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Pentru că ești student în anul I acest ghid a fost conceput pentru a-ți oferi primele
informații de care ai nevoie ca să te orientezi în facultate și în Brașov: ce facilități îți oferă
universitatea, ce sunt creditele, cum îți citești orarul, ce posibilități de dezvoltare ai, în ce
locuri trebuie să mergi și multe altele.

Prima parte a Ghidului conține informații despre universitate și mediul universitar, iar cea
de-a doua îți prezintă activitățile extracurriculare și posibilitățile de petrecere a timpului
liber și îți oferă alte câteva informații utile.

Îți urămmult succes și sperăm că vei reuși să prețuiești fiecare moment, să simți din plin
ce înseamnă viața de student și să profiți de toate șansele care ți se oferă!

SALUT!



EȘTI
STUDENT
AL UNIVERSITĂȚII
TRANSILVANIA
Ai fost înmatriculat prin ordin al rectorului universității. Statutul
tău de student pe loc finanțat de la buget/cu taxă este stipulat
în Contractul de studii universitare și se poate modifica de la un
an universitar la altul, în funcție de rezultatele tale și de
îndeplinirea criteriilor și standardelor de performanță.

Vei primi:
• Carnetul de student;
• Legitimația de student*;
• Contractul de studii universitare cu anexele corespunzătoare;
• Contul personal de e-mail și parola de acces pe intranetul instituției;
• Legitimația de acces în campus

* Legitimația de student se acordă numai studenților de la forma de învățământ cu frecvență și cu vârsta de până la 26 ani.



Indiferent de ciclul de studii la care ești înscris, fie că ai cursuri la zi, la distanță sau
fără frecvență, în aplicația Student@UNITBV vei găsi:

• Orarul;
• Informații privind programarea examenelor;
• Notele obținute la examene;
• Harta corpurilor de clădire;
• Regulamentele studenților;
• Meniul zilnic de la cantină;
• Știri despre comunitatea academică
și evenimentele universității.

Student@UNITBV îți permite să-ți verifici situația taxelor și chiar să le achiți pe unele
dintre ele direct din aplicație.

Te ajută să-ți organizezi mai bine viața de student, transmițându-ți notificări de fiecare
dată când îți este actualizat orarul, când primești o notă sau când apare un eveniment
nou.

Student@UNITBV
Aplicația de mobil
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În cazul în care ai restanțe, trebuie să știi că acestea se pot susține: în toamnă,
în sesiunea de restanțe sau de reexaminări, sau anul următor, odată cu
studenții mai mici cu un an, atunci când au ei planificat examenul la disciplina
respectivă. Pentru restanțele din anul în curs nu se percep taxe de examinare,
însă pentru cele din anul precedent trebuie să plătești o taxă.

Creditele sunt puncte alocate fiecărei discipline din planul
de învățământ. În fiecare semestru ai de obținut 30 de
credite obligatorii, iar în primii 2 ani de studii ai în plus şi
creditele aferente Educației fizice. Poți alege să urmezi și
discipline facultative - creditele pentru acestea se adaugă
celor 30 obligatorii.

CREDITELE/
PROMOVAREA ÎN
ANUL DE STUDII
URMĂTOR



Ai promovat un an de studii ca integralist dacă ai acumulat
toate cele 60 de credite obligatorii din planul de învățământ.

Ai promovat un an de studii ca student creditat dacă ai
acumulat minimum 40 de credite din anul în curs, urmând ca
restanțele să le susții pe parcursul anului următor.

Dacă nu ai acumulat minimum 40 de credite (ai între 10 şi
39), poți intra în perioada de prelungire a duratei de
școlarizare sau în an complementar, ceea ce înseamnă că
poți repeta examenele nepromovate.

Exmatricularea poate surveni fie pentru nepromovarea
numărului minim de examene, fie pentru neplata taxei de
şcolarizare la termenele stabilite prin contract (în cazul în
care ocupi un loc cu taxă), fie pentru abateri de la
regulamentele universității.
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Anul universitar este structurat pe două semestre. Fiecare
semestru are 14 săptămâni de activitate didactică și o sesiune
de examene de 3 săptămâni. Structura fiecărui an universitar –
perioadele de activitate și întreruperile legale (vacanțe, sărbători
legale etc.) – se comunică la începutul acestuia. În sesiunea de
examene de iarnă se verifică nivelul de pregătire al studenților la
disciplinele predate în semestrul întâi al anului universitar, iar în
sesiunea de vară sunt evaluate cunoștințele și competențele
acumulate la disciplinele din semestrul al doilea.

Dacă nu ai promovat un examen în sesiunea de iarnă sau în cea
de vară, poți să te prezinți la reexaminare în sesiunea de
restanțe din toamnă.

STRUCTURA ANULUI
UNIVERSITAR



Calendarul anului universitar 2021-2022

Activitate didactică 01 Oct. — 23 Dec.
Vacanță 24 Dec. — 02 Ian.
Activitate didactică 03 Ian. — 14 Ian.
Sesiune de colocvii și examene 15 Ian. — 13 Feb.
Vacanță intersemestrială 14 Feb. — 18 Feb.

Activitate didactică 21 Feb. — 22 Apr.
Vacanță de Paște 25 Apr. — 01Mai
Activitate didactică 02 Mai — 03 Iun.
Sesiune de colocvii și examene 04 Iun. — 03 Iul.

Sesiune de restanțe 29 Aug. — 17 Sep.

Activitate didactică 01 Oct. — 23 Dec.
Vacanță 24 Dec. — 02 Ian.
Activitate didactică 03 Ian. — 14 Ian.
Sesiune de colocvii și examene 15 Ian. — 13 Feb.
Vacanță intersemestrială 14 Feb. — 18 Feb.

Activitate didactică 21 Feb. — 22 Apr.
Vacanță de Paște 25 Apr. — 01Mai
Activitate didactică 02 Mai — 03 Iun.
Sesiune de colocvii și examene 04 Iun. — 03 Iul.

Sesiune de restanțe 11 Iul. — 23 Iul.

Semestrul I

Semestrul II

Semestrul I

Semestrul II

Pentru Facultatea de Medicină:
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Orarul conține mai multe simboluri. În primul rând, trebuie să
știi că este posibil ca specializarea ta să fie compusă din mai
multe grupe, realizate pe baza ordinii alfabetice a listei de
studenți. Dacă numele tău de familie începe cu A, ești în prima
grupă. Activitățile didactice (curs, seminar, laborator) se
desfășoară în două secvențe cu durata de 50 de minute
fiecare, cu pauze de 10 minute atât între ele, cât și între
pachetele de curs. Unele dintre ele se desfășoară o dată la
două săptămâni, astfel că, dacă în orarul tău apar căsuțe
împărțite în două și simbolul cursului este trecut sus,
înseamnă că pachetul de curs se va ține doar în săptămânile
impare (prima, a treia etc.), iar dacă se situează în partea de
jos, înseamnă că se va ține în săptămânile pare (a doua,
a patra etc.)

CUM CITEȘTI
ORARUL



Simbolurile folosite conțin:
• Codul disciplinei (găsești pe site notațiile, de exemplu Info=informatică)
• Felul activității: C=curs, S=seminar, L=laborator
• Sala (codul conține: corpul de clădire, etajul, numărul sălii). Exemplu: T II 7 = corpul T, etajul II, sala 7
• Numele profesorului

Anul

I SO

1 A

B

Info, L, T II 7
Briciu V A

Info, L, T II 7
Briciu V A

Info, L, T II 7
Briciu V A

Info, L, T II 7
Briciu V A

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

LbGerm, C, K P 6
Stiuca L D

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

2 A

B

PsihSoc, S, P II 0
Dobrescu A I

PsihSoc, S, P II 0
Dobrescu A I

PsihSoc, S, P II 0
Dobrescu A I
PsihSoc, S, P II 0
Dobrescu A I

Info, L, T II 7
Briciu V A

Info, L, T II 7
Briciu V A

Info, L, T II 7
Briciu V A
Info, L, T II 7
Briciu V A

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D
LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

LbGerm., C, K P 6
Stiuca L D

Spec. Grupa Sgr 9:00 – 9:50 10:00 – 10:50

Luni

11:00 – 11:50

Exemplu orar



BURSE DE PERFORMANȚĂ
ȘTIINȚIFICĂ
Se pot acorda începând cu anul al doilea de
studii, pentru întregul an universitar. Media
minimă pentru ca un dosar să poată fi
depus este 9,50. Ca să primești o astfel de
bursă trebuie să îndeplinești anumite
criterii. Pentru fiecare criteriu se acordă un
număr de puncte. Ca dosarul tău să poată
fi acceptat pentru concurs este necesar ca
acesta să cumuleze un minimum de 75
de puncte.

BURSE DE MERIT
Bursele de merit pot fi integrale și parțiale.
Pentru studenții din anul I (licență și
masterat), în semestrul I, bursele de merit
sunt parțiale și se acordă studenților
olimpici, înmatriculați fără examen de
admitere și/sau celorlalți studenți
înmatriculați prin concurs de admitere, în
ordine descrescătoare a mediilor de
admitere, în limita fondurilor disponibile
stabilite de către Comisia de burse.

BURSE SOCIALE
Se acordă, în limita fondurilor alocate,
studenților orfani, celor proveniți din
casele de copii și care nu realizează
venituri peste plafonul pentru acordarea
bursei sociale. De asemenea, de astfel de
burse pot beneficia studenții bolnavi sau
cei a căror familie nu a realizat în cele 3
luni înainte de începerea semestrului/
anului universitar un venit lunar net mediu
per membru de familie mai mare decât
salariul de bază minim net pe economie.

BURSE SPECIALE
Se acordă studenților care au obținut
performanțe sportive sau cultural–artistice
deosebite, pentru implicarea în activități
extracurriculare și de voluntariat, burse
pentru membrii-studenți ai comitetelor de
cămin. Bursele speciale se pot atribui
începând cu anul al doilea de studii.

CUM FACI ROST DE BANI
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BURSE STUDENT STAR / STUDENT CAMPUS

Se adresează studenților care vor să se implice într-o serie de activități în folosul
universității. De la caz la caz, în funcție de necesități, Universitatea Transilvania poate
lansa concursuri pentru obținerea unor astfel de burse.

BURSA DE EXCELENȚĂ TRANSILVANIA
Se acordă o singură dată într-un an universitar, într-o singură tranșă, și se adresează
studenților integraliști de la programele de licență şi masterat cu rezultate notabile la
nivel național și internațional obținute în ultimele 12 luni. Bursa de excelență
TRANSILVANIA se atribuie prin competiție studenților cu rezultate deosebite în
cercetarea științifică sau activitatea cultural-artistică, precum și studenților cu
performanțe sportive.

BURSE PENTRU STAGII DE STUDII UNIVERSITARE ȘI
POSTUNIVERSITARE
Se adresează studenților interesați de stagii în universități și instituții din țară
și din străinătate.

Pentru mai multe informații citește Regulamentul privind acordarea de burse și alte
forme de sprijin material, disponibil pe unitbv.ro/studenti/administrative/
regulamente-ale-studentilor



FII ÎN CENTRU!
1 milion de euro pentru ideile tale

Acum că ești student cu acte în regulă, așteptăm să te remarci și să fii
în centru! Pentru asta, punem la bătaie 1 milion de euro.

Dacă tu și colegii tăi aveți o idee care ar aduce plus valoare universității
sau facultății tale, realizați un plan de implementare și trimiteți-l
conducerii universității.

O comisie va analiza toate propunerile, iar la final, fiecare proiect poate
primi până la 100.000 de euro pentru a-l pune în practică.

Urmărește anunțurile de pe unitbv.ro sau notificările din aplicația de
mobil student@unitbv și vezi care sunt pașii pe care trebuie să-i
urmezi pentru a intra în competiția „Fii în centru!”, dar și care este
regulamentul concursului.



Ți-ar plăcea să studiezi gratuit timp de un semestru sau chiar
un an întreg în Danemarca, Franța, Olanda, Germania, Ecuador
sau Canada? Dacă te înscrii în programul Eramus+, poți studia
la una dintre universitățile partenere. Cheltuielile îți vor fi
acoperite de noi, iar materiile îți vor fi echivalate integral.

Totodată, poți urma și un stagiu de practică de minimum două
luni la o companie sau organizație din Uniunea Europeană.

Află mai multe pe:
www.unitbv.ro/studenti/erasmus

Poți beneficia de avantajele programului Erasmus+
în fiecare dintre cele trei cicluri de studii universitare:
licență/masterat/doctorat.

ERASMUS+



CUM ARATĂ UNIVERSITATEA MEA

Universitatea este o instituție de sine stătătoare, condusă de un rector. Universitatea
Transilvania din Brașov are în componență 18 facultăți. Fiecare facultate este condusă de un
decan. Însă atribuțiile sunt împărțite și cu prodecanii, care sunt responsabili de: relația cu
studenții, relații internaționale, relația cu mediul economic, activitatea didactică etc. De
asemenea, în cadrul fiecărei facultăți există mai multe departamente.

Așadar, atunci când ai o problemă în ceea ce privește cazarea în cămin, spre exemplu, te poți
adresa prodecanului responsabil de relația cu studenții. Dacă problema ta persistă sau nu
pare să aibă rezolvare, poți vorbi direct cu decanul, cel care poate lua decizii la nivel înalt.
În fine, dacă dorești să discuți cu persoane care au putere de decizie mai mare, te poți adresa
prorectorului cu studenții sau poți solicita o audiență la rectorul Universității. El este persoana
cu cea mai înaltă funcție în instituție.

Trebuie să știi însă că rectorul nu poate lua unele decizii singur. E nevoie de aprobarea
Consiliului de Administrație, din care fac parte toți decanii Universității, sau de aprobarea
Senatului Universității.

În toate aceste consilii trebuie să existe și reprezentanți ai studenților. Și tu poți face parte
dintr-un consiliu de administrație sau chiar din Senatul Universității, dacă ești votat de colegii
tăi. Așa că, atunci când se fac alegeri în facultatea ta, nu ezita să te înscrii. Vei fi vocea
colegilor tăi, iar punctul tău de vedere va fi ascultat de conducerea universității.

Schimbările și deciziile sunt și în mâinile tale!



În centrul nostru universitar există două mari complexuri studențești:
Memorandului (Memo) și Colina Universității – în total, 13 cămine.

• Complexul Memo: 2.534 de locuri de cazare
• Complexul Colina Universității: 1.700 de locuri de cazare

După ce plătești căminul, mergi la Administrație, unde ți se va ștampila legitimația
de cămin. Suma care trebuie plătită este trecută în contractul pe care îl primești
când te cazezi. Căminul se plătește în mod anticipat, pentru luna următoare, între
15 - 30 ale lunii în curs. Dacă întârzii cu plata maximum 5 zile vei plătii cu 0,5% pe zi
mai mult. Peste acest termen, îți vei pierde locul din cămin.

După ce ai ocupat camera la cămin, prima procedură importantă este aceea de a-ți
obține viza de flotant, care atestă că ai domiciliul temporar în Brașov. Actele de
care ai nevoie sunt afișate la intrarea în fiecare cămin, împreună cu termenul limită
de depunere. Actul de identitate îl vei primi înapoi în aproximativ 3 săptămâni, așa
că fă-ți o copie înainte să-l predai pentru viză.

Studenții suferinzi de boli grave sau cu o situație socială dificilă pot beneficia de
reduceri/scutiri de taxe.

CAZAREA LA CĂMINE

Accesul la internet în căminele
studențești este gratuit!
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Dispensar studențesc
Cabinet stomatologic
Str. Memorandului, nr. 43, Căminul 10
Orar: L-V: 8:00 – 16:00

Pentru a beneficia de serviciile medicale, ai nevoie
de cartea de identitate și de carnetul de student
vizat pe anul universitar în curs. Studenții de anul I
vor prezenta, în locul carnetului de student,
adeverința de student.

Vei putea lua masa la cantinele-restaurant din cele două complexuri studențești:

• Cantina din Memo
• Cantina de pe Colina Universității

CANTINE-RESTAURANT

Prețurile sunt pentru buzunarele studențești: costul
unui meniu complet este de aproximativ 15 lei.



TE INVITĂM LA MIȘCARE
COLINA ARENA
Colina Arena este terenul sintetic din complexul studențesc „Colina”. Are o suprafață
de 1.000 m² și este dotat cu instalație de nocturnă.

Sala mare de sport se află pe Colina Universității și are o suprafață de 1.000 m².
Așadar, este suficient de mare pentru un meci de handbal, baschet, volei, fotbal, tenis
de masă, badminton sau tenis de câmp.

Sala mică de sport (600 m²) și sala de gimnastică (300 m²) se află tot pe Colina
Universității. Sălile sunt potrivite pentru baschet, volei, tenis de masă, badminton,
gimnastică aerobică, ritmică, dansuri, arte marțiale sau tenis de câmp.

COLINA CLUB
La Colina Club, pe Colina Universității (la parterul căminului 16), vă punem la dispoziție
mese de biliard și mese de ping-pong pe care le puteți folosi gratuit. De pe terasa
Colina Club puteți urmări la televizor marile competiții sportive.
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Am creat această platformă special pentru tine. Trebuie să te conectezi cu datele
contului instituțional de e-mail (utilizator și parolă) și ai astfel acces la materialele
transmise de cadrele didactice, poți trimite temele de casă sau poți comunica cu
colegii pe chat sau forum.

ELEARNING.UNITBV.RO

AI ACCESS PERMANENT
LA SERVICII DE IT

Dacă ai nevoie de sprijin pentru utilizarea serviciilor IT, contactează-ne la: www.unitbv.ro
la secțiunea Accesează rețeaua

STUDENT.UNITBV.RO
Studenții universității au acces la o adresă de e-mail instituțională de forma:
<nume>@student.unitbv.ro. La începutul anului universitar, vei primi un mesaj pe adresa
privată de e-mail (declarată la admitere), cu detalii privind accesarea contului
instituțional. Folosirea e-mailului instituțional îți va permite să te identifici ca membru al
comunității academice, să comunici cu colegii și cadrele didactice și să primești informații
despre activitățile din campus. E-mailul instituțional poate fi accesat prin aplicații mobile
sau webmail.



PLATFORMA DE PRACTICĂ

INTRANET.UNITBV.RO

În cadrul anilor tăi de facultate, la un moment dat, vei avea nevoie de un loc
unde vei putea face practică, fie la o companie, fie în cadrul unor organizații
sau grupuri studențești.

Platforma practica.unitbv.ro îți pune la dispoziție, atât oportunități de
practică unde poți aplica în funcție de domeniul tău, cât și documentele
necesare pentru perioada ta de practică. De asemenea, aici îți vei putea
completa convenția de practică.

Intranetul este o platformă unde îți poți accesa situația școlară (note, lista
de cursuri, evidența taxelor, orar), te poți înscrie în programele interne ale
universității (ex.: Serviciul în folosul UNITBV) și poți consulta bazele de date
cu articole științifice. Pentru autentificare se folosesc datele contului
instituțional de e-mail (utilizator și parola).
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Vrei să îți completezi traseul de pregătire profesională cu alte discipline
decât cele din planul tău de învățământ?

La Universitatea Transilvania din Brașov te poți bucura de avantajele unei
universități comprehensive și poți alege în fiecare semestru una sau două
discipline de studii din oferta altor programe din universitate pe care să le
urmezi în plus față de programul tău de pregătire (și în plus față de modulul
de formare psiho-pedagogică).

Îndrăznește să îți construiești propriul traseu de educație!

Te înscrii la începutul semestrului la disciplina pe care ți-o dorești (planurile
de învățământ ale tuturor programelor sunt disponibile pe Intranet) și
urmezi cursurile alese alături de studenții programului respectiv. Dacă
promovezi examenele la acele discipline, creditele aferente îți vor fi înscrise
în suplimentul la diplomă drept credite suplimentare. Dacă numărul de
cursanți înscriși suplimentar la o anumită disciplină nu determină creșterea
numărului de formații de studii, cursurile sunt gratuite. Dacă cererile
suplimentare pentru o anumită disciplină conduc la crearea unei noi
formații de curs / seminar, se va percepe o taxă modică pe semestru.

Profită de șansa de a studia într-o universitate multidisciplinară și
deschide-ți cât mai multe porți spre cunoaștere!

CURSURI FACULTATIVE



Dacă nu ești student la Facultatea de Educație fizică și sporturi montane, trebuie
să-ți alegi obligatoriu o activitate sportivă pentru care vei obține un număr de
credite

• Te înscrii folosind platforma Intranet, secțiunea Studenți – Alege sport. Poți opta
pentru baschet, fotbal, volei, aerobic, dezvoltare fizică generală (DFG), schi alpin,
badminton, atletism, handbal, fitness, patinaj, activități outdoor, excursii. Dacă ești
scutit medical, poți opta pentru lecții de șah, kinetoterapie sau kinetoprofilaxie.

• Dacă nu mai găsești anumite discipline sportive în aplicație, înseamnă că locurile
disponibile s-au epuizat.

Pentru a promova la disciplina Educație Fizică și Sport trebuie să frecventezi
cel puțin 5 cursuri.

CUM FACI SĂ-ȚI IEI
CREDITELE LA SPORT?



CENTRUL DE SCRIERE
AL UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA
DIN BRAȘOV
Centrul de scriere este o platformă de asistență față în față și online
creată pentru a te ajuta în concepția și redactarea lucrărilor pe care le
pregătești pentru facultate, indiferent de domeniul specializării tale.

Cu ajutorul consultanților noștri, vei învăța să îți valorifici ideile, dar și
tehnici eficiente de documentare, argumentare și redactare, astfel încât
să poți formula în mod expresiv și elocvent un punct de vedere original
asupra subiectului pe care l-ai ales.

Biblioteca Universității Transilvania

Strada Iuliu Maniu nr. 41A
Sala multimedia 1A
Brașov, 500091, România

Colina Universității, Corpul A

Strada Universității nr. 1
Etajul 5
Brașov, 500068, România

Corpul T

Bd. Eroilor nr. 25
Sala TP14
Brașov, 500030, România
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În facultate vei scrie lucrări, vei redacta proiecte și vei da examene.
Toate aceste texte vor reflecta nu numai nivelul tău de pregătire sau
cunoștințele pe care ți le-ai însușit, ci și personalitatea ta și
capacitatea de a comunica convingător și în propriile cuvinte ceea ce
știi.
În toate aceste situații, trebuie să te asiguri că fiecare idee sau
expresie care nu îți aparține este atribuită celui care a creat-o. Fie că
este vorba despre un text deja publicat, ideile unui coleg sau ale unui
profesor, un curs, un articol sau o carte, un rezumat de pe internet,
însușirea muncii altei persoane, fără indicarea corespunzătoare a
sursei, este considerată plagiat și este inacceptabilă la universitate,
indiferent dacă o faci intenționat sau din neglijență. Obișnuiește-te să
ții o evidență strictă a surselor tuturor ideilor și formulelor pe care le
întâlnești și pe care vrei să le folosești în textele și lucrările tale. Astfel
vei fi întotdeauna mândru de munca ta, de lucrurile pe care le-ai
învățat și îți vei descoperi gândirea proprie. Facultatea te va încuraja și
te va ajuta.

FII MÂNDRU DE MUNCA TA!



Programul bibliotecii poate suferi modificări pe parcursul
anului universitar. Verifică-l pe:

unitbv.ro/biblioteca

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
Aula Sergiu T. Chiriacescu
Str. Iuliu Maniu nr. 41A
(intrarea laterală, din str. Traian Grozăvescu)

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ
Eliberarea permisului la bibliotecă se face pe bază de:
• Carte de identitate
• Carnet de student vizat pe anul universitar în curs
• Taxă de înscriere

PROGRAM DE FUNCȚIONARE

Sala de lectură:
L - 08:00 – 12:00

14:00 – 20:00
S: 08:00 – 14:00

Împrumut:
L: 08:00 - 12:00
14:00 – 19:30

S: 10:00 – 14:00



RADIO CAMPUS
TRANSILVANIA
Radio Campus Transilvania (RCT) este postul de radio online al universității. Grila de programe
cuprinde emisiuni de interes studențesc, iar echipa de jurnaliști, producători și animatori este
recrutată din rândul studenților de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov.

Îi așteptăm pe toți cei care vor să facă parte din echipa RTC să ne trimită un mesaj pe
Facebook - Radio Campus Transilvania

UN RADIO DE STUDENȚI, PENTRU STUDENȚI.
Ne auzim online pe: rct.unitbv.ro



Cu siguranță ți-ai pus această întrebare, iar noi te putem ajuta
să găsești răspunsul. La Centrul de Consiliere și Orientare în
Carieră – CCOC, te ajutăm să îți clarifici opțiunile și așteptările
legate de carieră. Vei putea sta de vorbă cu psihologi, pedagogi,
cadre didactice din fiecare facultate, dar și cu studenți voluntari
care îți vor oferi informații și sfaturi pentru viitoarea ta carieră.

Vino și tu la workshop-urile noastre!

CUM MĂ PREGĂTESC
PENTRU VIITOAREA
CARIERĂ?

Mai multe informații despre activitățile CCOC și despre participarea la acestea poți
găsi la adresa: consiliere.unitbv.ro



Ai o idee de afaceri? Te putem sprijini pentru a o transforma
într-un start-up. SAS te poate ajuta să-ți dezvolți spiritul
antreprenorial prin:

SOCIETATEA
ANTREPRENORIALĂ
STUDENȚEASCĂ (SAS-UNITBV)

• Activități de mentorat;
• Asistență și consultanță în
elaborarea planului de afaceri;
• Întâlniri cu reprezentanți ai mediului
de afaceri;

sas.unitbv.ro
sas@unitbv.ro

• Facilitarea participării la manifestări
profesionale;
• Seminare dedicate unor domenii de
activitate care ți-ar putea trezi interesul;
• Concursuri care să-ți ofere posibilitatea
de a coopera într-un mediu competitiv.
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PODIUMUL
COMPANIILOR
În holul Corpului C vei găsi două spații
special amenajate pentru a facilita dialogul
dintre studenți și reprezentanți ai mediului
economic. Podiumul Companiilor este
dezvoltat în colaborare cu companiile
partenere, printre care: Miele Tehnica,
Stabilus, Premium Aerotec, Autoliv,
Mondly, Schaeffler, Siemens, Draexlmaier,
Preh, Renault, IBM, Electroprecizia, TATA
Technologies, Hutchinson, Vectra, Steinel,
Airbus Helicopters, BCR, BRD, Banca
Transilvania.

COMPANIILE
APROAPE DE TINE

TRANSILVANIA
SUMMER EVENT
Școala de vară a universității se
organizează la finalul fiecărui an
universitar, în luna iulie, în spații non-
formale. Vei avea ocazia să îți exersezi
abilitățile de lucru în echipă, de leadership,
de gestionare a propriei cariere sau de
comunicare în cadrul workshop-urilor
desfășurate de partenerii din mediul
socio-economic sau de reprezentații
Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră.

www.unitbv.ro/Studenti



AFCO
ABSOLVENȚII ÎN FAȚA COMPANIILOR

Un eveniment organizat anual cu scopul de a dezvolta dialogul
și colaborarea între studenți și reprezentanți ai mediului
economic. Studenții și absolvenții au ocazia de a-și prezenta
în fața reprezentanților companiilor lucrările de diplomă,
disertațiile sau proiectele de cercetare, demonstrându-și
astfel abilitățile și cunoștințele. Anual, la eveniment participă
sute de studenți și zeci de companii.

www.unitbv.ro/studenti - secțiunea
Evenimente anuale



Transilvania Star Group este o echipă de studenți care se implică activ în procesele de
digitalizare ale universității. Iar atunci când unele aplicații sunt gândite și dezvoltate
chiar de studenți, lucrurile devin mai simple pentru toată lumea.

Cel mai bun exemplu este aplicația pentru mobil Student@UNITBV dezvoltată de TSG.

Și pentru că aplicațiile au nevoie update-uri, și TSG are nevoie de noi membri în echipă!
Hai și tu în TSG! Trimite un email la tsg@unitbv.ro sau scrie-ne un mesaj pe pagina de
Facebook Transilvania Star Group - UNITBV.



AIESEC Brașov
Str. Memorandului, nr. 32, cămin 8, cam. 200
e: lcbrasov19@gmail.com
www.aiesec.org.ro

ASCOR - Asociația Studenților
Creștini Ortodocși Români
Str. Memorandului, nr. 32, cămin 8, parter
e: ascor_bv@yahoo.com
www.ascorbrasov.ro

ASSM - Asociația Științifică a
Studenților Mediciniști
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, corp K S 2
e: brasovassm@gmail.com
www.assmbv.ro

ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI
BEST - Board of European
Students of Technology
Str. Universității, nr. 1, cămin 15, et. 5, cam. 510
e: brasov@best.eu.org
www.best.eu.org/brasov sau www.bestbrasov.ro

ELSA - Asociația Europeană a
Studenților în Drept
Str. Bobului, nr. 8, Brașov
e: brasov@ro.elsa.org
www.brasov.elsa.ro

ATBBv - Asociația Tinerilor
Basarabeni Brașov
Bdul Eroilor, nr. 25, Corpul T, sala TS I
e: atb.brasov@gmail.com
www.atb.unitbv.ro
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LET’S PLAY!
În fiecare an, la Universitatea Transilvania din Brașov se organizează
diverse competiții sportive între facultăți. Știm cu toții că important
este să participi, așa că trebuie doar să-ți alegi sportul preferat, să-ți
faci echipa de handbal, baschet, fotbal sau tenis de masă și să te înscrii
la start. De aici, distracția vine de la sine.

COLINA LEAGUE CUP
Colina League Cup este cel mai mare campionat de minifotbal organizat de
Universitatea Transilvania din Brașov. În competiție se pot înscrie toți
studenții Universității Transilvania din Brașov. Așadar, dacă tocmai ai
devenit student la UNITBV, fă-ți repede echipă și înscrie-te!

Echipele sunt formate din 9 persoane (6 titulari și 3 rezerve), iar sistemul
de joc este cel clasic: grupe, sferturi de finală, semifinală și finală.



Toți studenții UNITBV au la dispoziție, gratuit, 8 imprimante 3D, pe care le pot folosi pentru
diverse proiecte la facultate.

Cum poți printa?
1. Trimiți un email la adresa inno3D@unitbv.ro ca să-ți rezervi imprimanta
2. Vii cu proiectul aprobat de un cadru didactic
3. Îndrumat de un voluntar, te poți apuca de treabă!

Consumabilele sunt puse la dispoziție de Universitatea Transilvania din Brașov. Imprimantele
printează obiecte în format 3D, cu polimeri – mase plastice.

Colina universității
Corp A, ultimul etaj

CENTRUL DE
PRINTARE 3D



În perioada vacanței de vară, Ministerul Tineretului și
Sportului pune la dispoziția studenților de la buget, înscriși la
cursuri de zi, bilete de tabără.

Cine beneficiază de locuri în tabără?
• Studenții cu rezultate deosebite obținute în anul universitar precedent și cei care au
participat la activități desfășurate într-un cadru organizat: în universități, la diverse
manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat.

• Studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament
familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de
10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale.

• Studenții care activează în cadrul Casei de Cultură a Studenților și care s-au
evidențiat prin activitățile artistice și culturale desfășurate.

• Studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești,
manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de asociațiile și federațiile
studențești legal constituite.

TABERE STUDENȚEȘTI



Voluntariatul presupune implicarea din proprie inițiativă în diverse domenii, fără a
aștepta recompense financiare. Există o multitudine de tipuri de voluntariat și organizații
de voluntari, orientate spre dezvoltarea comunității, protecția drepturilor omului,
educație, sustenabilitate, mediu, dezvoltare personală, leadership, religie etc.

VOLUNTARIAT ȘI ACTIVITĂȚI
EXTRACURRICULARE

•Networking, socializare cu alți studenți,
crearea unei rețele de cunoștințe și prieteni;
• Dezvoltarea de abilități personale
(disciplină, organizare, comunicare,
autocunoaștere, responsabilitate,
adaptabilitate la schimbare);
• Lucru în echipă;

• Petrecere utilă a timpului liber;
• Management de proiect;
• Dezvoltarea unor competențe
profesionale utile pentru găsirea unui
loc de muncă;
• Călătorii și interculturalitate;
• Distracție.

Beneficiile voluntariatului

Conform Legii voluntariatului nr. 78/2014, activitatea de
voluntariat se consideră experiență profesională dacă
aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.



Centrul Multicultural al Universității Transilvania din Brașov
este atât un spațiu de întâlnire între comunitate și arta
contemporană, cât și un program de evenimente și proiecte
conceput pentru a promova expresia artistică și ideile
diferitelor culturi care compun lumea în care trăim. Te
așteptăm în fiecare lună la evenimente din domeniul artelor
vizuale, al literaturii, muzicii contemporane, filmului, teatrului,
dansului ș.a. sau în fiecare zi de luni până vineri între orele
10:00 și 19:00 pentru a vizita galeria și biblioteca noastră
de artă contemporană.

CENTRUL
MULTICULTURAL

cultural.unitbv.ro
facebook.com/centrulmulticultural
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CENTRUL MUZICAL

centrulmuzical.unitbv.ro
facebook.com/centrul muzical al universitatii transilvania din brasov

Centrul Muzical este o extensie a Universității având ca
obiective promovarea culturii muzicale și a educației artistice
atât a comunității academice, cât și a publicului brașovean.

În fiecare an, Centrul Muzical organizează evenimente artistice care reunesc nume
cunoscute ale scenei românești și internaționale.

Momentele muzicale gravitează în jurul pianului de concert Steinway & Sons, al celei mai
moderne orgi digitale din țară sau al clavecinului Neupert „Blanchet”. Pentru 2018 –
2019, Centrul Muzical pregătește o serie de concerte în cadrul Stagiunii de concerte a
Universității Transilvania, ediții noi ale Festivalului studențesc al Muzicii de Cameră
Brassovia, ale Galei de Operă și ale Festivalului Muzicii Baroce, precum și alte
evenimente muzicale în spații neconvenționale. Printre proiectele Centrului Muzical se
numără și proiectul Brașoveanul Meloman, care își propune aducerea publicului
brașovean mai aproape de muzică și de înțelegerea ei.

Poți participa în mod gratuit la toate evenimentele
Centrului Multicultural și ale Centrului Muzical.
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EVENIMENTE
ANUALE ÎN BRAȘOV

STAGIUNEA DE CONCERTE
A UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA
Este singura stagiune de concerte a unei universități din
România și oferă, cel puțin o dată pe lună, prilejul întâlnirii cu
artiști de talie internațională. Toate concertele au loc la Aula
Universității, iar intrarea este liberă.
centrulmuzical.unitbv.ro/stagiuneadeconcerte



NOAPTEA CERCETĂTORILOR
În fiecare toamnă, te așteptăm la
Institutul de Cercetare-Dezvoltare al
Universității Transilvania din Brașov să
iei parte la experimente științifice
inedite.

CHAMBER JAZZ LA UNIVERSITATEA TRANSILVANIA
Inițiat și organizat de Centrul Multicultural al Universității, proiectul Chamber Jazz la
Universitatea Transilvania a fost gândit pentru a produce concerte excepționale de jazz
de cameră și o platformă de comunicare între public și artiștii invitați, având și o
semnificativă dimensiune educativă

cultural.unitbv.ro/chamber-jazz

BRAȘOV JAZZ & BLUES
FESTIVAL
Acest proiect inițiat în 2013 reunește în
fiecare an, la Teatrul Sică Alexandrescu,
nume importante de pe scena
internațională de jazz și blues.

www.brasovjazz.ro

FESTIVALUL
INTERNAȚIONAL DE OPERĂ,
OPERETĂ ȘI BALET
Toamna aduce cu ea și festivalul organizat
de Opera Brașov. În timp, festivalul a
devenit o tradiție respectată de toți
iubitorii de muzică.

www.opera-brasov.ro
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PARADA JUNILOR
Junii sunt un grup de călărași din Șcheii
Brașovului, astăzi cu funcție ceremonială.
Evenimentul se desfășoară în prima zi de
duminică de după Paști.



SĂPTĂMÂNA COMEDIEI
În fiecare vară, timp de o săptămână,
Teatrul Sică Alexandrescu găzduiește cele
mai bune piese de comedie.

www.saptamanacomediei.ro

AMURAL
Festivalul transformă zona După Ziduri într-
un spațiu de expresie a celor mai noi forme
ale imaginației contemporane: instalații,
video-mapping, pictură murală/graffiti,
grafică, design, performance și poezie.

www.amural.ro

NOAPTEA ALBĂ A GALERIILOR
NAG prezintă expoziții și evenimente
dedicate artei contemporane, cu participarea
celor mai importante galerii de artă, spații
alternative, ateliere și hub-uri creative din
oraș.

www.noapteagaleriilor.ro

NOAPTEA MUZEELOR
În luna mai, muzeele din județ își deschid
porțile până târziu în noapte, propunând
expoziții sau evenimente inedite cu acces
gratuit sau cu preț redus.

www.noapteamuzeelor.ro

Teatrul Sică Alexandrescu
Str. Piața Teatrului, nr. 1

Filarmonica Brașov – Sala Patria
Intrare Bd. 15 Noiembrie și str. Lucian Blaga

SAU POȚI MERGE LA SPECTACOLELE SĂPTĂMÂNALE DE LA:

Centrul Cultural Reduta
Str. Apollonia Hirscher, nr. 8

Opera Brașov
Str. Bisericii Române, nr. 51
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Fortificațiile Brașovului
Bastionul țesătorilor, Bastionul Postăvarilor, Turnul
Alb, Turnul Negru. La origine, toate au fost
construcții militare cu funcție de apărare
împotriva invaziilor.

Biserica Neagră
Este biserica parohială a comunității evanghelice
luterane din Brașov, situată în centrul Brașovului.

Tâmpa
Este rezervație naturală. Pentru o priveliște de
neuitat, trebuie să urci pe muntele Tâmpa.

Castelul Bran
Monument istoric și arhitectonic, situat în Pasul
Rucăr-Bran, la 30 km de Brașov.

Cetatea Râșnov
Accesul la cetate se poate face și cu liftul pe plan
înclinat, care parcurge o distanță de 165 de metri în
mai puțin de un minut și jumătate. Cetatea se află la
aproximativ 15 km de Brașov.

OBIECTIVE TURISTICE /
MUZEE

Muzeul Casa Mureșenilor
Str. Piața Sfatului, nr. 25

Casa Sfatului - Muzeul
Județean de Istorie
Str. Piața Sfatului, nr. 30

Muzeul de Artă
Bulevardul Eroilor, nr. 21

Muzeul Prima școală
Românească
Str. Piața Unirii, nr. 2-3

Muzeul de Etnografie
din Brașov
Bulevardul Eroilor nr. 21A

Muzeul Civilizației
Urbane a Brașovului
Str. Piața Sfatului, nr. 15
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Rectorat
Stația: Livada Poștei
1 Livada Poștei – Triaj
2 Livada Poștei – Rulmentul
4 Livada Poștei – Gară
6 Livada Poștei – Saturn
14 Livada Poștei – Fabrica de var
16 Livada Poștei – Griviței – Cărămidăriei
17 Livada Poștei – Noua
28 Livada Poștei – Str. Fundăturii
31 Livada Poștei – Valea Cetății
34 Livada Poștei – Timiș Triaj
36 Livada Poștei – Independenței
41 Livada Poștei – Stupini
50 Livada Poștei – Castanilor - Podul Crețului

Colină
Stația: Onix
6 Livada Poștei – Saturn
16 Livada Poștei – Griviței – Cărămidăriei
36 Livada Poștei – Independenței
51 Pe tocile – Gara Brașov

Stația: Spital Mârzescu / Rial
22 Saturn – Stadionul Tineretului

Aula „Sergiu T Chiriacescu”
Stația: Sanitas
1 Livada Poștei – Triaj
4 Livada Poștei – Gară
5 Stadionul Municipal - Roman
6 Livada Poștei – Saturn
16 Livada Poștei – Griviței – Cărămidăriei
17 Livada Poștei – Noua
22 Saturn – Stadionul Tineretului
31 Livada Poștei – Valea Cetății
34 Livada Poștei – Timiș Triaj
36 Livada Poștei – Independenței
50 Livada Poștei – Castanilor - Solomon

Corpul J
Stația: Facultatea de Construcții
53 Panselelor – Facultatea de Construcții

Institutul de Cercetare –
Dezvoltare al Universității
Transilvania din Brașov
Stația: Campus Genius
24 Livada Poștei – Campus Genius - Baciului

TRANSPORTUL PUBLIC. TRASEE RATBV
Studenții UNITBV beneficiază de o reducere la abonamentul de călătorie pe toate liniile RATBv.
Pentru toate corpurile de clădire ale Universității aflate în centrul Brașovului, poți lua orice mijloc de
transport pentru stația Livada Poștei.

Toate traseele și orarele mijloacelor de transport în comun sunt
disponibile la adresa: www.ratbv.ro/trasee-si-orare/


