
Ghidul Studentului



De ce filosofie?
Știm că odată ce ai ajuns aici oamenii te

întreabă de ce ai ales faculteatea asta.

Așa că cel mai simplu e să oferim câteva

dintre răspunsurile profesorilor noștri:

Aici, la Facultatea de Filosofie, suntem

obișnuiți să călătorim în timp. Înainte și

înapoi cu viteza gândului, astfel încât

să descoperi idei, concepte și viziuni

foarte diferite asupra omului și lumii -

Constantin Vică

 Pentru că filosofia te ajută să îți găsești
un mod de viață. Și să alegi, de fapt, cine

ești. Nu cine vor părinții. Nu cine vor
prietenii. - Laurențiu Staicu



De ce să optăm pentru filosofie?

Pentru că libertatea, chiar și în

democrașie, are nevoie în continuare

de oameni care sunt pregătiți să lupte

pentru ea - Dorina Pătrunsu

 

Filosofia îțî oferă capacitatea de a

gândi critic. De a depista un argument

și de a evalua slăbiciunile lui - Emilian

Mihailov
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Noțiuni elementare
Învățământul universitar arată cam la fel în
toată Europa.
La noi lucrurile arată cam așa:
• licență - 3 ani
• master - 2 ani
• doctorat - 3 ani

Tutorele de an este profesorul care are
datoria de a ajuta studenții cu răspunsuri la
probleme și întrebări ce apar în parcursul
academic. Mai pe scurt, e un fel de diriginte.

Fiecare materie are un anumit număr
de credite. Dacă ai învățat și nu ai nicio
restanță, înseamnă că ai obținut 60 de
credite în anul respectiv și ești considerat
student integralist. Dar ca să promovezi anul
e nevoie doar de 30 de credite.



Philos - Asociaţia Studenţilor din Filosofie, a luat naștere în

ianuarie 2010 şi este o organizaţie apolitică şi non-profit. 

Misiunea noastră este de a reprezenta drepturile şi nevoile

studenților din Facultatea de Filosofie. Deși scopul nostru este

axat pe reprezentare, proiectele pe care le-am realizat fac parte

dintr-o arie mult mai largă, incluzând proiecte educaționale,

culturale sau sociale.



Organizăm activități diverse, de la sesiuni de comunicări

științifice, traininguri, workshopuri, dar știm și să ne distrăm, deci

ne mai ocupăm de Balul Bobocilor, Seri de Film şi petreceri.

 

Reprezentăm studenţii atât în cadrul Consiliului Facultății de

Filosofie, cât și în Senatul Universității din București. Suntem

membrii ASUB, dar și ANOSR, realizând astfel o reprezentare a

studenților noștri inclusiv la nivel național.



Lucruri bune de știut
Drepturi

1. Studenții beneficiază de

următoarele drepturi sociale:

asistență medicală și

psihologică gratuită, cazare (cu

excepția cazului în care studiază

în localitatea de domiciliu),

subvenții pentru cazare, acces

în spaţiile universitare pentru a

organiza proiecte pentru

studenţi sau pentru a derula

activităţile interne, în afara

orelor de curs şi a altor activităţi

prestabilite;

2. Studenții au dreptul de a sesiza

abuzuri şi nereguli şi de a cere

verificarea şi evaluarea acestor

sesizări de către organisme

specializate prevăzute de

legislaţia în vigoare, precum şi

dreptul la protecţia celor care

sesizează, potrivit Legii nr.

571/2004 privind protecţia

personalului din autorităţile

publice, instituţiile publice şi din

alte unităţi care semnalează

încălcări ale legii;



3. Studenții au dreptul la un

termen de înscriere de cel

puţin 5 zile lucrătoare de la

afişarea anunţului pentru

concursurile organizate

în universitate, inclusiv cele

pentru burse, tabere, cazare şi

mobilităţi;

4. Studenţii au dreptul de a

cunoaşte mecanismele prin care

se stabilesc taxele de studiu,

precum şi alte taxe percepute de

universitate, în

conformitate cu Carta

universitară;

5. Studenţii pot beneficia de

următoarele tipuri de burse: burse

de merit, de studiu, de excelență,

sociale, burse special din alocații

bugetare ale universităților, burse

pe bază de contract încheiat cu

operatori economici ori cu alte

persoane juridice sau fizice;

6. Studenţii pot beneficia de

împrumuturi prin Agenţia de

Credite şi Burse pentru Studenţi

în conformitate cu art. 204 din

Legea nr. 1/2011, cu modificările

şi completările ulterioare;



7. Studenţii care provin din medii

dezavantajate sau cei care au

rezultate remarcabile în educaţia

şi formarea lor profesională,

culturală sau sportivă beneficiază

de locuri în taberele tematice în

limita bugetului acordat în acest

scop;

8. Candidaţii proveniţi din medii

dezavantajate marginalizate din

punct de vedere socio-economic,

inclusiv absolvenţi ai liceelor din

mediu rural sau din oraşe cu mai

puţin de 10.000 de locuitori, pot

beneficia de un număr de locuri

bugetate garantate, în condiţiile

legii;

9. Absolvenţii care vor practica

profesia minimum 5 ani în mediul

rural vor fi scutiţi de plata a 75%

din împrumut, această parte fiind

preluată de către stat, în cuantum

de maximum 5.000 lei;

10. Studenţii care provin din familii

cu venituri reduse beneficiază de

un sistem de împrumuturi

bancare pentru efectuarea

studiilor, garantate de stat, în

condiţiile legislaţiei în vigoare,

prin Agenţia de credite şi burse

de studii. Împrumuturile pot

acoperi taxele de studii şi costul

vieţii pe perioada studiilor.



Lucruri bune de știut
Obligaţii

1. De a învăţa sistematic şi de a-

şi îndeplini toate sarcinile care

le revin potrivit planului de

învăţământ şi programelor

analitice ale disciplinelor, în

scopul unei temeinice pregătiri

teoretice şi practice care să le

permită integrarea pe piaţa

relevantă a muncii;

2. De a respecta Carta,

regulamentele şi deciziile

Universităţii;

3. De a respecta drepturile de

autor ale altor persoane şi de a

recunoaşte paternitatea

informaţiilor prezentate în

lucrările elaborate;

4. De a sesiza autorităţilor

competente orice nereguli în

procesul de învăţământ şi în

cadrul

activităţilor conexe acestuia;



5. De a respecta curăţenia, liniştea

şi ordinea în spaţiul universitar;

6. De a păstra integritatea şi buna

funcţionare a bazei materiale

puse la dispoziţia lor de către

Universitatea;

Pentru mai a vedea mai multe

drepturi și obligații pe care le

aveți ca studenți la Universitatea

din București, te invităm să

consulți Codul Drepturilor și

Obligațiilor Studentului UB



Responsabili activitate tutorială 2019-2020

Responsabil general: Romulus
Brâncoveanu

romulus.brancoveanu@filosofie.unibuc.ro

Anul I

Grupa 300: Ileana Dascălu
ileana.dascalu@filosofie.unibuc.ro

Grupa 352: Marin Bălan
marin.balan@filosofie.unibuc.ro

Grupa 350: Cristian Iftode
cristian.iftode@filosofie.unibuc.ro

Grupa 351: Laurențiu Gheorghe
laurentiu.gheorghe@filosofie.unibuc.ro

Grupa 353: Laurenţiu Staicu
laurentiu.staicu@filosofie.unibuc.ro

Grupa 354: Gheorghe Ştefanov
gheorghe.stefanov@filosofie.unibuc.ro



Responsabil general: Viorel
Vizureanu

viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

Anul II

Grupa 301: Emilian Mihailov
emilian.mihailov@filosofie.unibuc.ro

Grupa 356: Consantin Vică
constantin.vica@filosofie.unibuc.ro

Grupa 355: Viorel Vizureanu
viorel.vizureanu@filosofie.unibuc.ro

Grupa 357: Oana Şerban
oana.serban@filosofie.unibuc.ro



Responsabil general: Constantin
Stoenescu

constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

Anul III

Grupa 302: Radu Dudău
radu.dudau@filosofie.unibuc.ro

Grupa 359 (FMP): Dorina
Pătrunsu

dorina.patrunsu@filosofie.unibuc.ro

Grupa 358 (FC): Sabin Totu
sabin.totu@filosofie.unibuc.ro

Grupa 360 (FT): Dana
Jalobeanu

dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro



Facilităţi

 Asistență medicală gratuită,
asigurată de Cabinetul

Medical Universitar aflat în
incinta Căminului Studențesc

Mihail Kogălniceanu (la
parter), care aparține

Administrației Spitalelor
Bucureşti. Acoperă specializări

de Medicină Generală şi
Stomatologie.

Cantina Universității din
Bucureşti - în campusul Facultății
de Drept, in cadrul Căminului M.

Kogalniceanu.
Preparatele sunt de bună calitate

şi accesibile tuturor.
 

Program:
Luni - Vineri: 11:30 - 17:00

Sâmbătă: închis
Duminică: închis



Burse

Bursele sociale.
Bursele sociale sunt acrodate

în fiecare an pe baza unui dosar
cu acte doveditoate pentru

criteriile medicale sau
financiare existente în

metodolofia de acordare a
burselor. Acest dosar trebuie

depus la secretariatul facultăţii.
Bursă socială: 630 lei.

Bursele de merit
 Secretariatul facultăţii anunţă

care sunt studenţii eligibili pentru
aceste burse, apoi trebuie depus

un extras de cont.
Bursă merit I: 735 lei

 (se acordă începând cu anul I
licenţă şi master).

Bursă merit II: 840 lei
 (se acordă începând cu anul II

licenţă şi master).

Bursele de merit/performanţă se pot cumula
cu cele sociale sau speciale. Acestea sunt

acordate şi în perioada vacanţelor

www.unibuc.ro/student-ub/burse



Cuantumul taxei de studiu (în lei)
pentru anul universitar de licență și master.
 

Licență: 3500 lei
 
Master: 3500 lei Master
UNESCO echivalentul în lei a 2000€
 
Studii universitare de doctorat: 6000
(lei) taxa de studiu

Taxe de studiu



 SECRETARIAT

Secretar: Carmen Irina Șandru
carmen.sandru@filosofie.unibuc.ro

 
Secretar: Iuliana Iliescu

iuliana.iliescu@filosofie.unibuc.ro
 

Secretar: Carmen-Viviana Ciachir
viviana.ciachir@filosofie.unibuc.ro

 
Programul de lucru cu publicul al

secretariatului
Luni - Joi: 12:00-14:00

Vineri: 10:00-12:00



CATALOG ONLINE

http://ums.unibuc.ro/



@philosub

philosub.wordpress.com

@philosub

asociatiaphilos@gmail.com

Ne găsiți pe:


