile Facultăţii de medicină (cu profil de 
medicină generală şi stomatologie) şi Facultăţii de biologie, urmând ca din toamnă acestora să li se 
adauge alte 6 profiluri. 

   

 

 

 

 

 

La 17 aprilie 1991, Ministerul Învăţământului şi ştiinţei făcea cunoscut conducerii 
universităţii că, „în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a ordinului Ministrului Învăţământului 
şi Ştiinţei nr.4894 din 22.03.1991, denumirea instituţiei este Universitatea „Ovidius” din Constanţa. 
Intrarea în vigoare a acestei denumiri se face începând cu semestrul al ll-lea al anului universitar 
1990 – 1991. 
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Universitatea „Ovidius“ din Constanţa are circa 15000 de studenți dintre care aproape 11900 
la studii de licență, peste 2200 la masterat, aproape 700 la rezidențiat și peste 300 la doctorat.  
Acestora li se alătură, în cadrul unor programe speciale, circa 100 de cursanți străini ce studiază 
limba română în cadrul anului pregătitor și peste 2700 de cursanți ai Departamentului de Pregătire 
și Perfecționare a Personalului Didactic.  

 
         Universitatea „Ovidius“ din Constanţa are peste 1100 studenți străini, dintre care circa 28% 
din state ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.  Studenții noștri provin din 
întreaga lume, din Statele Unite ale Americii și Canada până în China. Regiunile de proveniență sunt 
Europa, cu circa 49% dintre studenți, Orientul mijlociu, cu 40%, Orientul îndepărtat și Africa, cu 
câte 5%.  Țările de origine cele mai importante sunt Israel, Grecia, Turcia și Republica Moldova. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Baza materială pusă la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor este performantă, la 
standarde europene, iar special pentru studenții mediciniști practica se desfășoară direct în Spitalul 
Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei ”Constanța, în timp ce studenții de la profilurile tehnice se 
bucură de avantajele Portului Constanța și a celor mai mari agenți economici din zonă. 
 

 

 

 

 

 

 

  

UOC dispune si de locuri in cămine cu vedere la mare, precum și de o bază nautică dedicată 
tuturor sporturilor pe malul Laculului. Dezvoltarea și reorganizarea Bibliotecii universității, 
deschiderea unei Biblioteci virtuale, precum și realizarea unui număr semnificativ de parteneriate și 
protocoale cu agenți economici au fost priorități pentru mediul academic. 
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Studenții sunt îndrumați prin Centrul de Consiliere Educațională și Profesională, cei capabili 
de performanță prin Centrul de Execelență, iar alături de cadre didactice participă la seminarii, 
manifestări științifice naționale și internaționale organizate cu frecvență la „Ovidius”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Domenii de cercetare ale UOC sunt variate: Medicină şi ştiinţele vieţii; Tehnologiile 
societăţii informaţionale (informatică şi matematică plicată); Mediu şi dezvoltare durabilă (chimia 
mediului, ecologie şi inginerie în construcţii); Energie (materiale, dispozitive şi sisteme energetice 
regenerabile şi nepoluante); Agricultură şi securitate alimentară (agricultură şi chimie alimentară); 
Materiale, procese şi produse inovative; Cercetări socio-economice şi umaniste; Creaţie artistică şi 
performanță sportivă. UOC dispune de Laborator de Cercetare în Domeniul Realității Virtuale și 
Augmentate; Laborator de Cercetare FreeScale; Laborator Criminalistică. 

 Din februarie 2014, UOC este beneficiara celui mai mare proiect național de cercetare 
Centrul de cercetare-dezvoltare pentru studiul morfologic și genetic în patologia malignă, cu o 
finanțare de 21,5 milioane lei din fonduri europene. 

     Activitatea Biroului pentru Programe Comunitare s-a dezvoltat constant, în prezent Universitatea 
„Ovidius” din Constanța având încheiate peste 400 de acorduri pentru derularea mobilităților și 
diverse parteneriate care implică colaborări științifice, schimburi de mobilități, visiting teachers, etc. 
Departamentul de Relații Internaționale și Studenți Străini se ocupă de dezvoltarea parteneriatelor 
internaționale ale universității în scopul valorizării personalului didactic și a studenților, pentru 
creșterea vizibilității universității în plan internațional, astfel încat rezultatele activității științifice și 
compatibilizarea programelor de studii să fie un indicator remarcabil al activității academice. 
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     În ceea ce priveşte evoluţia instituţiei, precizăm faptul că în urma procesului de evaluare 
instituţională, prin decizia Biroului Executiv al Consiliului A.R.A.C.I.S., din data de 21.01.2010, 
Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a obţinut calificativul GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT. 

     Conform evaluării MECTS din 2011, Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a fost încadrată în 
categoria „Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică“.  

     UOC a parcurs în anul 2012 etapele certificării EN ISO 9001:2008, realizat de TÜV Austria, iar 
certificatul pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2008 a fost eliberat în data de 6 
iulie 2012. 

  Universitatea a fost evaluată de experţi Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA). Acest 
proces de evaluare (Institutional Evaluation Programme – IEP, www.eua.be/iep), ce s-a derulat în 
două etape, desfăşurat de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), o agenţie externă de asigurare a 
calităţii, a vizat analizarea capacităţii Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, ca instituţie de educaţie 
şi cercetare ştiinţifică, de a răspunde misiunii sale, prin infrastructura şi managementul său academic 
şi administrativ. 
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CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Prof. univ. dr. Sorin Rugină 

    Rector 

Prof. univ. dr. Popa Constantin 

Prorector Cercetare științifică și 
informatizare 

Prof. univ. dr. Tofan Lucica 

Prorector Învățământ și asigurarea calității 

Prof. univ. dr. Vancea Diane Corina 
Paula 

Prorector Dezvoltarea instituțională, 
relația cu mediul economic și 

comunitatea locală 

Prof. univ. dr. Gîrțu Mihai 

Prorector Relații internaționale și imagine 
instituțională 

Prof. univ. dr. Circo Eduard 

Prorector Relații cu studenții, absolvenții și 
formarea continuă 
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REPREZENTAREA STUDENȚILOR ÎN UNIVERSITATE 

        La nivelul Universității „Ovidius“ din Constanța au existat mai multe organizații studențești, 
după cum urmează:         

                                Liga Studenţilor din „Universitatea”Ovidius Constanţa  

Asociația Studentilor Mediciniști și Tinerilor Medici Constanța  

Asociația Studenților Economiști din Universitatea „Ovidius” Constanța  

Asociaţia Studenţilor şi Inginerilor Constructori din Universitatea „Ovidius” Constanţa  

Asociaţia Studenţilor din Medicină Dentară din Universitatea „Ovidius” Constanta  

Organizația Studenților Basarabeni din Constanța  

Asociaţia Studenţilor şi Absolvenţilor Teologi din Universitatea „Ovidius” Constanţa  

Liga Studenților din Albania  

Liga Studenților in Istorie și Științe Politice  

Liga Studenților în Matematică și Informatică  

 
Pentru detalii, accesați 

http://www.univ-ovidius.ro/organizatii-studentesti/f-o-s-u-o-c 
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FACULTĂȚI 

Programe de licență formă ZI

Facultatea de Medicină 
Dentară 

 Medicină dentară  

 Tehnică dentară  

Facultatea de Științe 
Economice 

 Economia 
Comerțului, 
Turismului și 
Serviciilor 

 Economia Firmei
  

 Afaceri 
Internaționale 

 Contabilitate și 
Informatică de 
Gestiune 

 Finanțe și Bănci 

 Management 

Facultatea de Istorie și 
Științe Politice 

 Istorie 

 Științe Politice 

 Relații Internaționale 
și Studii Europene 

Facultatea de Farmacie 

 Farmacie 

 Asistență de 
Farmacie 

Facultatea de Medicină 

 Medicină în 
limba română 

 Medicină în 
limba engleză 

 Asistență 
Medicală 
Generală 

 Balneo-
fiziokinetoterapie 
și recuperare  

Faculatea de Psihologie 
și Științele Educației 

 Asistență socială 

 Psihologie 

 Pedagogia 
învățământului 
primar și 
preșcolar 

 Psihopedagogie 
specială 

Facultatea de Litere 

 Limbă și 
literatură 
română- o limbă 
și literatură 
modernă 
(engleză/franceză
/italiană/portugh
eză/spaniolă/ger
mane/turcă) 

 Limbă și 
literatură 

română- o limbă și 
literatura modernă 
(germană/turcă/portu
gheză) 

 Limbă si literatura 
engleză- limbă si 
literatura modernă 
(italiană/franceză) 

 Limbi moderne 
aplicate (engleză-
franceză) 

 Limbi moderne 
aplicate (engleză-
italiană) 

 Studii Americane 
(predare exclusivă în 
limba engleză) 

 Jurnalism 

Facultatea de Educație fizică 
și Sport 

 Educație fizică și 
sportivă 

 Sport și Performanță 
Motrică 

 Kinetoterapie și 
motricitate specială 

Facultatea de Teologie 

 Teologie ortodoxă 
pastorală 

 Teologie ortodoxă 
didactică 
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 Teologie ortodoxă-
Asistență socială 

 Muzică religioasă 

Facultatea de Matematică și 
Informatică 

 Matematică și 
Informatică 

 Matematică 

 Informatică 

 Computer Science 
(informatică în lb. 
engleză) 

Facultatea de Științe 
Aplicate și Inginerie 

 Chimie 

 Prelucrarea 
Petrolului și 
Petrochimie 

 Chimie Alimentară și 
Tehnologii Biochimie 

 Fizică tehnologică 

 Fizică 

Facultatea de Arte 

 Pedagogie muzicală 

 Interpretare muzicală 

 Artele 
spectacolului 
(actorie) 

 Artele 
spectacolului 
(coregrafie) 

 Pedagogie-arte 
plastice și 
decorative 

Facultatea de Științe ale 
Naturii și Științe 
Agricole 

 Biologie 

 Geografie 

 Geografia 
turismului 

 Ecologie și 
protecția 
mediului 

 Agricultură 

 Horticultură 

Facultatea de Drept și 
Științe Administrative 

 Drept 

 Administrație 
Publică 

 Asistență 
managerială și 
secretariat 

 Poliție Locală 

Facultatea de Construcții 

 Construcții civile, 
industriale și 
agricole 

 Amenajări și 
construcții 
hidrotehnice 

 Îmbunătățiri funciare 
și dezvoltare rurală 

 Inginerie economică 
în construcții 

Facultatea de Inginerie 
mecanică, industrială și 
maritimă 

 Energetică 
industrială 

 Autovehicule rutiere 

 Utilaje și instalații 
portuare 

 Ingineria sudurii 

 Sisteme și 
echipamente navale 

 Inginerie economică 
în domeniul mecanic

 

Pentru detalii privind actele necesare și probele de admitere precum și programele de licență IFR-ID, 
accesați http://admitere.univ-ovidius.ro 
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SECRETARIATE. DATE CONTACT 
 

 

Facultatea de Medicină 
Dentară 

Site : http://md.univ-ovidius.ro/ 
Adresă : Str. Ilarie Voronca, nr.7 
Email: departamentfmdct@yaho
o.com 
Telefon : 0241-545697,  
             0241- 665727 
Fax : 0241-545697 
 

 

Facultatea de Științe 
Economice 

Site : http://stec.univ-ovidius.ro/ 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A; 
 și Str. Ion Vodă, nr. 58 
Email :iuliana_gorgovan@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-511040 
Fax : 0241-511040 
 

 

Facultatea de Istorie și 
Științe Politice 

Site : http ://isp.univ-ovidius.ro/ 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A 
Email : istorie@univ-ovidius.ro 
Telefon : 0241-671448 
Fax : 0241-511512 
 

 

Facultatea de Farmacie 

Site : http://farmacie.univ-
ovidius.ro 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 
Email : farmacie@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-605050 
Fax : 0241-605050 
 

 

Facultatea de Medicină 

Site :http://www.medcon.ro/ 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 
Email: secretariat_FMed@
univ-ovidius.ro 
Telefon : 0241-605002 
Fax : 0241-672899 
 

 

Facultatea de Psihologie 
și Științe ale Educației 

Site : http ://pse.univ-
ovidius.ro 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 
124 
Email :secretariat_psiholog
ie@yahoo.com 
Telefon : 0241-606470 
Fax : 0241-606470 
 

 

 

Facultatea de Litere 

Site : http://www.univ-
ovidius.ro/litere/ 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A 
Email :secretariat_FL@uni
v-ovidius.ro 
Telefon : 0241-551773 
Fax : 0241-543045 
 

Facultatea de Educație 
fizică și Sport 

Site : http ://fefs.univ-
ovidius.ro 
Adresă : Str. Cpt. Av. 
Alexandru Şerbanescu nr.1. 
cod 900470 (baza nautică). 
Email : 
fefs_cta@yahoo.com 
Telefon : 0241-640443 
Fax : 0241-640443 

 

 

Facultatea de Teologie 

Site : http ://teologie.univ-
ovidius.ro 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A 
Email : teologie@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-670900 
Fax : 0241-670900 
 

 

Facultatea de Matematică și 
Informatică 

Site : http ://math.univ-
ovidius.ro/ 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124 
Email : mate_info@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-606424 
Fax : 0241-606424 
 

 

 

Facultatea de Științe 
Aplicate și Inginerie 

Site : http://fcetp.univ-ovidius.ro 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124 
Email : fsai@univ-ovidius.ro 
Telefon : 0241-606434 
Fax : 0241-606434 
 

 

 

Facultatea de Arte 

Site : http://arte.univ-ovidius.ro 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124 
Email : secr_arte@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-606484 
Fax : 0241-606484 
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Facultatea de Științe ale 
Naturii și Științe Agricole 

Site : http ://snsa.univ-ovidius.ro 
Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 
Email : st.naturale@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241-605060 
Fax : 0241-605060 
 

Facultatea de Drept, Științe 
administrative și Sociologie 

Site : http://www.drept-
ovidius.ro/ 

Adresă : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp 
A 
Email :drept.secretariat@
univ-ovidius.ro 
Telefon : 0241-694330 
Fax : 0241-511512 
 

Facultatea de 
Construcții 

Site : http ://constructii.univ
-ovidius.ro 
Adresă : Str. Unirii, nr.22B 
Email : secretariat_FC@uni
v-ovidius.ro 

Telefon : 0241-545093 
Fax : 0241-616399 
 
 
 
Facultatea de Inginerie 
mecanică, industrială și 
maritimă 
Site : http ://imim.univ-
ovidius.ro 
Adresă : Bd. Mamaia, nr. 124 
Email : 
secretariatmecanica@univ-
ovidius.ro 
Telefon : 0241.606.431 
Fax : 0241.618.37

 

s 
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STRUCTURA SĂLILOR 
 

Facultatea de Medicină 
Dentară 

Decanat: Str. Ilarie Voronca nr. 
7, parter. 
Sali: Str. Ilarie Voronca nr.7 ;  
Aleea Universităţii nr.1 
(Campus corp B) ;  
Str. Corbului nr. 2A 
 

Facultatea de Științe 
Economice 

Decanat : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A 
Sali: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A;   
sediul din str. Ion Vodă nr.58 
 

Facultatea de Istorie și Științe 
Politice 

Decanat: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A – 
parter 
Sali: Aleea Universitatii nr. 1, 
Campus, Corp A. 
Bd. Mamaia 
Bd. Mamaia, Camin C2, 
Mansardă 
 

Facultatea de Farmacie 

Decanat: Campus - Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 

Facultatea de Medicină 

Decanat: Campus - Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 
Sali: Campus - Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B; 
 Spitalul Clinic Județean de 
Urgență ”Sf. Apostol Andrei 
”Constanța - b-dul Tomis nr. 
145;  
Spitalul Clinic de Boli 
Infecțioase Constanța - Bd. 
Ferdinand nr. 100;  
Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie Constanţa - 
Str. Sentinelei nr. 40, cartier 
Palazu Mare; 

 Secția Clinică Psihiatrie, 
Palazu Mare – Secție 
Exterioară, Sentinelei 27-29;  
Spital Clinic Cai Ferate 
Constanţa - Bd 1 Mai nr 5 – 7 
(Secția Medicină Internă I 
Incinta Port - Poarta II, Secția 
Chirurgie Generală Incinta 
Port - Poarta II,  Secția 
Neurologie Bd 1 Mai nr 5 – 7, 
Secția Medicină Internă II Bd 
1 Mai nr 5 - 7);  
Spitalul Clinic de Recuperare, 
Medicina Fizică și 
Balneologie, Clinica Grand, 
Baza Tratament, Eforie Nord - 
Bd. Republicii nr. 63-69;  
Spitalul de Ortopedie, 
Traumatologie, Recuperare 
Medicală Eforie Sud – Str. 
Republicii nr. 7; 
 Sanatatoriul Balnear 
Techirghiol – str. Dr. Victor 
Climescu, nr. 33-40 
 

Facultatea de Psihologie și 
Științe ale Educației 

Decanat: B-dul Mamaia, nr. 
124, Constanta, CP 900527 
(Sala P 16A/P16) 
Sali:  Campusul vechi, 
Bd.Mamaia, nr. 124; Campusul 
nou, Corp A, Aleea 
Universitatii, nr. 1. Sediul 
Facultatii de Stiinte economice 
(Piata Chiliei), Str. Ion Voda, 
nr. 58. 

 
Facultatea de Litere  

Decanat : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A - 
parter 
Sali : Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A  
 
Facultatea de Educație fizică 
și Sport 

Decanat: Str. Cpt. Av. Al. 
Şerbănescu, nr. 1 
Sali: Str. Cpt. Av. Al. 
Şerbănescu, nr. 1; 

Baza de tratament de la 
Sanatoriul balnear şi de 
recuperare Techirghiol; 
 OCH Ovidius Clinical 
Hospital; 
Spitalul Clinic Județean de 
Urgență ”Sf. Apostol Andrei 
”Constanța - b-dul Tomis nr. 
145;  
 

Facultatea de Teologie 

Decanat: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A - 
parter 
Sali: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A  
 

Facultatea de Matematică și 
Informatică 

Decanat: B-dul Mamaia 124, 
900527 Constanţa 
SALA E4 
Sali: UOC Mamaia, nr.124 
 

Facultatea de Științe Aplicate 
și Inginerie 

Decanat : B-dul Mamaia 124, 
900527 Constanţa 
Sala E2 
Sali : UOC Mamaia, nr.124 
 

Facultatea de Arte 

Decanat: Bld. Mamaia nr. 124 
Cladire Anexă Rectorat 
Sali: Căminul2 Mansardă 
clădirea veche;Piata Chiliei 
 

Facultatea de Științe ale 
Naturii și Științe Agricole 

Decanat : Campus - Aleea 
Universității, nr. 1, Corp B 
Sali : Bd. Mamaia 124 Sediul 
central,  
Camin 1,  Bd. Mamaia 124 
Biobaza,  Bd. Mamaia 124 
Campus – Aleea Universitatii 
nr. 1, Corp B 
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Facultatea de Construcții 

Decanat : Str. Unirii, nr 22B 
Sali : Blv. Mamaia, Parter; 
Blv. Mamaia, Curtea 
interioara, lângă cantina 
Str. Unirii, nr 22B, Etaj; Baza 
nautică Universitatea 
„Ovidius” Constanţa, 
 

 
Facutatea de Educaţie Fizică 
şi Sport  
 Str. Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 
1 (Baza Nautică) 
 
Facultatea de Drept si Științe 
administrative  
 
Decanat: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A - 
parter 

Sali: Campus, Aleea 
Universității, nr. 1, Corp A 
 

Facultatea de Inginerie 
mecanică, industrială și 
maritimă 

Decanat : sediul UOC din Bd. 
Mamaia nr. 124, sala E-30. 
Sali: sediul UOC din Bd. 
Mamaia nr. 124. 

 

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE STUDENTULUI 
Drepturi: 

- să folosescă laboratoarele, cabinetele, amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, sălile de lectură, 
bazele sportive, clubul studenţesc şi celelalte locaţii ale universităţii cu dotările aferente, puse la 
dispoziţia sa, pentru o cât mai bună pregătire profesională, cultural-educativă şi sportivă;  
 
- să participe la toate formele de activitate didactică prevăzute în planurile de învăţământ: cursuri, 
tutoriat, lucrări practice, proiecte şi practică;  
 
- să participe la activitatea ştiinţifică, la activitatea formaţiilor artistice din facultate sau universitate, 
a cenaclurilor literare, precum şi la activitatea sportivă de masă şi de performanţă - din cadrul 
universităţii;  
 
- să primească burse de studii şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare şi cu criteriile generale şi proprii de acordare a burselor, aprobate de senatul universităţii;  
 
- să participe la concursurile organizate în vederea obţinerii de burse de studii în străinătate;  
 
- să beneficieze de asistenţă medicală, conform legii;  
 
- să solicite cazarea în căminele studenţeşti în limita locurilor disponibile; condiţiile în care se 
aprobă cererile de cazare în căminele studenţeşti sunt stabilite de senatul universităţii;  
 
- să beneficieze de tratament, pentru refacerea sănătăţii, în staţiuni balneoclimaterice, de odihnă sau 
tabere studenţeşti, în condiţiile legii la propunera ligii studenţilor şi cu aprobarea biroului consiliului 
facultăţii şi biroului senatului;  
 
- să beneficieze de facilităţi privind tarifele de transport auto şi feroviar, în condiţiile legii;  
 
- să se organizeze în asociaţii profesionale şi sindicale în condiţiile legii şi ale Cartei Universităţii;  
 
- să fie ales ca reprezentant al studenţilor în consiliul facultăţii sau în senatul universităţii, 
respectând prevederile Cartei Universităţii;  
 
- să decidă liber asupra apartenenţei sale politice şi religioase şi să acţioneze în aceste domenii 
conform legii şi în afara universităţii;  
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Obligaţii: 

 
1. să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate prevederile planului de învăţământ 
şi programele universitare aferente;  
 
2. să manifeste respect faţă de ceilalţi membri ai comunităţii universitare, studenţi, cadre didactice, 
personal didactic auxiliar si personal administrativ, să aibă o comportare civilizată, o ţinută demnă, 
corectă şi decentă, să respecte normele de convieţuire în comun ale colectivităţii din care face parte;  
 
3. să se abţină de la propaganda politică sau religioasă în cadrul comunităţii universitare;  
 
4. să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţie şi să le păstreze în bună stare; studenţii 
din vina cărora s-a produs degradarea sau distrugerea acestora vor fi sancţionaţi şi obligaţi la 
recuperarea prejudiciului;  
 
5. să respecte prevederile prezentului regulament, ale tuturor celorlalte regulamente prevazute de 
Carta Universităţii şi ale altor acte normative care se referă la activitatea studenţilor.  
 
6. să evite cu desăvârşire următoarele acţiuni:  

- molestarea altui membru al comunităţii universitare (formată din studenţi, cadrele didactice 
şi personalul didactic auxiliar si administrativ al universităţii);  
- mediatizarea unor neadevăruri cu privire la membri comunităţii universitare, cadre didactice, 
studenţi şi personal administrativ, sau cu privire la Universitatea „Ovidius” Constanta;  
- darea sau luarea de foloase necuvenite în legătură cu acte de corupţie;  
- furtul din avutul public/privat;  
- încercarea de promovare frauduloasă a disciplinelor de studiu, a examenelor de finalizare a 
studiilor, falsificarea documentelor de studii (carnet/adeverința de student, legitimatițe de 
reducerea transportului, situație scolare, diploma de studii, suplimentul la diplomă);  
- prostituţia şi proxenetismul;  
- deţinerea, consumul ori comercializarea drogurilor şi a altor substanţe interzise.Aceste 
acţiuni conduc la exmatricularea imediată din universitate a celui care le-a comis.  
- săvârşirea altor fapte care contravin legii. 

 

În cazul nerespectării obligaţiilor asumate, în calitate de membru al comunităţii academice, 
cuprinse în acest regulament sau în alte regulamente ale Cartei Universităţii, studentul poate primi 
următoarele sancţiuni: 

a. avertisment;  
b. exmatriculare din universitate.  

 

CENTRUL DE CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ ȘI PROFESIONALĂ AL UOC  

Centrul de Consiliere Educaţională şi Profesională (C.C.E.P.) al Universităţii „Ovidius” din 
Constanţa este un centru specializat care oferă servicii de orientare şi consiliere în alegerea 
informată asupra ofertei academice propuse de UOC, adresându-se nu numai actualilor studenţi ai 
universităţii noastre, dar şi viitorilor studenţi, candidaţii care aleg să studieze programe universitare. 
Ştiind cât este de important să faceţi alegerea potrivită a studiilor universitare, Centrul de Consiliere 
Educaţională şi Profesională vă informează asupra ofertei academice pusă la dispoziţie de către 
UOC şi vă poate consilia în alegerea acelui program universitar corespunzător performanţelor 
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voastre şcolare, aptitudinilor, aspiraţiilor profesionale şi, nu în ultimul rând, în acord cu cerinţele 
estimate ale pieţei muncii. 

De asemenea, dacă vreţi să vă cunoaşteţi profilul psihologic, interesele şi aptitudinile profesionale, 
dacă vreţi să aflaţi mai multe informaţii sau dacă vreţi să vă clarificaţi asupra alegerii celei mai 
potrivite în acord cu aspiraţiile voastre, specialiştii Centrului de Consiliere Educaţională şi 
Profesională al UOC va aşteaptă să-i contactaţi şi pentru servicii de consiliere psihologică şi/sau în 
carieră. 

Misiunea Centrului:   

Este asistarea studentului în informarea, consilierea şi orientarea în carieră pentru integrarea pe 
piaţa forţei de muncă. Ca obiectiv specific,CCEP completează oferta de servicii pentru studenţi a 
Universităţii, pentru a răspunde nevoilor de consiliere şi orientare profesională a acestora. 

Conform Codului etic şi competenţele personalului, CCEP acordă studenţilor şi cadrelor didactice 
servicii specializate de consiliere în carieră, asistenţă psihologică şi suport pentru optimizarea 
dezvoltării personale şi profesionale. Aceste servicii sunt gratuite pentru toţi studenţii, indiferent de 
forma şi nivelul de şcolarizare. Ele constituie forme de sprijin calificat în definirea propriului proiect 
de viaţă şi carieră, în demersul de optimizare a performanţelor academice, dar şi suport şi asistenţă 
în pasul crucial către piaţa muncii. 

Prin cercetări şi studii sociologice,realizate la nivel instituţional şi extrainstituţional, concretizate în 
prognoze şi analize, Centrul colaborează cu toate structurile academice şi administrative intra şi 
extrainstituţionale, interne şi internaţionale, în scopul creşterii calităţii tuturor serviciilor furnizate 
către studenţi, masteranzi, doctoranzi, către comunitatea academică şi publicul larg. 

B-dul Mamaia 124, 900527 Constanța, Aripa nouă, etajul 2, +40-241-606400, interior 528 

http://www.univ-ovidius.ro/consiliere/ ; ccep@univ-ovidius.ro 

 

BIBLIOTECI 

Biblioteca Universitară are sediul în B-dul Mamaia 126, într-o clădire reabilitată în 2004, ce 
găzduiește un bogat fond de publicații, ajungând în prezent la aproape 600.000 de volume: cărți, 
publicații periodice și seriale, lucrări de referință, monografii, manuscrise, documente audio-vizuale, 
discuri, CD-Rom-uri, hărți. Valoarea colecțiilor sale este sporită de volumele în ediții princeps, carte 
românească veche și cu autograf, manuscrise și alte unități bibliofile. „Carte românească de 
învățătură (Cazania lui Varlaam)”, datată 1643, „Noul testament de la Bălgrad” – tipărită în anul 
1648, „Octoihul”, de la 1776, sau „Triptic bisericesc” – 1633 se numără printre cele mai valoroase 
volume din colecția specială a Bibliotecii UOC. Biblioteca trece printr-un intens proces de 
modernizare, prin instalarea unui sistem integrat de bibliotecă ALEPH, care asigură cititorilor acces 
la informațiile cuprinse în baze de date electronice.  

Biblioteca din Campus (filologie, istorie, drept, știinţe economice, teologie, pedagogie, psihologie);  
Biblioteca Facultăţii de Medicină; în cadrul Unității Centrale funcționează și Biblioteca AMERICAN 
CORNER, cu o capacitate de 30 de locuri.  
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Biblioteca Virtuală oferă  utilizatorilor accesul la Internet și la Bazele de Date Științifice,  prin 
intermediul proiectului ANELIS şi prin abonamentele încheiate de bibliotecă. 

Accesul la textul integral este posibil de la calculatoarele aflate în Biblioteca Virtuală, unde există 
abonamente la importante baze de date electronice (SpringerLink, Science Direct, Oxford, 
Cambridge, Scopus, Legis etc), un pachet de aplicaţii format din Alice for Windows, Softlink-Liberty3 
– sisteme informatice pentru bibliotecă, cu acces liber la baze de date bibliografice. 

 Accesul la serviciile oferite de către Biblioteca Universității se face pe baza Permisului de bibliotecă, 
cu acces direct la colecții și valabil la toate filialele.  

ORAR 

Biblioteca Universitară 
Luni - Vineri 9:30 la 18:00  

excepție biblioteca de la Medicină, unde programul este : 

Luni-Vineri 8:00-20:00. 

Cum se obtine permisul de biblioteca? 

 Acte necesare:  

Carte de Identitate sau Pașaport sau Contract de închiriere pentru cei care locuiesc pe timpul 
studiilor în căminele universității;  

Carnet de student vizat pe anul universitar în curs sau legitimație de student;  

Fotografie tip Carte de Identitate.  

 

CĂMINE STUDENȚEȘTI 

Informații conform anului universitar 2014-2015 

Amplasare: 

Bdul Mamaia nr. 124 
Cămin C1: 268 locuri 
Cămin C2: 337 locuri 
 
Bdul Mamaia nr. 304 
Cămin FN1: 262 locuri 
Cămin FN2: 460 locuri 
 
Tarife: 
165 RON/pers/lună pentru studenții de la forma de învățământ FT 
280 RON/pers/lună pentru studenții de la forma de învățământ CT 
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Cazarea studenților în căminele Universității „Ovidius” din Constanța se va face în perioada 27 – 30 
septembrie a.c. Înscrierile pentru atribuirea unui loc în căminele UOC au loc în perioada 15 – 23 
septembrie a.c., în intervalul orar 9.00 – 18.00, la Cantina Universității (sediul din Bdul Mamaia 
nr.124). 

Solicitarea se poate face atât pe baza cererii depuse direct la sediul universității, cât și on-line, pe 
baza unor formulare care vor fi postate pe site-ul Universității, la secțiunea Info Cazare. 

Cum ajung la cămine… de la gară? 

Dacă ești nou în Constanța și ai venit cu trenul, totul este mai mult decât simplu.  

RATC nr. 40C în timpul săptămânii sau RATC nr. 5-40 (L-V), cu coborâre în stația Turda (zona 
restaurant La Soica), pentru căminele de pe Bdul Mamaia nr. 124, sau coborâre în stația Pescărie 
(capăt linie RATC nr. 5-40) pentru căminele de pe Bdul Mamaia nr. 304. 

De asemenea, de la gară puteți urca în microbuzul nr. 301, microbuz ce duce la cele două locații 
anterior menționate, Bdul Mamaia nr. 124, respectiv, zona Pescărie. 

Cum ajung de la cămine la campusul universitar? 

Bdul Mamaia nr. 124: microbuzele nr. 301, 304, 312; RATC nr. 40C 

Bdul Mamaia nr. 304: microbuzele nr. 301, 312; RATC nr. 40C 

Cum ajung de la gară la campusul universitar sau la sediul vechi al universității de pe Bdul 
Mamaia nr. 124? 

RATC nr. 100 pentru campusul universitar de pe Aleea Universității nr. 1 

RATC nr. 5-40 pentru sediul universității de pe Bdul Mamaia nr. 124 

RATC nr. 40C atât pentru campusul universitar, cât și pentru sediul vechi al universității 

 

DICȚIONARUL STUDENTULUI 
 

Contractul de școlarizare 

Contract semnat de student cu Universitatea, contract în care sunt stipulate drepturile și obligațiile 
părților (pentru anii de studiu) precum și modalitățile de încetare și modificare ale acestuia. 

Statutul academic al studentului 

„Promovat” în anul de studiu următor, în cazul studentului/masterandului care a acumulat 
maximul de 60 credite prevăzute (integralistul). 

„Promovat prin credite”, în cazul studentului/masterandului care a depăşit pragul (30 de credite 
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sau mai mult, conform hotărârilor consiliilor facultăţilor ) pentru promovare în anul de studii 
următor. 

 

„Întreruperea temporară” a studiilor universitare, în cazul studentului/masterandului care 
solicită întreruperea studiilor universitare. 

 

„Prelungire de școlaritate”, în cazul studentului/masterandului care, la sfârșitul duratei legale a 
programului de studii, nu a obținut toate creditele stabilite in planul de învățământ și solicită 
reînscrierea (cu taxă) în ultimul an de studii. 

„Retras” de la studii, în cazul studentului/masterandului care solicită retragerea de la studiile 
universitare sau transferul la altă universitate. 

„Absolvent”, în cazul studentului/masterandului care a promovat toți anii de studii. 

Restanțe 

În cazul în care studentul nu a promovat examenul/ele în cursul anului de studiu posibilitatea 
de a da din nou examenul/ele în sesiunea de restanțe sau să îl susțină în anii universitari următori. 
Acesta are dreptul la 2 examinări fără taxă la o disciplină în cadrul aceluiași an universitar. Începând 
cu a treia examinare, acesta este obligat să achite taxa aferentă. Dacă studentul susține examenul în 
anii universitari următori acesta va plăti o taxă de reexaminare indiferent daca este la prima sau la a 
doua prezentare. 

Măriri 

Într-un an universitar studenții se pot prezenta la examen pentru mărirea notei. Nu se admit 
susțineri de examene de mărire a notelor la discipline studiate în anii precedenți. Examinarea pentru 
mărirea notei nu se poate repeta, rămânând valabilă cea mai mare notă obținută. 

Sistem de evaluare 

Examene scrise- prevăzute în perioada sesiunilor de examene, pe bază de lucrări scrise, teste de 
cunoștințe sau chestionare de evaluare 

Examene orale- prevăzute de asemenea în perioada sesiunilor de examene, pe bază de bilete de 
examen individuale, subiectele putând fi tratate prin expunere liberă a studentului, prin chestionare 
orală. 

Colocvii- programate și susținute înaintea sesiunilor de examene, în ultima săptămână de activitate 
didactică alocată disciplinei respective. 

Credite (ECTS) 

Într-un an universitar se alocă 60 credite ECTS (30 credite pe un semestru) obținute din 
examinarea disciplinelor obligatorii și opționale. Numărul minim de credite de studii transferabile 
necesare promovării anului de studii este de 30 de credite sau mai mult (conform hotărârilor 
consiliilor facultăţilor). În calculul numărului minim de credite de studii transferabile se iau numai 
cele obținute prin promovarea disciplinelor obligatorii și opționale. 

Burse 

Bursă de performanță sau de merit- se acordă studenților cu performanțe universitare, precum și cu 
rezultate remarcabile în educația și formarea profesională sau în activități culturale și sportive. 

Bursă de studiu- se acordă studenților integraliști în funcție de rezultatele la învățătură. 
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Bursă de ajutor social- se acordă studenților proveniți din familii defavorizate, studenților ce se află 
în evidențe medicale cu boli grave, precum și celor instituționalizați, conform legii 

Transport studenți 

Pe perioada studiilor, beneficiază de decontarea transportului intern și/sau  extern studenții la forma 
de învățământ „fără taxă” , titulari de carduri la I.N.G. , B.R.D. sau BANCA TRANSILVANIA, pe 
baza tichetelor R.A.T.C.  și/sau facturii fiscale (însoțite de chitanțe). Acest formular, completat lizibil, 
semnat și ștampilat la secretariatul facultății va fi depus între 1 și 5 a fiecărei luni, la Biroul Social 
din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, situat în Bdul Mamaia nr.124, Cămin C1, parter, 
Biroul Burse.  

     Decontarea va fi în proporție de 50 % din prețul transportului, iar pentru traseele externe se va 
face pentru studenții care parcurg o distanță mai mică de 50 km (inclusiv celor din Mangalia 
și Medgidia).   
 

Tabere studențești 

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcție de 
rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadrul organizat la diverse manifestări 
culturale, artistice, științifice sau sportive, excepție făcând cazurile sociale. În perioada taberelor 
studențești studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă. 

Orar 

Orarul se afișează la avizier în prima săptămână sau pe site-ul facultății (poate suferi 
modificări în primele săptămâni din semestru). Acesta conține mai multe simboluri, culori și 
dispuneri diferite a căsuțelor, dar și o legendă care permite înțelegerea acestora. 

Stagiul de practică 

Reprezintă activitatea desfășurată de studenți în conformitate cu planul de învățământ. 
Perioada de desfășurare a stagiului poate fi cuprinsă atât în cursul anului universitar, cât și în 
perioada vacanței de vară. În urma documentării practice, studenții vor întocmi un caiet de practică 
care va fi prezentat cadrului didactic supervizor la colocviul de practică. Pentru studenții mediciniști 
practica se desfășoară în principalele spitale regionale, studenții de la profilurile economice și 
tehnice se bucură de oportunitățile oferite de agenții economice din zonă (portul Constanța, firmele 
din domeniul combustibililor fosili, energiei electrice, industrie alimentară, turism și servicii). La fel, 
studenții interesați de o carieră în administrația publică pot face practică pe lângă autoritățile locale. 

 

VOLUNTARIAT/INTERNSHIP 

Prezent în peste 110 ţări şi teritorii şi având peste 60.000 de membri, AIESEC este cea mai 
mare organizaţie de tineri din lume. Orientat spre a asigura o platformă pentru dezvoltarea 
leadershipului, AIESEC oferă tinerilor oportunitatea de a avea deschidere globală, de a aduce un 
impact pozitiv în mediul în care trăiesc şi de a căpăta experienţa şi competenţele care fac diferenţa în 
ziua de azi. 



20 
 

AIESEC în numere: Prezentă în 110 ţări. 60 de ani de experienţă. 2.100 universităţi. 60.000 
membri. 20.000 poziţii de leadership. 1.000.000 alumni. 4.000 parteneri. 16.000 internship-uri 
internaţionale. 

Despre AIESEC Constanţa 

Peste 12 proiecte anual, 100 internship-uri internaţionale, 250 poziţii de leadership. Contact 
direct cu peste 2.000 de tineri atent selectionaţi pe baza aptitudinilor şi competenţelor. Contact 
indirect cu peste 20.000 de tineri din Constanţa. 

Adresa: Aleea Universităţii Nr.1, Campus, Sala P40, Constanţa, România  
Telefon: 0341 409 800  

Website: http://www.aiesecconstanta.ro 

E-mail: constanta@aiesec.net 

 

PAUZĂ ÎNTRE CURSURI 
 

În apropierea Campusului Universitar 

 

1. Restaurant Portofino, Aleea Universitatii nr. 2, 0727 494 953 

2. Grand Cuccina, Bulevardul Alexandru Lapusneanul 202 A, 0241 606 510 

3. Restaurant Don Corleone, Mamaia, zona Perla, 0755 204 254 

4. Cafenea Fashion, Bd. Mamaia 324 (Complex Coralia, Hotel Parc), 0764 568 854 

5. Cafenea Kuydo, B-dul Mamaia 324, 0736 329 026 

 

În apropierea sediului vechi al universității 

1. Cafenea Schnell, Libertății nr. 3, 0723 536 483 

2. Restaurant La Scoica, Strada Aprodu Purice nr. 5, 0241 614 164 

3. 4friends, Strada Vasile Lucaciu 2, 0241 510 023 

4. Arthur Pub. Bulevardul Mamaia 155, 0755 565 555 

 

Malluri 

 

MARITIMO SHOPPING CENTER, Bulevardul Aurel Vlaicu 220, 0341 462 039 

CITY MALL, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 116C, 0241 825 000 
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
 

Cum mă înscriu în anul I?  

Pentru a te putea inscrie la concursul de admitere, indiferent că este concurs pe bază de 
dosare sau nu, ai nevoie de următoarele documente :  

1. cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere; 

2. certificatul de naştere, în copie legalizată; 

3. actul de identitate în copie simplă; 

4. certificatul de căsătorie, în copie legalizată, pentru candidaţii căsătoriţi (care şi-au schimbat 
numele); 

5. diploma de bacalaureat sau,  adeverinţa de bacalaureat (pentru promoția anului în curs), în 
original. Candidaţii care se înscriu şi la alte domenii de licenţă vor prezenta diploma de bacalaureat 
în copie legalizată; 

6. foaia matricolă în original/copie legalizată; 

7. adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul de familie sau de către medicul şcolar, 
care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical pentru domeniul sau 
programul de studiu la care candidează. Pentru Facultatea de Educație Fizică și Sport se vor 
respecta prevederile din metodologia proprie de admitere. 

8. două sau patru fotografii color – după caz, tip buletin/carte de identitate; 

9. chitanţa de plată a taxei de înscriere sau, unde este cazul, adeverinţa sau documentele din care să 
rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere; 

10. dacă e cazul, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituţie 
de învăţământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere şi 
diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând 
la prima facultate); 

11. copie certificată conform cu originalul de pe legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la 
primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de 
pe legitimaţia de concurs se va face la secretariatul facultăţii unde are loc înscrierea, prin aplicarea 
semnăturii şefului comisiei tehnice de admitere şi a ştampilei acesteia; 

12. pentru candidaţii de etnie rromă, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menţionate, 
următoarele documente: 

 recomandarea scrisă din partea preşedintelui unei organizaţii legal constituite a rromilor din 
care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al 
respectivei organizaţii nu este luată în considerare; 

 copie legalizată a hotărârii judecătoreşti care atestă constituirea legală a organizaţiei 
respective; 

 declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă; 
 cerere de intenţie cu precizarea facultăţii şi a domeniului pentru care respectivul candidat 

doreşte să candideze, vizată de Secretarul-șef al Universităţii; 
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După înscriere, urmează să susții examenul de admitere, în urma căruia, dacă ești admis va 
trebui să te înmatriculezi. Vei fi considerat oficial student, după ce vei plăti taxa de înmatriculare,   
40% din taxa corespunzătoare facultății pe care o urmezi și  vei încheia contractul de studii. 

 Felicitări, ești anul I! 

 

Taxă și bursă? 

Taxa 

În cazul în care ești student la “cu taxă” vei avea posibilitatea ca pe parcursul unui an de 
studiu universitar să iți plătești taxa în 4 rate egale. Deoarece taxa variază de la facultate la 
facultate, și ratele vor fi diferite. Singura excepție referitoare la plata ratelor este în cazul în care ești 
student anul I și trebuie să plătești o primă rată ce constă în 40% din valoarea totală. Urmând ca 
restul ratelor să fie 20%. 

Ratele se plătesc până la un termen limită ce variază între zilele de 10 și 15 ale lunii 
octombrie, decembrie, martie și mai, urmând ca o zi de întârziere să fie penalizată cu 0.01% 

În cazul în care nu plătești taxa deloc până la începerea sesiunii corespunzătoare semestrului 
respectiv, este posibil să nu îți poți susține examenele până când nu faci dovada plății taxei. Neplata 
taxei pe un întreg an poate duce la exmatriculare. 

 

Bursa  

 bursele de performanţă sau de merit se acordă studenţilor cu 
performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională 
sau în activităţi culturale şi sportive. Pentru obţinerea bursei de performanţă, studenţii vor întocmi un 
dosar în care se vor prezenta, cu documente, rezultatele obţinute (diplome,programe ale 
simpozioanelor, copii după brevete, exemplar din lucrare etc.). 

Dacă studentul a mai beneficiat în anii anteriori de bursă de performanţă, se vor lua în considerare 
numai activităţile desfăşurate de candidat de la ultima acordare a acestui tip de bursă. Toate dosarele 
depuse la secretariatul facultăţii vor fi analizate de Comisia de burse a facultăţii respective. Comisia 
de burse a facultăţii va afişa la avizierul facultăţii şi pe site-ul acesteia rezultatul analizei dosarului. 
(Se acordă pentru media minimă 9.00.)  

 

 bursele de studiu se acordă studenților integraliști în funcție de rezultatele la învățătură. Se 
atribuie, la începutul anului universitar, studenţilor integralişti de la programele de licenţă şi 
masterat (care au promovat toate examenele din sesiunile anterioare), în ordinea descrescătoare a 
mediilor ponderate obţinute în anul universitar precedent. 
 

 bursele sociale se acordă studenţilor proveniţi din familii defavorizate,studenților ce se află 
în evidentele medicale cu boli grave, precum şi celor instituţionalizaţi, conform legii. Bursele sociale 
se acordă în limita fondurilor alocate, în funcţie de veniturile nete medii lunare ce revin pe membru 
de familie, după cum urmează: 

a. studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe 
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie; 
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b. studenţilor orfani de un singur părinte, celor proveniţi din casele de copii, plasament 
familial, care nu realizează venituri; 

c. studenţilor orfani de ambii părinţi care nu realizează venituri; 

d. studenţilor bolnavi, care se află în evidenţa unităţilor medicale, care suferă de diabet, boli 
maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt 
infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular 
acut, indiferent de venituri. 

Pentru a putea obţine bursă de ajutor social, studenţii vor depune la secretariatul facultăţii din 
care fac parte o cerere însoţită de: 

a. declaraţie tip de venituri, pe propria răspundere, completată şi semnată de către student  

b. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimele 3 luni ale fiecărui 
părinte şi, eventual, ale studentului (studentei), taloane de pensie, de plată a ajutorului de 
șomaj, a alocației de sprijin sau ajutor social  

c. adeverinţe din care să rezulte veniturile nete totale lunare pe ultimile 3 luni ale soţului sau 
soţiei (unde este cazul); copie după sentinţa de divorţ şi/sau decizia de pensie alimentară 

d. adeverinţe de elev sau student, cursuri de zi, ori o copie după certificatul de naştere pentru 
fraţii (surorile) care nu au împlinit vârsta de şcolarizare 

e. copie după certificatul/certificatele de deces ale părintelui/părinţilor 

f. copii după actele de identitate ale tuturor membrilor familiei 

h. copie după certificatul de căsătorie, unde este cazul 

i. actul din care rezultă calitatea de tutore sau curator, în copie 

j. hotărârea de adopție sau de încredințare a minorului, în copie 

k. adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate 
din surse proprii sau din prestarea unor servicii 

l. declarația de impunere privind impozitul pe veniturile agricole 

m. cerere prin care de solicită acordarea de bursă  

 

În principiu, bursa se oferă pe toată durata anului unversitar și doar în situația în care ai 
promovat toate examenele. 

 

UMS (University Management System) ? 

UMS-ul, așa cum îl numesc toți studenții, este un fel de catalog online la care numai tu ai 
acces. Username-ul tău este CNP, iar parola este data nașterii. Găsești exact la început instrucțiuni 
de utilizare și tot ce ține de cum să îți schimbi parola și datele de înregistrare pentru ca notele tale să 
fie în siguranță. UMS-ul este organizat în categorii pentru a-ți fi mai ușor să te desfășori: date 
student, discipline, istoric școlar, note, opționale, financiar, cazări, schimbă context, parola și ieșire. 
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           Date student: această rubrică cuprinde câteva informații furnizate de tine la înscriere, printre 
care nume, prenume, data nașterii, țara, orașul, cetățenie, naționalitate, seria de buletin și codul  

          Discipline: în această categorie găsești absolut toate materiile pe care le-ai făcut și pe care o 
să le faci în toți anii de studiu. 

         Istoric șscolar: este rubrica în care găsești mediile (aritmetică și ponderată) din anii anteriori, 
numărul de credite și de puncte de credit acumulate. 

         Note: este probabil cea mai folosită și cea mai accesată rubrică în timpul sesiunii. Aici ți se 
afișează rezultatul obținut imediat după corectarea lucrării și depunerea de către profesor a 
catalogului la secretariatul facultății, nota de la fiecare materie. Este un fel de catalog al anului în 
curs, în care ți se arată nota obținută, numărul de credite și numărul de puncte de credit.  În calitate 
de student ești obligat să verifici notele trecute în UMS și să atenționezi într-un termen cât mai scurt 
secretariatul facultății și cadrul didactic respectiv cu privire la dicordanțele constatate. 

         Opționale: este categoria în care în urma selectării unui an de studiu ți se arată numărul și 
numele materiilor opționale dintre care poți alege. 

        Financiar: de asemenea, una dintre cele mai importante rubrici, deoarece îți arată care este 
cuantumul de taxă plătit, cât mai ai de plătit, ce penalizări ai (în cazul în care ai întârziat plata) și 
termenele-limită până la care poți plăti ratele. 

     Cazări: este rubrica unde, în perioada depunerii cererilor de înscriere la cămine, vei putea 
verifica numărul de cereri depuse, numărul de locuri în fiecare cămin și vei putea la rândul tău să 
depui online cerere. 

Schimbă context: rubrica pe care o accesezi în cazul în care ești student la două facultăți/specializări 
și vrei să verifici notele de la cealaltă specializare. 

Parola: aici îți poți modifica oricând parola. 

Ieșire: este butonul pe care îl apeși când nu vrei să mai fi logat. 

Cum este prima sesiune?  

Ca să te ajutăm să îți faci o părere obiectivă despre  prima sesiune, am rugat mai mulți studenți 
ai UOC să ne spună cum a fost prima lor sesiune și ce sfaturi ar fi dispuși să îți ofere pentru a trece 
cu brio de ea. 

 “Mi s-a părut că programul sesiunii și programarea examenelor a fost neclară și haotică. 
Chiar dacă exista și o programare de la început, au mai fost modificări pe parcursul sesiunii 
și trebuie să verificăm mereu avizierul facultății.” 

 “Recomandarea mea pentru studenții care trec prin prima sesiune este să studieze și să 
învețe din timpul anului. Prima sesiune are un impact puternic pentru că este cu totul diferită 
de testele din liceu, iar materia este mult mai <bogată>.”  

 “Părerea mea este că emoțiile primei sesiuni trebuie fructificate pentru a obține rezultate cât 
mai bune.” 

  “Prima sesiune nu mi s-a părut așa de grea cum ar crede unii, însă materia devine tot mai 
grea cu fiecare sesiune.” 

  “ Prima sesiune este ușoară dacă înveți după fiecare curs, din timpul anului.”  
 “Pentru mine, prima sesiune a fost relativ ușoară, având în vedere timpul acordat 

învățăturii.”  
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Cât de important este să merg la toate cursurile?  

Este important să participi la toate cursurile, seminariile si laboratoarele intrucât îți sunt predate și 
explicate noțiuni cu care te vei intâlni la examene. Participarea la cursuri te ajută să te pregătești 
pentru sesiunea de examene încă din timpul anului și să îți însușesti noțiuni pe care, chiar dacă ai 
reuși să le înveți singur, nu le vei înțelege cu adevărat fără explicatile profesorilor. În facultate îți pui 
bazele viitoarei cariere si, de aceea, consider că este important să fii pregătit din timp pentru a fi un 
viitor bun profesionist. Prin urmare, participarea la cursuri, seminarii și laboratoare iți va aduce  
avantaje substanţiale pe termen scurt, mediu şi  lung și de aceea este obligatorie. 

De ce săptămânile sunt structurate în «pară» si «impară» ?  

Un an de studii este alcătuit din 2 semestre, fiecare cu un număr de săptămâni, numărătoarea 
începând evident de la 1, anume săptămâna impară. Totul simplu, ca la matematică, numere pare și 
numere impare. Anumite cursuri se vor face în săptămâna impară, iar altele, în cea pară. 


