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19 facultăţi
97 programe de licenţă
32 domenii de licenţă
215 programe de master
9 programe de master didactic
22 școli doctorale

Universitatea din București,

unui oraș viu și cosmopolit

UB este inima unui oraș multicultural și cosmopolit, în care viaţa de student este îmbogăţită la orice
pas de experienţe culturale și de divertisment fascinante. Din punct de vedere geografic, capitala ţării
se află la distanţe relativ reduse atât faţă de munte, cât și faţă de mare.
Ca student în București, ai oportunitatea de a petrece timp liber de calitate în cel mai mare oraș al
ţării, de a vizita muzee, palate și case memoriale, de a participa la spectacole de teatru și animaţie, de
a lua parte la cele mai așteptate festivaluri și concerte ale anului, de a vedea filme în premieră, în săli
de cinema sau în aer liber. În apropierea orașului poţi încerca experienţe inedite, de tipul saltului în
tandem și a săriturii cu parașuta. Dacă ești pasionat de sporturi extreme, precum escaladă și alpinism,
în afara faptului că te afli în apropierea munţilor, vei găsi săli specializate în care te poţi antrena zilnic.
Totodată, pășind în Centrul Vechi, vei descoperi un oraș care nu doarme niciodată și în care
petrecerile se termină în zori.
Orașul este extrem de prietenos cu studenţii. Aproape toate restaurantele, muzeele și grădinile, sălile
de fitness și bazele sportive pun la dispoziţia tinerilor pachete promoţionale, la preţuri accesibile.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Cu o istorie de peste 150 de ani și un prestigiu confirmat constant, Universitatea
din București este astăzi un spaţiu academic dinamic și incluziv, centrat pe student
și caracterizat prin creativitate, inovare și pragmatism.
Instituţie de excelenţă atât în educaţie, cât și în cercetare, UB a făcut din pregătirea
studenţilor săi pentru viaţă și profesie o prioritate. Astfel, UB acţionează constant
și cu determinare pentru a garanta absolvenţilor săi o asimilare ușoară și eficientă
pe piaţa muncii, indiferent de domeniul sau programul de studiu.
Actor central al învăţământului superior românesc și european, Universitatea
din București este o instituţie aflată într-un permanent proces de adaptare și
internaţionalizare, deschisă spre multiculturalitate și diversitate. Iar apartenenţa
la CIVIS – Universitatea Civică Europeană –, alături de alte șapte universităţi
europene de top, precum și numeroasele parteneriate internaţionale pe care le-a
încheiat de-a lungul anilor, confirmă o dată în plus eforturile neîntrerupte pe
care UB le face pentru a asigura studenţilor săi o gamă variată de oportunităţi de
mobilitate și schimburi studenţești.
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1300

angajaţi în
administraţie

STRUCTURA ACADEMICĂ

Studii de

licenţă
3–4 ani
de studii
(6–8 semestre)
credite: 180−240

Studii de

master
1–2 ani

de studii
(2–4 semestre)
credite: 60−120

Studii de

doctorat
3 ani
de studii
(6 semestre)

FACULTĂŢI
Administraţie și Afaceri • Biologie • Chimie • Drept • Filosofie
• Fizică • Geografie • Geologie și Geofizică • Istorie •
Jurnalism și Știinţele Comunicării • Limbi și Literaturi Străine
• Litere • Matematică și Informatică • Psihologie și Știinţele
Educaţiei • Sociologie și Asistenţă Socială • Știinţe Politice •
Teologie Ortodoxă • Teologie Romano-Catolică •
Teologie Baptistă
STRUCTURA ACADEMICĂ
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Administraţie și Afaceri
În facultatea noastră, poţi beneficia de numeroase oportunităţi:
schimb de experienţă cu facultăţi din alte universităţi, întâlniri cu
antreprenori de succes, o comunitate academică foarte interesată
de preocupările și nevoile studenţilor. Aici, pe lângă cele mai
faine proiecte, vă puteţi face cei mai buni prieteni și crea cele mai
frumoase amintiri! [Radu]

faa.ro
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Biologie
Acum trei ani am ales specializarea
Ecologie pentru că era ceva nou, ceva de
care nu auzim în mod obișnuit... Acum,
dacă m-aș întoarce înapoi în timp, aș alege
din nou facultatea asta. De ce? Când auzim
Ecologie, ne gândim la natură, la copaci…
Și, după cum știţi, sunt probleme reale,
pierderea biodiversităţii, fragmentarea
habitatelor și schimbărilor climatice.
În această secţie chiar am avut
oportunitatea nu doar să aflu ce înseamnă,
dar și să descopăr ce pot să fac pentru a
lupta împotriva acestor probleme, pentru
a găsi chiar eu soluţii. Mi-a dat acea
motivaţie să merg mai departe și chiar
să descopăr o nouă pasiune, fotografia.
[Gabriele]

bio.unibuc.ro
FA C U LT ĂŢ I
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Chimie
Dacă te întrebi de ce să vii la
Facultatea de Chimie, îţi pot da
câteva motive simple. Primul
dintre ele ar fi acela că un student
al Facultăţii de Chimie, indiferent
ce probleme ar avea, are toate
soluţiile pentru rezolvarea lor.
De exemplu, toată lumea știe
despre cafea că este cel mai bun
prieten al unui student. Ei bine,
un student de la Facultatea de
Chimie știe concentraţia exactă
de cofeină necesară supravieţuirii
în sesiune. Dacă îţi plac jocurile,
Facultatea de Chimie este locul
perfect pentru tine. De ce? Pentru
că aici poţi găsi cuvinte foarte bune
pentru «Spânzurătoarea». Printre
ele s-ar număra „fenolftaleină”,
„cromatografie” și multe altele. Un
student al Facultăţii de Chimie învaţă
întotdeauna să vadă paharul plin: o parte
în stare lichidă, cealaltă parte în stare
gazoasă… [Anca]

chimie.unibuc.ro
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Drept
Facultatea de Drept a Universităţii din București
înseamnă pentru mine, întâi de toate, prestigiu.
Un loc în care se întâlnesc, într-o firească
împletire, academismul și erudiţia, exigenţa
și prestanţa, corectitudinea și integritatea.
Facultatea a însemnat și continuă să o facă, un
loc al desăvârșirii mele atât pe plan profesional,
academic, cât și pe plan personal.
Intrată fiind în facultate fără nicio cunoștinţă în
domeniu, cu un zâmbet în buzunar, am întâlnit
harul, întruchipat de profesori, pentru care
fiecare curs și seminar înseamnă provocarea de a
găsi drumul către noi, studenţii. Este locul unde
am simţit că activitatea studenţilor contează,
fiecare dintre noi fiind o piesă determinantă în
mecanismul complex și fermecător al Facultăţii
de Drept. Am înţeles că aici este locul în care orice
vis, orice întrebare și orice îndrăzneală își găsesc
calea spre a deveni realitate, păstrând aura decenţei și
a rigorii. Este o intersecţie a oportunităţilor, indiferent
de personalitatea și interesele fiecăruia dintre studenţi,
oportunităţi ce se concretizează în conferinţe,
concursuri naţionale și internaţionale, programe și
centre de cercetare, precum și alte activităţi menite să
perfecţioneze cunoștinţele acumulate.
Am pornit la drum căutând confirmarea că am ales
Facultatea potrivită și am ajuns la certitudinea că aici pot
învăţa să dau un sens nobil devenirii mele. [Maria]

drept.unibuc.ro
FA C U LT ĂŢ I
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Filosofie
Studiul filosofic te va face atent la
detalii, te va ajuta să parcurgi știrile
într-un fel în care nu ai făcut-o până
acum, să înţelegi evenimentele care
se întâmplă în lume și să participi la
ele critic, nu ca un simplu spectator,
ci încercând să vii cu un aport la
ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Cred eu, și observ și la colegii
mei, că te face un cetăţean mai
bun, mai implicat, capabil să
intervii creativ în discuţiile
importante ale momentului
și te echipează cu imaginaţie
morală, cu abilitatea de
a răspunde provocărilor
și problemelor în moduri
neașteptate și creative.
[Anda]

Fizică
Cred că cel mai valoros lucru cu care rămâi după
Facultatea de Fizică e că înveţi să gândești
critic, să ai o abordare logică asupra
lucrurilor, să reduci toate fenomenele
la principii fundamentale. O să
fiu sinceră, fizica nu e simplă, dar
nici n-ar trebui să fie, pentru că
își propune să explice o realitate
incredibil de complexă. Până
la urmă, primul pas pentru
progresul știinţific este să-ţi
dai seama de ceea ce nu știi
și să îţi dai seama de ce ai
putea să îmbunătăţești.
Al doilea pas e pur și
simplu să veniţi la noi, la
Facultatea de Fizică, și să
fiţi unul dintre oamenii
care realizează progresul,
nu doar să citiţi despre el
după ce a devenit deja istorie.
[Amanda]

fizica.unibuc.ro
FA C U LT ĂŢ I
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Geografie
De ce Geografie? Pentru informaţiile interesante pe care le
veţi primi de la profesori, dar mai ales pentru
că profesorii sunt open-minded și maniera
interactivă în care ei vă oferă aceste
informaţii este una captivantă,
curiozitatea voastră fiind astfel pe
deplin valorificată. Apoi pentru
proiectele pe care le veţi desfășura
în echipă și prin care veţi deprinde
anumite abilităţi care vă vor ajuta
pe parcursul studenţiei, pentru
bine-cunoscutele practici de teren,
prin care veţi vedea lumea dintr-o
altă perspectivă, veţi călători alături
de prieteni și colegi. Fiţi curioși
când vă înscrieţi și căutaţi informaţii!
[Roberto]

geo.unibuc.ro
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Geologie și
Geofizică
Am ales această facultate datorită
oportunităţilor incredibile de carieră,
datorită ieșirilor pe teren care ne
aduc mai aproape și ne transformă în
adevăraţi colegi, chiar într-o familie,
datorită profesorilor care sunt foarte
deschiși, adevăraţi profesioniști, și dau
ce e mai bun, datorită urmelor fosile de
dinozauri, pe care le-am și descoperit
de câteva ori. Veniţi la Facultatea
de Geologie și Geofizică dacă vreţi
să-l cunoașteţi pe Hatzegopteryx!
[Sabina]

gg.unibuc.ro

Istorie
De ce să veniţi la noi în facultate?
Împreună, ca studenţi la Istorie, ne
dezvoltăm și ca adulţi responsabili.
Învăţăm să înţelegem mai bine
societatea și, de asemenea, să ne
lărgim orizontul către mai multe
domenii. Unii vom ajunge într-o
zi profesori și vom oferi elevilor
bucuria de a învăţa despre istorie
și fenomenele ce s-au desfășurat
de-a lungul timpului. Sau vom
merge către alte profesii unde
experienţa de cunoaștere și
de analiză a istoriei ne va da o
expertiză în plus. Pentru mine,
Istoria reprezintă oportunitatea
de a studia felul în care am evoluat,
de la primele semne de civilizaţie
și până la călătoriile în spaţiu.
[Alexandru]

istorie.unibuc.ro
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Jurnalism și
Știinţele Comunicării
De ce am ales această facultate? Mi-am
dorit să cunosc zona comunicării, zona
publicităţii și zona jurnalismului. S-au
împlinit aceste lucruri. Am avut și am în
continuare parte de proiecte în cadrul
cursurilor… Am avut multe posibilităţi
de a merge în proiectele Erasmus.
Aici partea teoretică se îmbină cu
partea practică. Toate acestea
înseamnă FJSC. De ce? Pentru
că profesori dedicaţi realizează
proiecte dedicate studenţilor.
Veniţi la FJSC! [Claudia]

fjsc.unibuc.ro
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Limbi și
Literaturi Străine
Dacă ești student la FLLS, faci parte
dintr-o comunitate foarte diversă și
deschisă, iar acest lucru te face și pe tine
o persoană mai open-minded. Totodată,
aici ai ocazia să interacţionezi cu
lectori și cu profesori străini și, fie
vorba între noi, poţi să «furi» astfel
puţin din accentul lor nativ. Și
vouă vă plac filmele și serialele,
nu? Ei, bine, după ceva timp
la FLLS, o să puteţi să le
urmăriţi fără să mai aveţi
nevoie de subtitrare.
Sunt convinsă că printre
voi există persoane
pasionate de călătorii și de
experienţe noi, iar o bursă
în străinătate este ocazia
perfectă să faceţi acest lucru.
[Otilia]

Litere
Călătoriile în timp sunt permise.
Jocurile de cuvinte, la fel. Cinci
motive să ni te alături? Dedicare.
Diversitate. Creativitate.
Profesionalism. Și comunitate.
Cu siguranţă vei descoperi mii
de motive pentru care să vii la
facultatea noastră! Atâtea
cărţi, atâtea motive să vii la
Literele bucureștene!
[Maria & Diana]

FA C U LT ĂŢ I
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Matematică
și Informatică
De-a lungul celor trei ani de facultate, am întâlnit o
mulţime de profesori deschiși, foarte pasionaţi
de ceea ce fac și dornici să ajute. Un lucru care
îmi place în mod deosebit este faptul că
majoritatea laboratoarelor și seminariilor
sunt ţinute chiar de studenţi la master ai
facultăţii, oferind astfel o atmosferă de
lucru relaxantă și prietenoasă.
Alte lucruri deosebit de îndrăgite de mulţi
studenţi sunt cursurile facultative, adică
cele la care aceștia optează să meargă.
Eu am ales sa fac un curs de Introducere
în Robotică, un curs la care studenţii
sunt încurajaţi să realizeze proiecte cu
aplicabilitate practică, pe care să le dezvolte
ulterior. Astfel, am găsit un domeniu care mă
atrage și am întâlnit un grup de oameni care
lucrează cu pasiune și entuziasm.
Un alt aspect din facultate îndrăgit de mine
este Asociaţia Studenţilor la Matematică și
Informatică, un grup mare de voluntari care
organizează proiecte pentru studenţi. În calitate
de membru al asociaţiei, pot spune că a face parte
dintr-o asemenea comunitate înseamnă mulţi
prieteni, multă muncă frumoasă, dezvoltare personală
și o viaţa de student productivă și de calitate. [Ioana]
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Psihologie și
Știinţele Educaţiei

“

La FPSE găsiţi tot ceea ce aveţi nevoie pentru a
deveni un specialist bine pregătit. Găsiţi cadre
didactice profesioniste și dornice să vă ajute
și să vă îndrume primii pași în cariera de
psiholog, formator, profesor sau specialist
în psihopedagogie specială, oportunităţi
de practică în instituţii de renume, centre
de cercetare și dezvoltare, atât naţionale,
cât și internaţionale, spaţii moderne de
învăţare și o asociaţie de studenţi pe care
vă puteţi baza mereu. Din experienţa
personală, vă pot spune că decizia de a
urma această facultate mi-a schimbat
total perspectiva asupra vieţii, prin
întâlnirea cu oameni extraordinari și
prin participarea în diferite contexte,
care m-au ajutat să îmi dau seama ce
îmi doresc de la mine, ce îmi doresc
de la viitor și ce îmi doresc de la cei
din jurul meu. [Cristina]

fpse.unibuc.ro
FA C U LT ĂŢ I
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Sociologie și
Asistenţă Socială
Facultatea noastră oferă o diversitate de programe de
studii: Sociologie, Asistenţă Socială, Antropologie
sau Resurse Umane. Dacă doriţi să-i ajutaţi pe
alţii, veniţi la facultatea noastră pentru a învăţa
cum să lucraţi cu persoanele care se confruntă
cu diverse probleme: de la persoanele fără
adăpost până la cele private de libertate. Avem
și o asociaţie studenţească ce se ocupă cu
reprezentarea studenţilor, îi ajută să se
integreze în cadrul facultăţii și în viaţa de
student, dezvoltând anumite activităţi
în echipă ce contribuie la creșterea
personală și profesională. [Bianca
Alexandra]

sas.unibuc.ro
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Știinţe Politice
Ești pasionat de politică? Dorești să faci din anii de
studenţie o experienţă de neuitat? Comunitatea
noastră entuziastă de studenţi așteaptă să îi preiei
vibe-ul. Imaginează-ţi anii de studenţie ca pe o
aventură! Vei cunoaște modalităţi alternative de
învăţare. Vei fi transpus în pielea unui candidat
politic sau a unui diplomat. Îţi vei dezvolta spiritul
critic și analitic. Vei descifra tainele știinţelor
politice și vei pătrunde în lumea sofisticată a
relaţiile internaţionale.
Aici, colegii și profesorii îţi vor acorda sprijin
necondiţionat. Vei râde, uneori vei plânge în
sesiune, te vei bucura de fiecare reușită și, cât ai
bate din palme, din bobocelul timid din primul an
vei deveni unul din veteranii facultăţii noastre.
Dorești să îţi iei zborul din sânul familiei și să le
demonstrezi că poţi face faţă provocărilor vieţii?
Îţi surâde ideea de a studia și în străinătate? Aici ușile
ţi se deschid prin intermediul numeroaselor mobilităţi
de studiu oferite de facultatea noastră.
Odată pătruns în acest univers, vei observa că FSPUB sprijină
dezbaterea academică și pluralismul opiniilor, pune accent pe
valorificarea ideilor originale, promovează valorile universale și
diversitatea culturală.
Te așteptăm în această aventură de explorare a universului
știinţelor politice! [Claudia]

fspub.unibuc.ro
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Teologie Ortodoxă
De ce? De ce mi se întâmplă mie
anumite lucruri? Aici, la Facultatea
de Teologie Ortodoxă, am aflat
răspunsurile. Așa am reușit să mă
apropii mai mult de cei din jurul
meu, de familie, să comunic
mai bine cu ei, să fiu chiar mai
îngăduitor. Să reușesc să fiu mai
puternic emoţional. Să am un
mod de viaţă, pe care cei de
lângă mine, privindu-l, l-au
dorit și ei. Și pe toate acestea
le-am reușit împreună!
[Silviu]

ftoub.ro
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Teologie
Romano-Catolică
Am ales cursurile acestei facultăţi
din dorinţa de a găsi răspunsuri la
anumite întrebări pe care le
aveam cu privire la conceptul de
«om», privit în integralitatea sa,
la relaţia lui cu semenii
săi și cu Dumnezeu.
Am descoperit la această
facultate cursuri și programe
care abordează această
problemă dintr-o perspectivă
mult mai largă decât cea strict
teologică. Abordarea ţine cont
de filosofie, de antropologie, de
sociologie, de psihologie și – de
ce nu? – chiar de dreptul civil.
[Marian]

ftcub.unibuc.ro
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Teologie Baptistă
A lua decizia cu privire la viitorul tău
presupune curaj. Vreau să îţi prezint
câteva motive pentru care Facultatea de
Teologie Baptistă ar putea fi facultatea
potrivită pentru tine. Beneficiezi de
dublă specializare, atât în domeniul
Asistenţei Sociale, cât și în domeniul
Teologiei. Ai oportunitatea de a
contribui la consolidarea sistemului
de asistenţă socială, atât în sistemul
public, cât și în cel privat. În plus, ai
posibilitatea de a lucra cu oamenii în
diferite contexte sociale. Acest lucru
presupune curaj. Dacă vrei mai mult
decât a avea un loc de muncă, atunci
Facultatea de Teologie Baptistă este
facultatea potrivită pentru tine! Vei primi
instruire ca să obţii ce dorești: curaj și
schimbare! [Florina]

ftb.unibuc.ro
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OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI

Burse
bursă pentru
performanţă
știinţifică

bursă de studiu
pentru studenţii
cu domiciliul în
mediul rural

bursă specială,
pentru studenţii
cu rezultate
remarcabile în
activităţi culturale
sau sportive

bursă
de performanţă
Meritul Olimpic

bursă de merit

bursă socială și
bursă socială ocazională

bursă specială, pentru activităţi
extracurriculare

Școli și cursuri de vară
Activităţi extracurriculare
OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI
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OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI
Schimburi
internaţionale

Ghidare și
consiliere
vocaţională și de
carieră

Geoparcul Internaţional
UNESCO Ţara Haţegului
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OPORTUNITĂŢI PENTRU STUDENŢI

Cursuri de
limba română
pentru străini

Baze sportive

Muzeul
Universităţii din
București

Grădina
Botanică
„Dimitrie
Brandza”

Biblioteca
Centrală
Universitară
„Carol I” și
filialele acesteia

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE
152 universităţi partenere
468 parteneriate Erasmus

Mobilităţi
internaţionale

Programe
Erasmus+

Școli de vară,
ateliere și
conferinţe
internaţionale

Schimburi de
experienţă și acces
liber la platforme
de cercetare la
nivel internaţional

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE
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PARTENERIAT INTERNAŢIONAL
Universitatea Civică Europeană

CIVIS

O puternică
alianţă de
8 universităţi
europene
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Grupate în
jurul unei
viziuni
comune

O comunitate de
aproape 400.000 de
studenţi și 55.000
de membri ai
personalului didactic
și administrativ

PARTENERIAT INTERNAŢIONAL

misiune
comună

valori
împărtășite

civis.eu

unibuc.ro

admitere.unibuc.ro
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