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Universitatea din București se află într-un proces dinamic
de transformare cu scopul de a se afirma tot mai mult ca o
universitate fanion, o universitate europeană, eficientă și
echitabilă, orientată spre viitor, promotoare a valorilor știinţei,
cunoașterii și societăţii deschise, un creuzet pentru elitele
știinţifice și sociale ale României, o universitate pentru generaţiile
viitoare și pentru viitorul ţării.
Așa cum știţi, UB este în prezent, împreună cu alte nouă
prestigioase universităţi europene, parte a Alianţei CIVIS.
Această apartenenţă reprezintă pentru noi deopotrivă o uriașă
oportunitate și o mare responsabilitate. În acest sens suntem ferm
hotărâţi să facem totul pentru a atinge cele mai înalte standarde
în educaţie și cercetare, atât ca parte a misiunii asumate de
Universitatea din București, cât și ca o componentă-cheie a
conceptului de universitate europeană. Colaborarea din cadrul
alianţei contribuie în mod esenţial la consolidarea forţelor noastre
ca entităţi individuale și ne sprijină în crearea unor noi platforme
și instrumente care nu ar fi fost posibile altfel. Dincolo de calitatea
superioară a indivizilor și a echipelor locale, principalul avantaj
de ordin competitiv al CIVIS este diversitatea, dată atât de aria
geografică și culturală acoperită de universităţile membre, cât
și de excelenta noastră cooperare, care asigură o reală unitate în
diversitate.

Prof. univ. dr. Marian Preda,
Rectorul Universităţii din București

Strategia Universităţii din București vizează consolidarea și
diversificarea programelor de studii, sprijinirea și dezvoltarea
cercetării în toate domeniile, precum și dezvoltarea dimensiunii
de deschidere a UB. Ne propunem astfel să asigurăm conectarea
instituţiei noastre la principalele centre de învăţământ superior
din lume și să încurajăm studenţii să acceseze multiple oportunităţi
de mobilitate și schimburi de experienţă.
Totodată, Universitatea din București va continua să rămână
fidelă crezului său că, într-o lume tot mai divizată, în epoca postadevărului și a știrilor false, spiritul critic și cunoașterea rămân
singurele garanţii pentru conservarea unei societăţi deschise
libere și a unui stat de drept.
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Universitatea din București este
inima unui oraș multicultural
și cosmopolit, presărat cu
numeroase muzee, palate,
case memoriale, teatre,
cinematografe, biblioteci
și galerii de artă. Îmbinând
vechiul cu noul, Bucureștiul
este o veritabilă capitală
europeană, un loc deopotrivă
monumental și insolit, extrem
de efervescent din punct de
vedere cultural și artistic, animat
în permanenţă de festivaluri,

6

evenimente convenţionale și
neconvenţionale, spectacole
experimentale, lansări de carte,
expoziţii și instalaţii inovative.
Bucureștiul oferă numeroase
posibilităţi de a petrece timp
liber de calitate în cel mai mare
oraș al ţării, 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 și
de a participa la spectacole de

teatru și de animaţie inedite.
Iar nu foarte departe de oraș
sunt disponibile experienţe
interesante, precum saltul în
tandem sau săritura cu parașuta.
Cei pasionaţi de sporturi
extreme, precum escaladă și
alpinism, vor aprecia faptul
că orașul se află în apropierea
munţilor și vor găsi săli indoor
specializate pentru antrenament
zilnic. Totodată, pășind în
Centrul Vechi, vor descoperi un
oraș care nu doarme niciodată.
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Calea Victoriei noaptea

Ateneul Român

Biblioteca Centrală Universitară

Parcul Herăstrău, cinema în aer liber

Palatul Regal
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Teatrul Naţional
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Scurt istoric UB
1694
Cărturarul
transilvănean
Gheorghe Lazăr
creează Școala de
la Sfântul Sava, cu
predare în limba
română.

1818

1857
Domnitorul Alexandru Ioan
Cuza (1859–1866) înfiinţează
Universitatea din București. Instituţia
reunește într-un singur corp
Facultăţile de Drept, Știinţe și Litere.

Este promulgată Legea de Reformă a
învăţământului și are loc
grefarea modelului sovietic de
învăţământ superior. Drept consecinţă,
începe ampla reorganizare a UB:
Facultăţile de Teologie,
Medicină Umană și Medicină
Veterinară se desprind de Universitate.
Institutele universitare sunt desfiinţate
și se creează institute subordonate
Academiei Republicii Populare Române.

8

4/16
iulie

Domnitorul Ţării
Românești, Constantin
Brâncoveanu (1688–1714),
fondează la București
Academia Princiară de
la Sf. Sava, la îndemnul
stolnicului Constantin
Cantacuzino, ilustru
cărturar umanist cu studii
la Padova. Învăţământul
se face în limba greacă.

Se pune piatra
fundamentală a Palatului
Universităţii din București.
Aflat în Piaţa Universităţii,
Palatul a fost proiectat
de Alexandru Orăscu,
președinte al arhitecţilor
români, după forma și
asemănarea universităţilor
occidentale.

1864

1944

Începe un lung proces
de epurare a corpului
universitar, caracterizat
prin abuzuri și represalii
din partea noilor autorităţi
comuniste.

1948
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1989
Începe procesul de renaștere
a Universităţii din București:
se creează noi facultăţi,
se reorganizează radical
învăţământul, se înfiinţează noi
catedre și centre de cercetare, se
mărește semnificativ numărul de
studenţi, se extind colaborările
internaţionale ale UB.

1990

1996

UB este clasificată de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului și Sportului ca fiind
prima universitate de cercetare
avansată și educaţie din România.

2015

2019
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Adoptarea Cartei
Universităţii din București.

2011

2014

Cu prilejul aniversării a 151 de ani
de la înfiinţare, UB a redeschis
Muzeul Universităţii din București
pentru vizitatori, după un an de
lucrări de renovare,
modernizare și reorganizare.

În urma desfiinţării abuzive a
numeroase catedre și facultăţi,
Universitatea din București
dispune de numai 6 facultăţi,
cu 8000 de studenţi.

Universitatea din București
celebrează cea de-a 150-a
aniversare alături de membri
importanţi ai comunităţii
academice naţionale și
internaţionale.
Universitatea din București
participă la formarea alianţei
CIVIS alături de alte șapte
universităţi europene de prestigiu:
Universitatea Aix-Marseille,
Universitatea Naţională și
Capodistriană din Atena,
Universitatea Liberă din Bruxelles,
Universitatea Autonomă din
Madrid, Universitatea Sapienza
din Roma, Universitatea din
Stockholm, Universitatea Eberhard
Karls din Tübingen, cărora li s-au
alăturat, în 2021, Universitatea
din Glasgow și Universitatea Paris
Lodron din Salzburg.
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Universitatea din București:
misiune și viziune
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.
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Instituţie de excelenţă atât în
educaţie, cât și în cercetare,
Universitatea din București
a făcut o prioritate din pregătirea
studenţilor săi pentru viaţă și
profesie. Astfel, UB acţionează
constant și cu fermitate pentru
a asigura cea mai înaltă calitate
a serviciilor oferite, care să
garanteze absolvenţilor săi o
asimilare ușoară și eficientă
pe piaţa muncii, indiferent de
domeniul sau programul de
studiu. Totodată, adoptând
standarde competitive, de nivel
internaţional, UB manifestă o
preocupare continuă pentru
colaborare interdisciplinară și
transdisciplinară, leadership
și excelenţă în activitatea
profesorilor și angajaţilor săi.

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 nouă universităţi
europene de top, vine să confirme
încă o dată că UB este o
organizaţie puternic ancorată în
transformările societale ale lumii
actuale, fiind o instituţie angajată
civic și social, conectată la cele
mai importante provocări locale,
naţionale, europene și globale.
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Instituţie cu responsabilitate
faţă de societatea românească
și faţă de problemele globale,
Universitatea din București
acţionează permanent pentru
promovarea principiilor
societăţii deschise și ale
statului de drept. Astfel, UB
și-a asumat o misiune fermă
în dezvoltarea spiritului
critic, în obţinerea excelenţei

în procesul de cunoaștere și
în crearea de noi direcţii de
educaţie și cercetare în toate
domeniile sale de studiu.
Prin reafirmarea constantă a
valorilor culturale și morale
ale societăţii deschise și a
importanţei fundamentale
a cunoașterii, Universitatea
din București înţelege să
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îndeplinească un rol esenţial
în formarea profesioniștilor și
a elitelor societăţii de mâine.
Totodată, UB își propune
permanent să cristalizeze și să
consolideze o conștiinţă civică și
responsabilă în rândul tuturor
membrilor comunităţii sale
academice, în spiritul respectării
drepturilor umane și civile.
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Universitatea din București în cifre

UB

19

facultăţi

97

programe
de licenţă

21

1300

studenţi

500

cercetători

12

profesori

18

cămine

programe
de masterat

9

programe de
master didactic

1

școli doctorale
pe domenii specifice

34 000

215

școală pentru studii doctorale
interdisciplinare: Interdisciplinary
School of Doctoral Studies (ISDS)

50

9

centre de cercetare staţiuni de cercetare

1

cantină

1300

angajaţi în administraţie
(personal didactic-auxiliar
și nedidactic)
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Structura academică
Studii de licenţă

Studii de masterat

3–4 ani

1–2 ani

3 ani

(6–8 semestre) /
credite:
180−240

(2–4 semestre) /
credite:
60−120

(6 semestre)

de studii

Studii de doctorat

de studii

de studii

Facultăţi
Filosofie
Istorie

Fizică

Chimie

Biologie

Administraţie și Afaceri

Drept

Geologie și Geofizică

Geografie

Jurnalism și Știinţele Comunicării

Limbi și Literaturi Străine

Litere

Psihologie și Știinţele Educaţiei
Sociologie și Asistenţă Socială
Teologie Ortodoxă

Matematică și Informatică
Știinţe Politice

Teologie Romano-Catolică

Teologie Baptistă
U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | ST RU CT URA A CA D EM I CĂ

13

Administraţie și Afaceri
LICENŢĂ
Administraţie publică
Administrarea afacerilor
Marketing
Business Administration (în limba engleză)
Cibernetică economică
MASTER
Administraţie publică și eficienţa sistemului administrativ
Administrarea și dezvoltarea resurselor umane
Administrarea relaţiilor publice și asistenţă managerială
Administrarea politicilor publice în Uniunea Europeană
Managementul crizelor
Managementul achiziţiilor publice
Administrarea afacerilor mici și mijlocii
Consultanţă în afaceri
Marketingul strategic și managementul vânzărilor
Business Consulting (în limba engleză)
Behavioural Economics (în limba engleză)

faa.ro
14
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Cea mai „tânără” facultate a Universităţii din București, Facultatea de Administraţie și
Afaceri a fost creată în anul 2004 cu misiunea de a pregăti într-o manieră deopotrivă dinamică,
pragmatică și inovativă specialiști în administraţie și afaceri, dar și tineri antreprenori.
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Biologie
LICENŢĂ
Biologie
Biochimie
Ecologie și protecţia mediului
MASTER
Biochimie și biologie moleculară
Genetică aplicată și biotehnologie
Microbiologie aplicată și imunologie
Managementul integrat al capitalului natural
Neurobiologie
Biochimie clinică aplicată
Bioinformatică medicală
Biologie medicală
Laborator medical
Applied Biochemistry and Molecular Biology (în limba engleză)
Applied Bioinformatics for Life Sciences (în limba engleză)
Sustenability of Socio-Ecological Systems (în limba engleză)
Master didactic în Biologie
DOCTORAT
Școala Doctorală de Biologie
Școala de Studii Universitare Doctorale în Domeniul Ecologie

bio.unibuc.ro
16
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Facultatea de Biologie a UB, prin racordarea permanentă la standardele actuale ale cercetării și prin
iniţierea sau participarea la numeroase proiecte și reţele naţionale și internaţionale, oferă o platformă
mixtă, dedicată atât formării și perfecţionării resursei umane, cât și cercetării fundamentale și aplicate
în diferite domenii ale știinţelor vieţii și mediului.
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17

Chimie
LICENŢĂ
Chimie
Biochimie tehnologică
Chimie farmaceutică
Chimie medicală
MASTER
Chimia medicamentelor și produselor cosmetice
Biomolecule
Chemistry of Advanced Materials (în limba engleză)
Master didactic în Chimie
DOCTORAT
Școala Doctorală în Chimie

chimie.unibuc.ro
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Organizată în cinci departamente, Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Biochimie
și Cataliză, Chimie Fizică și Școala doctorală în Chimie, și deţinând șapte centre de cercetare avansată,
Facultatea de Chimie a UB s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o vastă și bogată tradiţie privind
procesul didactic și de cercetare știinţifică, precum și printr-o amplă conectare internaţională.
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Drept
LICENŢĂ
Drept
Drept (ID)
MASTER
Dreptul afacerilor
Carieră judiciară
Drept privat
Drept fiscal
Dreptul muncii, relaţii de muncă și industriale
Drept internaţional public
Dreptul Uniunii Europene
Știinţe penale
Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat
Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului
Master profesional de drept european și internaţional al afacerilor
International Arbitration (în limba engleză)
Droit et gouvernance des affaires internationales et européennes
(în limba franceză)
DOCTORAT
Școala Doctorală – Domeniul Drept

drept.unibuc.ro
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Înfiinţată în 1859, Facultatea de Drept este cea mai veche facultate a Universităţii din București, fiind
cel mai adesea asociată cu noţiunile de tradiţie, prestigiu și profesionalism. Aici, studenţii au ocazia
de a lucra cu specialiști care, rămânând în permanenţă conectaţi la viaţa cetăţii, au fost implicaţi în
redactarea celor mai importante legiuiri ale României.
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Filosofie
LICENŢĂ
Filosofie
MASTER
Istoria și circulaţia ideilor filosofice
Etică aplicată în societate, afaceri și organizaţii
Studii de dezvoltare internaţională și etica relaţiilor internaţionale
Filosofie și gândire critică
Communication and Intercultural Studies (în limba engleză)
Intercultural Management (în limba engleză)
Business Administration (MBA) (în limba engleză)
Cognitive Sciences (Open Mind) (în limba engleză)
Analytic Philosophy (în limba engleză)
Philosophy, Politics and Economics (în limba engleză)
Master didactic în Filosofie
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru Domeniul Filosofie

filosofie.unibuc.ro
22
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Una dintre facultăţile fondatoare ale UB, Facultatea de Filosofie oferă, pe lângă formarea în tradiţia
excelenţei în cunoaștere, un mediu activ și energic, în care dezbaterea de idei și pluralismul de opinii
sunt încurajate, fiind considerate o condiţie esenţială pentru conturarea profilului oricărui filosof.
Pregătirea dobândită le permite absolvenţilor să lucreze în orice domeniu în care competenţele critice,
explicative, interpretative și decizionale sunt solicitate la un nivel creator.
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Fizică
LICENŢĂ
Fizică
Physics (în limba engleză)
Fizică medicală
Fizică informatică
Fizică tehnologică
MASTER
Fizica materialelor avansate și nanostructuri / Physics of Advanced
Materials and Nanostructures (în limbile română și engleză)
Fizică medicală
Fizica mediului și a polimerilor ecologici
Fizică teoretică și computaţională / Theoretical and Computational
Physics (în limbile română și engleză)
Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și
aplicaţii / Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics
and Applications (în limbile română și engleză)
Optică, laseri și aplicaţii
Surse de energie regenerabile și alternative (interdisciplinar cu
Facultatea de Chimie)
Master didactic în Fizică
DOCTORAT
Școala Doctorală de Fizică

fizica.unibuc.ro
24
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Prin interacţiunea dinamică dintre profesori și studenţi, precum și prin colaborarea eficientă cu
cercetătorii din institutele naţionale de pe Platforma Măgurele și cu cercetători de la facultăţi de
profil din afară, Facultatea de Fizică a UB valorifică și dezvoltă acumulările umane și materiale,
continuând astfel o tradiţie deja consacrată a excelenţei în cercetarea fizicii.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | FIZ ICĂ
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Geografie
LICENŢĂ
Geografie
Geografia turismului – București
Planificare teritorială – Drobeta Turnu-Severin
Cartografie
Hidrologie și Meteorologie
Planificare teritorială – București
Geografia mediului
Geografia turismului (ID)
MASTER
Geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru
Gestiunea spaţiului turistic și servicii de ospitalitate
Geografie aplicată și dezvoltare regională
Climatologie și resurse de apă
Managementul resurselor și activităţilor turistice
Planificare teritorială și managementul localităţilor urbane și rurale
Sisteme informaţionale geografice
Managementul dezastrelor
Geodemografie și vulnerabilităţi socio-teritoriale
Dezvoltare teritorială inteligentă (master interdisciplinar cu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”)
Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă
Știinţa mediului – Evaluarea integrată a stării mediului
Master didactic în Geografie
DOCTORAT
Școala Doctorală „Simion Mehedinţi – Natură și dezvoltare durabilă”
pentru Domeniul Geografie

geo.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | GEOGRAFIE

Una dintre cele mai vechi facultăţi ale UB, înfiinţată la 3 noiembrie 1900, Facultatea de Geografie
oferă atât o pregătire teoretică generală și de specialitate corespunzătoare, cât și șansa unor stagii
interactive relevante, menite să contribuie la formarea unor specialiști capabili în geomorfologie,
pedologie, geomatică, geografie umană și economică, precum și în meteorologie, hidrologie, geografie
regională și mediu.
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Geologie și Geofizică
LICENŢĂ
Geologie
Inginerie geologică
Geofizică
MASTER
Evaluarea bazinelor de sedimentare și a resurselor minerale
Inginerie geologică și geotehnică ambientală
Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural și cultural
Applied Geophysics (în limba engleză)
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru Domeniul Geologie

gg.unibuc.ro
28

U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | GEO L O GI E Ș I GEOFIZICĂ

Unică în ţară, Facultatea de Geologie și Geofizică continuă și dezvoltă tradiţiile geologiei românești la
un înalt nivel știinţific și didactic, încurajând modernizarea și actualizarea permanentă a abordărilor
și a metodelor de studiu, precum și îmbinarea elementelor teoretice cu cele practice astfel încât să
pregătească specialiști de excelenţă în domeniile vizate.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | G E O L O G IE Ș I GEO F I Z I CĂ
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Istorie
LICENŢĂ
Istorie
Istoria artei
Relaţii internaţionale și Studii europene
Istorie (ID)
MASTER
Interfeţe culturale în preistorie și antichitate
Istorie și politică militară în România sec. XIX–XXI
Politică și societate în secolul XX
Istoria comunismului în România
Istoria artei și filosofia culturii (interdisciplinar cu Facultatea de Filosofie)
Studii medievale (interdisciplinar cu Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine)
Tehnici diplomatice
Istoria și practica relaţiilor internaţionale
Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană
Experimente ale modernităţii
Istoria ideilor, mentalităţilor și a culturii de masă (interdisciplinar cu
Facultatea de Jurnalism și Știinţele Comunicării)
Master didactic în Istorie
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru Domeniul Istorie

istorie.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | I ST ORIE

Dincolo de misiunea de a crea profesioniști în domeniile de bază și în cele asociate, Facultatea de Istorie
acordă o importanţă deosebită conceptului de cunoaștere, încurajând la studenţii săi curiozitatea
și spiritul critic, deprinderea de a formula întrebări și de a problematiza, precum și capacitatea de a
analiza evenimentele istorice majore și de a dezbate asupra temelor societale fundamentale.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | IST O RIE
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Jurnalism și
Știinţele Comunicării
LICENŢĂ
Jurnalism
Jurnalism (ID)
Comunicare și relaţii publice
Comunicare și relaţii publice (ID)
Publicitate
Publicitate (ID)
MASTER
Campanii de comunicare în publicitate și relaţii publice
Comunicare și resurse umane
Jurnalism și comunicare politică
Jurnalism tematic
Managementul instituţiilor mass-media
Producţie multimedia și audio-video
Cercetare aplicativă în știinţele comunicării
Médias, développement et société (în limba franceză)
Advertising and Digital Communication (în limba engleză)
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru Domeniul Știinţe ale Comunicării

fjsc.unibuc.ro
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UNIV E RSITATEA D I N BU C U R EȘ TI | J U R N A L I S M Ș I Ș TI I N ŢEL E C O M U NICĂRII

Într-o lume care are din ce în ce mai multă nevoie de experţi în domeniul jurnalismului, publicităţii
și al relaţiilor publice, FJSC dezvoltă și pregătește profesioniști în aceste domenii. FJSC îmbină
abordările originale și creative ale subiectelor de studiu cu asumarea misiunii formării unor specialiști
în jurnalism și știinţele comunicării, dotaţi cu un spirit creativ dezvoltat și dedicaţi informării corecte
și echilibrate a publicului.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | J URNAL ISM Ș I Ș TI I N Ţ EL E C O M U N I CĂ R I I
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Limbi și Literaturi Străine
LICENŢĂ
Limba și literatura modernă (A)* – Limba și
literatura modernă (B)** / Limba și literatura
latină (B) / Limba și literatura română
Filologie clasică (Limba și literatura latină A –
Limba și literatura greacă veche B)
Limbi moderne aplicate (engleză-franceză /
germană / spaniolă / italiană / rusă / cehă /
polonă / slovacă / croată)
Traducere și interpretare (engleză, franceză,
germană, italiană, spaniolă, rusă)
Studii americane
Studii iudaice

Studii est-asiatice
Studii religioase – texte și tradiţii
Traduceri specializate și studii terminologice
Traductologie latino-romanică (italiană,
portugheză, clasice, neogreacă)
Translation of the Contemporary Literary Text
(în limba engleză)
Master didactic de limba și literatura franceză
(modulul pentru limba franceză)
Master didactic de limba și literatura germană
(modulul pentru limba germană)
DOCTORAT
Școala Doctorală de Limbi și Identităţi Culturale
Școala Doctorală de Studii Literare și Culturale

MASTER
American Studies (în limba engleză)
British Cultural Studies (în limba engleză)
Cultura și limbajul organizaţiilor europene
Digital Humanities (în limba engleză)
Interkulturelle Kommunikationsstrategien –
Literatur und Linguistik – Germanistik (în limba
germană)
Master of Arts in English Linguistics (în limba
engleză)
Masteratul european pentru formarea
interpreţilor de conferinţă
Master d’Études françaises et francophones
(în limba franceză)
Máster de estudios hispánicos (în limba spaniolă)
Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi
Русский прикладной язык. Техники перевода
(în limba rusă)
Studii culturale slave: Rusia și ţările slave din
Europa Centrală și de Est

* arabă, bulgară, cehă, chineză, croată, engleză, franceză,
germană, italiană, japoneză, maghiară, neerlandeză,
neogreacă, polonă, portugheză, rromani, rusă, sârbă,
slovacă, spaniolă, suedeză, turcă, ucraineană.
**catalană, coreeană, engleză, franceză, germană, hindi,
italiană, neerlandeză, persană, portugheză, rusă, spaniolă,
suedeză.
Notă:
Nu sunt admise următoarele combinaţii: spaniolă A –
italiană B, italiană A – spaniolă B, portugheză A – rusă B, rusă
A – portugheză B, portugheză A – latină B, rusă A – latină B.

lls.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | L I M BI Ș I L I TER ATU R I S T RĂINE

Dedicată conceptelor de diversitate și multiculturalism, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine vine
cu o ofertă extrem de bogată de programe pentru toate nivelurile de studiu și cu abordări și metode
inovative și dinamice de predare, menite să formeze specialiști bine pregătiţi și cu o viziune integrativă
asupra domeniilor în care activează.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | L IM B I ȘI L ITER ATU R I S TR Ă I N E
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Litere
LICENŢĂ
Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă*
Literatură universală și comparată – O limbă și literatură modernă* /
Limba și literatura latină**
Comunicare și relaţii publice
Comunicare și relaţii publice (IFR)
Studii europene
Etnologie***
Știinţe ale informării și documentării
Asistenţă managerială și administrativă
* Engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă.
** Programul școlarizează o dată la 2 ani, alternativ cu programul de Etnologie.
*** Programul școlarizează o dată la 2 ani, alternativ cu programul de Literatură universală și comparată –
O limbă și literatură modernă / Limba și literatura latină.

MASTER
Studii literare
Teoria și practica editării
Studii avansate în lingvistică – structura și funcţionarea limbii române
Didactici ale disciplinelor filologice
Cultură și civilizaţie ebraică
Etnologie, antropologie culturală și folclor
Cultură și politică în context european și internaţional
Teoria și practica imaginii (masterat interdisciplinar al Centrului
de Excelenţă în Studiul Imaginii)
Societate, multimedia, spectacol (masterat interdisciplinar al
Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii)
Modele de comunicare și relaţii publice
Consultanţă și expertiză în publicitate
Gestionarea informaţiei în societatea contemporană
Managementul informaţiei și al documentelor
Master didactic în litere
DOCTORAT
Școala Doctorală din cadrul Facultăţii de Litere
Școala Doctorală „Spaţiu, imagine, text, teritoriu”

litere.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | LIT E RE

Înfiinţată în 1863, Facultatea de Litere a UB se caracterizează prin încurajarea creativităţii și a
originalităţii ca forme de lărgire a orizonturilor personale și umane, dar și prin imprimarea unui
ritm activ și inovator metodelor de predare și învăţare aplicate în cadrul interacţiunilor dintre
studenţi și profesori.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | L IT E RE
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Matematică și Informatică
LICENŢĂ
Matematică
Matematică-Informatică
Matematici aplicate
Informatică
Tehnologia informaţiei
MASTER
Matematică
Advanced Studies in Mathematics (în limba engleză) – în parteneriat
cu Școala Normală Superioară București
Algebra, Geometry and Cryptography (în limba engleză)
Analiză matematică și aplicaţii
Matematică didactică
Probabilităţi și statistică în finanţe și știinţe
Informatică
Baze de date și tehnologii software
Data Science (în limba engleză)
Inginerie software
Artificial Intelligence (în limba engleză)
Security and Applied Logic (în limba engleză)
Sisteme distribuite
Natural Language Processing (în limba engleză)
Baze de date și tehnologii software (IFR)
DOCTORAT
Școala Doctorală de Matematică
Școala Doctorală de Informatică

fmi.unibuc.ro
38

U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | M ATEM ATI CĂ Ș I I N FO R MAT ICĂ

Mereu ancorată la cele mai recente evoluţii tehnologice și contribuind ea însăși la avansarea
acestora, FMI este dedicată pregătirii specialiștilor viitorului în domeniile matematicii și IT-ului.
În acest scop, colaborează în permanenţă cu instituţii guvernamentale și companii din domeniile
financiar-bancar, asigurări, tranzacţii bursiere, dezvoltare de software, integrare de sisteme
informatice, telecomunicaţii, precum și alte companii mari, cu divizii informatice proprii.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | M AT E M AT ICĂ Ș I I N FO R M ATI CĂ
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Psihologie și Știinţele Educaţiei
LICENŢĂ
Psihologie
Pedagogie
Psihopedagogie specială
Pedagogia învăţământului primar
și preșcolar – București
Pedagogia învăţământului primar
și preșcolar – Buzău
Pedagogia învăţământului primar
și preșcolar – Focșani
Pedagogia învăţământului primar
și preșcolar (ID)
MASTER
Psihologie
Psihologie clinică și psihoterapia copilului și familiei
Psihologie clinică – evaluare și intervenţie
terapeutică
Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială
unificatoare (PEU) și dezvoltare personală
Psihologia traumei – evaluare clinică
și intervenţie terapeutică
Psihologia sănătăţii – cercetare clinică și
optimizare comportamentală
Psihologie organizaţională și managementul
resurselor umane
Psihologia muncii, transporturilor și serviciilor
Sănătate ocupaţională și performanţa
resursei umane
Psihologie aplicată în domeniul securităţii
naţionale
Psihologie educaţională și consiliere psihologică

Știinţe ale educaţiei
Formarea formatorilor
Managementul și evaluarea organizaţiilor și
programelor educaţionale
Consiliere școlară și dezvoltarea carierei
Educaţie presecundară. Politici și strategii de
dezvoltare
Psihopedagogia școlii incluzive
Terapia logopedică în procesele de comunicare
Management educaţional – Focșani
Management educaţional – Buzău
Mentoratul în educaţie
Învăţare, inovare și coaching în educaţie
Tehnologii informatice și de comunicaţii în
educaţie
Educaţie timpurie (interdisciplinar)
Pedagogii alternative și artă teatrală în educaţie
(interdisciplinar cu Teatru și artele spectacolului)
Management educaţional (IFR)
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru domeniile Psihologie și
Știinţe ale Educaţiei

fpse.unibuc.ro
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UNIV E RS I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | P S I H O L O GI E Ș I Ș TI I N ŢEL E ED U CAŢIE I

Instituţie de învăţământ și de cercetare, deopotrivă modernă și reprezentativă, având statut de
lider naţional în variate arii de specializare profesională și știinţifică, FPSE și-a asumat ca obiective
fundamentale formarea iniţială și continuă a unor specialiști de înaltă calificare, dezvoltarea unei
cercetări știinţifice de excelenţă în domeniile psihologiei și știinţelor educaţiei, precum
și o contribuţie activă și concretă la rezolvarea unor mari probleme sociale și comunitare.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | PSIHO L O G IE Ș I Ș TI I N Ţ EL E ED U CAŢI EI
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Sociologie și Asistenţă Socială
LICENŢĂ
Sociologie
Sociology (în limba engleză)
Asistenţă socială
Asistenţă socială (ID)
Antropologie
Resurse umane
MASTER
Consiliere în asistenţă socială
Grupuri de risc și servicii sociale de suport
Managementul serviciilor sociale și de sănătate
Prevenirea și combaterea consumului ilicit de droguri
Probaţiune
Antropologie, dezvoltare comunitară și regională
Devianţă socială și criminalitate
Managementul resurselor umane
Sociologia consumului și marketing
Sondaje de opinie, marketing și publicitate
Studii de securitate
Cercetare sociologică avansată
Politici publice și management în administraţia publică
Research in Sociology (în limba engleză)
DOCTORAT
Școala Doctorală pentru domeniul Sociologie

sas.unibuc.ro
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UNIV ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | S O C I O L O GI E Ș I A S I S TEN ŢĂ S OC IALĂ

Pornind de la premisa că orice societate evoluează prin oamenii săi, Facultatea de Sociologie și
Asistenţă Socială îmbină abordările teoretice cu cele practice în misiunea de a pregăti profesioniști
lipsiţi de prejudecăţi și capabili atât să analizeze fenomene sociale esenţiale, cât și să formuleze și să
implementeze politici sociale de succes.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | S O CIO L O G I E Ș I A S I S TEN ŢĂ S O C I A L Ă
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Știinţe Politice
LICENŢĂ
Știinţe Politice
Political Science (în limba engleză)
Sciences Politiques (în limba franceză)
Știinţe Politice
Studii de Securitate
Relaţii Internaţionale și Studii Europene
International Relations and European Studies (în limba engleză)
MASTER
Știinţe Politice
Comparative Politics (în limba engleză)
Politique en Europe: État, Frontières et Sociétés (în limba franceză,
dublă diplomare cu École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris)
Politicile egalităţii de șanse în context european și românesc (master
profesional în limba română cu un modul opţional în limba franceză
ce permite dubla diplomare cu Université de Lyon prin înscrierea în
programul de Master European E.G.A.L.E.S.)
Relaţii Internaţionale și Studii Europene
Relaţii Internaţionale
Studii Europene
International Public Affairs (master profesional în limba engleză)
DOCTORAT
Școala Doctorală de Știinţe Politice

fspub.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | Ș TI I N ŢE P OLIT IC E

Fondată în 1991 şi în opoziţie directă cu învăţământul de partid din timpul regimului comunist, Facultatea
de Știinţe Politice a Universităţii din București ajută la stabilirea și utilizarea unor cunoștinţe complexe, la
nivel naţional și global, prin învăţământ superior și cercetare. FSPUB îmbrăţișează și transmite studenţilor
importanţa integrităţii academice, ca valoare fundamentală în societate, și o responsabilitate asumată a
gândirii critice.
Este singura facultate de profil din ţară care oferă un parcurs complet licenţă-master-doctorat în limbile
română, engleză și franceză în domeniile știinţe politice și relaţii internaţionale & studii europene.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | ȘT IINŢ E POL I TI C E
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Teologie Ortodoxă
LICENŢĂ
Teologie ortodoxă pastorală
Teologie ortodoxă pastorală (Extensia Facultăţii la Roma, Italia)
Teologie ortodoxă didactică
Teologie ortodoxă – Asistenţă socială
Artă sacră
MASTER
Artă sacră în contemporaneitate
Comunicare și comuniune eclezială în spaţiul ortodox
Doctrină și cultură creștină
Exegeză și ermineutică biblică
Istorie și tradiţie creștină
Pastoraţie și viaţă liturgică
Teologia și misiunea socială a bisericii
Turism și patrimoniu religios
Managementul economic și administrarea unităţilor bisericești
DOCTORAT
Școala Doctorală din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

ftoub.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | TEO L O GI E O RTODOXĂ

Înfiinţată în 1884 și aflată sub autoritatea UB din 1890, Facultatea de Teologie Ortodoxă s-a consacrat
de-a lungul timpului prin derularea unui proces optim de învăţământ și de cercetare știinţifică,
recunoscut în plan naţional și internaţional, cu scopul de a contribui la marea discuţie despre teme
religioase fundamentale.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | T E O L O G IE ORTO D OX Ă
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Teologie Romano-Catolică
LICENŢĂ
Teologie romano-catolică – Asistenţă socială
Studii religioase
MASTER
Asistenţa socială a Bisericii
Comunicare biblică și eclesială
Patrimoniu creștin european
DOCTORAT
Școala Doctorală Teologie și Studii Religioase

ftcub.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | TEO L O GI E R O M A N O - CAT OLICĂ

Dedicată unei pregătiri generale cuprinzătoare, dar și numeroaselor posibilităţi de expresie specifice
domeniului vieţii creștine, Facultatea de Teologie Romano-Catolică îmbină disciplinele teologice cu cele
pedagogice, pregătind atât teoreticieni, cât și practicieni în domeniile teologiei și asistenţei sociale.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | T E O L O G IE R O M A N O - CATO L I CĂ
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Teologie Baptistă
LICENŢĂ
Teologie baptistă – Asistenţă socială
MASTER
Teologie baptistă
DOCTORAT
Școala Doctorală de Studii Religioase și Teologie

ftb.unibuc.ro
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U N I V ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | TEO L O GI E B AP T ISTĂ

Facultatea de Teologie Baptistă a UB și-a asumat încă de la început misiunea pregătirii și echipării
în spiritul credinţei creștine evanghelice a unor tineri dornici să se implice în viaţa bisericilor și a
societăţii contemporane, cu obiectivul de a contribui la o schimbare în bine a comunităţilor din care
aceștia fac parte.

U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | T E O L O G IE B A P TI S TĂ
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Competitivitate, angajabilitate
și recunoaștere internaţională
În actuala societate globală, în care competiţia pentru capital uman a devenit din ce în ce mai
puternică, Universitatea din București face eforturi notabile și progrese constante în a se plasa între
universităţile internaţionale de elită, inclusiv printr-o prezenţă vizibilă în topurile și clasamentele
internaţionale.
Într-o lume din ce în ce mai deschisă, dincolo de nevoia de a răspunde rapid problemelor locale,
o universitate conectată la realităţile momentului trebuie să se adapteze permanent atât la noile
provocări regionale și globale, cât și la competiţia constantă pe care o societate din ce în ce mai
globalizată o încurajează.

2020
UB este singura universitate
din România prezentă în
topul QS – Employability
2020, cu o poziţionare în
marja 301–500 pe plan
mondial, confirmând astfel
reputaţia de care se bucură în
rândul angajatorilor. Topul
vizează mai multe aspecte
esenţiale, precum rezultatele
alumnilor, parteneriatele cu
angajatorii, conexiunile dintre
studenţi și angajatori și rata
angajabilităţii absolvenţilor.
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Universitatea din București
ocupă primul loc la nivel
naţional și se află în intervalul
801–1000, pe plan mondial
în QS World University
Rankings 2020.

UB ocupă poziţia 42 în
clasamentul internaţional
QS – Emerging Europe and
Central Asia University
Ranking 2020.

U N I V ER S I TATEA D I N BU C URE ȘT I |
CO M PET IT I V I TATE, A N GA JA BI L I TATE Ș I R EC U N OA Ș TER E I N TER N AŢIONALĂ

Domenii de excepţie la UB
În clasamentul Quacquarelli Symonds University Rankings, în anul 2020, Universitatea din
București figurează în 10 domenii și subdomenii din cele 53 analizate:
În clasamentul QS World University Rankings by Subject, UB se regăsește
în 4 domenii fundamentale din cele 5 domenii analizate: Art and Humanities
și Natural Science (poziţia 1 la nivel naţional), Engineering & Technologies și
Social Science & Management;
UB este singura universitate din ţară clasată în subdomeniile English Language
& Literature și Linguistics;
UB este clasată pe poziţia 1 la nivel naţional în subdomeniile Chemistry și
Physics & Astronomy;
În anul 2020, pentru prima dată, UB se regăsește în QS World University
Rankings by Subject cu subdomeniul Informatică (Computer Science &
Information Systems).
În clasamentul Shanghai Ranking ’s Global Ranking of Academic Subjects, UB se regăsește cu
domeniul Știinţele pământului.
În clasamentul mondial al universităţilor după impactul avut în societate conform obiectivelor
ONU – Times Higher Education University Impact Rankings, UB ocupă prima poziţie la nivel
naţional, fiind cel mai bine clasată la obiectivele Peace, justice and strong institutions, Reduced
inequalities și Gender equality.
În clasamentul URAP Field Based Ranking 2019/2020, UB se regăsește cu 5 domenii:
Matematică, Fizică, Geologie (prima poziţie la nivel naţional), Știinţele pământului (singura
universitate din România) și Chimie (poziţia a doua la nivel naţional).
În clasamentul Times Higher Education (THE), Universitatea din București se regăsește în
6 domenii din cele 11 analizate: Art and Humanities, Business and Economics, Computer Science,
Life Science, Physical Science, Social Science.
În clasamentul Round University Ranking, UB ocupă prima poziţie la nivel naţional, regăsindu-se
în 5 din cele 6 domenii fundamentale analizate și fiind clasată pe prima poziţie la nivel naţional în
3 dintre ele: Social Science, Natural Science, Life Science.
U NI VERSI TATEA D IN B U CURE ȘT I | D O M E NII DE E XC EP ŢI E L A U B
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Excelenţă în cercetare
Promovează
cercetarea
fundamentală,
experimentală și
aplicată
Încurajează
abordări inter-,
multi- și
trans-disciplinare
în cercetare

Arii de
cercetare
extrem
de diverse

UB
Dezvoltă proiecte
colaborative
internaţionale de
cercetare sau de formare,
dedicate studenţilor
de la toate nivelurile
de studiu

În 2019, UB a implementat 150 de
proiecte de cercetare naţionale și 47
internaţionale (ERC, SEE, ERANET,
Horizon 2020, AUF, Dubna,
EUREKA etc.).
Câteva exemple ilustrează
• EEA-RO-NO2018-0496 –
diversitatea și interdisciplinaritatea
Spacetime Vision – Towards
ariilor de cercetare abordate:
Unsupervised Learning in the
4DWorld;
• ERC Starting Grant, 2015–2020 –
Record-keeping, fiscal reform,
• AUF-IFA 2019–2020 – Campagnes
and the rise of institutional
« anti-genre » en Europe: enjeux de
accountability in late-medieval
savoir, enjeux de pouvoir;
Savoy: a source-oriented approach;
• ERA-NET AWARE – Antibiotic
• EEA-RO-NO-RO02 – Caves
Resistance in Wastewater:
as archives of climate and
Transmission Risks for Employees
environmental changes. A Center of
and Residents around Waste Water
Excellence in speological research;
Treatment Plants;
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Priorităţi de
cercetare menite
să asigure soluţii
și servicii concrete
pentru societate,
economie și
progresul
cunoașterii

Articulare în
jurul profilurilor
domeniilor de studiu
din cadrul celor
19 facultăţi UB

• PDI-PFE-CDI ID 335 –
Interdisciplinary Institutional
Platform for Excellence in
Research, Development, Innovation
and Professional Training in
Archaeological Sciences;
• POC2014-2020 – Large Research
Infrastructures – Strengthening
the capacity of ecosystem research
and biodiversity of the University
of Bucharest through e-science
and technology – Lifewatch
Romania.
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SITURI
ARHEOLOGICE
NEOLITICE ȘI
MEDIEVALE

STAŢIUNI
DE CERCETARE
•ecologie: Sinaia și Brăila
•geografie și geologie:
Orșova, Eșelniţa, Sfântu
Gheorghe
•fizică: Surlari
INSTITUTE,
DEPARTAMENTE ȘI
CENTRE DE CERCETARE,
circumscrise domeniilor de
studiu din
cadrul celor
19 facultăţi UB

GEOPARCUL
INTERNAŢIONAL
UNESCO ŢARA
HAŢEGULUI

GRĂDINA BOTANICĂ
„DIMITRIE BRANDZA”
DIN BUCUREȘTI,
cu o istorie de
peste 160 de ani

În 2019, cercetătorii UB au publicat peste 1000 de studii indexate în
Clarivate Analytics (Nature, Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America), dintre care peste 30% au
fost realizate în colaborare cu cercetători din mai mult de 30 de ţări
și peste 50 de cărţi și capitole la edituri internaţionale prestigioase
(Oxford University Press, Springer, Wiley, Elsevier etc.).
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ICUB
Fondat în 2014, Institutul de Cercetare al
Universităţii din București (ICUB) a fost
gândit ca o structură inovativă, care încurajează
excelenţa și interdisciplinaritatea în Știinţele
Vieţii, Mediului și ale Pământului, Știinţe
Exacte, Știinţe Umaniste și Știinţe Sociale.
Pe lângă cele 4 domenii esenţiale de cercetare,
ICUB găzduiește platforma instituţională
interdisciplinară pentru excelenţă în
cercetare, dezvoltare și pregătire profesională
în domeniul știinţelor arheologice
ArchaeoSciences.
Misiunea ICUB este să asigure un mediu dinamic
și creativ atât cercetătorilor tineri, cât și celor
deja consacraţi și să se afirme ca un punct
central în reţeaua internaţională a institutelor
de cercetare, promovând colaborarea și
parteneriatele cu alte centre și proiecte de
cercetare.
ICUB oferă programe de burse, atât pentru
tineri cercetători, cât și pentru cercetători cu
experienţă și organizează diverse evenimente
știinţifice internaţionale: conferinţe și ateliere,
seminare, prelegeri și școli de vară.

 office@icub.unibuc.ro
icub.unibuc.ro/
facebook.com/ICUB.Unibuc
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SECŢIUNEA

Știinţele Vieţii, Mediului
și ale Pământului
Vizează excelenţa în cercetare în
domeniile biologiei, geografiei și
geologiei prin crearea unei platforme
atractive de cercetare și prin asigurarea
finanţării unor proiecte individuale și de
grup atât ale unor cercetători din UB, cât
și ale unor oameni de știinţă de renume
sau tineri cercetători din străinătate.
Email: svmp@icub.unibuc.ro

SECŢIUNEA

Știinţe Sociale
Își propune să promoveze o cercetare
„inteligentă”, să construiască o platformă
de cercetare în pas cu vremurile și să
furnizeze argumente știinţifice pentru
deciziile de politici publice. Misiunea
asumată vizează sprijinirea unor proiecte de
cercetare interdisciplinare și cu dimensiune
internaţională în domenii precum dreptul,
administraţia publică, afaceri, sociologie,
știinţe politice, relaţii internaţionale,
psihologie, jurnalism și comunicare.

SECŢIUNEA

Știinţe Exacte
Include cercetători de la trei facultăţi
ale Universităţii din București:
Facultatea de Chimie, Facultatea
de Matematică și Informatică și
Facultatea de Fizică. Misiunea de
bază a secţiunii este să sprijine și să
încurajeze cercetarea și
proiectele interdisciplinare ale
Universităţii din București.
Email: exactsciences@icub.unibuc.ro

SECŢIUNEA

Știinţe Umaniste
Și-a asumat misiunea de a promova și de
a stimula cercetarea de excepţie din zona
știinţelor umaniste. Încurajează proiecte
internaţionale în discipline precum istorie,
filologie, filosofie, istorie intelectuală și studii
religioase, dar și proiecte interdisciplinare
sau multidisciplinare.
Email: humanities@icub.unibuc.ro
Facebook: ICUB Humanities,
University of Bucharest

E-mail: socialsciences@icub.unibuc.ro
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Colaborări internaţionale extinse

468

parteneriate Erasmus+

152

universităţi partenere

7

programe de licenţă
cu diplomă dublă

Mobilităţi internaţionale
Programe Erasmus+
Școli de vară, ateliere și conferinţe internaţionale
Schimburi de experienţă
Acces liber la platforme de cercetare la nivel internaţional
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Asociaţia Europeană a
Universităţilor / The European
University Association (EUA)

Reţeaua Universităţilor din
Capitalele Europei / The Network
of Universities from the Capitals of
Europe (UNICA)

Reprezintă peste 800 de universităţi
din 48 de ţări europene și joacă un
rol esenţial în procesul Bologna și în
influenţarea politicilor UE privind
învăţământul superior, cercetarea
și inovarea, asigurându-se că vocea
independentă a universităţilor
europene se face astfel auzită.

Înfiinţată în 1990, este o reţea instituţională
formată din 53 de universităţi din 37 de
capitale ale Europei, care aduce împreună
175.000 de angajaţi și 1.950.000 studenţi.
Își propune să faciliteze colaborarea
internaţională și să promoveze rolul de
lider al universităţilor europene, precum și
schimburile academice în spaţiul european.

Asociaţia Universităţilor
Balcanice / The Balkan
Universities Association
(BUA)
Include 79 de universităţi și își
propune să genereze o viziune
consolidată asupra viitorului
prin intermediul universităţilor,
bibliotecilor și centrelor de cercetare
din zona Balcanilor prin raportare
la valorile comune globale și la
provocările vremurilor actuale.

UB

Agenţia Universitară a Francofoniei
/ L’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF)
Include 1007 universităţi, reţele academice și
centre de cercetare știinţifică care utilizează
limba franceză din 119 ţări. Susţine cooperarea
și solidaritatea între instituţiile universitare
francofone cu scopul de a contribui la dezvoltarea
învăţământului superior și a cercetării.

Reţeaua Universităţilor de la
Marea Neagră / Black Sea
Universities Network (BSUN)
Include peste 120 de universităţi
din cele 12 state membre ale
Organizaţiei de Cooperare Economică
la Marea Neagră: Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Grecia, Moldova, România, Rusia,
Turcia, Ucraina și Serbia. Își propune
să contribuie la dezvoltarea unei
platforme colaborative pentru
universităţile din zona Mării Negre.

Programul de Schimburi de Studii
Central European / Central European
Exchange Program for University
Studies (CEEPUS)
Este o reţea universitară de mobilităţi cu tradiţie
în spaţiul central european care finanţează
mobilităţi ale studenţilor și cadrelor didactice, în
care România este membră din 1998.
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CIVIS – Parteneriat strategic UB
O puternică alianţă de 10 universităţi europene
grupate în jurul unei viziuni comune
O comunitate de aproape 470.000 de studenţi și
68.000 de membri ai personalului didactic și didactic-auxiliar
uniţi de o viziune comună și de valori împărtășite

civis.eu
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CIVIS – iniţiativă condusă și structurată de cele patru puncte cardinale ale cunoașterii:
educaţie, cercetare, inovare și implicare civică.

Sănătate

Transformarea
digitală
și
tehnologică

Climă,
mediu,
energie

5 teme CIVIS –
5 provocări
majore la nivel
local și global

Orașe,
teritorii
și
mobilităţi

Societate,
cultură
și
patrimoniu
cultural

nivel local: crearea de laboratoare deschise (Open Labs) care vor coopera strâns cu regiunile de
provenienţă și cu întreaga societate
nivel european: crearea câte unui „Hub” pentru fiecare dintre aceste provocări cu scopul de a
dezvolta programe educaţionale și de cercetare, multinaţionale și multidisciplinare
nivel global: colaborare similară cu partenerii săi din zonele africană și mediteraneană
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Oportunităţi pentru studenţi
Burse
bursă pentru
performanţa
știinţifică

bursă de studiu
pentru studenţii
cu domiciliul în
mediul rural

bursă specială,
pentru studenţii
cu rezultate
remarcabile în
activităţi culturale
sau sportive
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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
UNIV ER S I TATEA D I N BU C U R EȘ TI | O P O RTU N I TĂŢI P EN TR U S TUDE NŢ I

Schimburi
internaţionale

Ghidare și
consiliere
vocaţională și
de carieră

Geoparcul Internaţional
UNESCO Ţara Haţegului

Cursuri de
limba română
pentru străini

Baze sportive

Muzeul
Universităţii din
București

Grădina
Botanică
„Dimitrie
Brandza”

Biblioteca
Centrală
Universitară
„Carol I” și
filialele acesteia
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Grădina Botanică „Dimitrie Brandza”
• cu o istorie vie care începe
în 1860, este un mediu al
interacţiunii active și un spaţiu
de cunoaștere și cercetare de
profil. Are o întindere de peste
18 hectare.
• adăpostește peste 3700 de
specii de plante din diverse
zone geografice și climatice și
numeroase plante rare.
• include 10 sectoare exterioare,
organizate tematic, o amplă
și variată seră de expoziţie,
vechea seră și un fascinant
muzeu botanic.
• Herbarul Grădinii Botanice,
înfiinţat în 1882, include în
prezent o vastă colecţie de
peste 500.000 de planșe.

• Muzeul Botanic a fost adăugat
Grădinii Botanice în 1882
de către celebrul botanist
Dimitrie Brândză.
• este structurat în 22 de săli,
dedicate istoriei Grădinii
Botanice, plantelor
medicinale, curiozităţilor din
lumea plantelor, unor colecţii
speciale etc.
• primul muzeu de profil în care
s-a aplicat zonarea și etajarea
vegetaţiei cu scopul de a reda
unitatea lumii vii. Pentru o și
mai mare acurateţe, habitatele
astfel constituite includ și
animale caracteristice zonelor
de vegetaţie respective.
• cea mai importantă colecţie
este cea de acuarele, realizată de
Angiolina Santocono, cu peste
2500 de lucrări reprezentând
plante autohtone și exotice.

• Serele Grădinii Botanice sunt o
zonă de studiu și de cercetare,
dar și un spaţiu de recreere
într-un mediu exotic.
• includ o bogată selecţie
de specii luxuriante și
neobișnuite, provenite din
zonele tropicale, subtropicale
și ecuatoriale de pe glob.
• sera de expoziţie, structurată
în opt compartimente, include
peste 1200 de specii unice.
• vechea seră, construită între
1889 și 1891 după modelul
serelor din Liège, include astăzi
un singur pavilion vizitabil,
destinat unei colecţii de plante
specifice pădurilor tropicale.

gradina-botanica.unibuc.ro
facebook.com/GradinaBotanicaDBrandza

@

gradina.botanica@g.unibuc.ro
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Geoparcul Internaţional UNESCO Ţara Haţegului
Geoparcul este un program
internaţional de colaborare
continuă între Universitatea din
București și partenerii din Ţara
Haţegului, în proiecte de dezvoltare
socială, economică și culturală.
Geoparcul extinde spaţiul
academic educaţional, de cercetare
și de formare în lumea reală.
• Este membru în Reţeaua
Internaţională a Geoparcurilor
UNESCO, primul teritoriu
din România cu acest statut și
singurul geoparc administrat
de o universitate.
• Este un model pentru alte
proiecte geoparc, obţinând
numeroase premii, printre
care cel de Model de campion
pentru Dezvoltare Durabilă,
acordat de Guvernul României.

• Cuprinde 12 localităţi din Ţara
Haţegului, judeţul Hunedoara,
în sud-vestul Transilvaniei.
• Cercetarea știinţifică se
reflectă în activităţi de
interpretare și conservare
a patrimoniului geologic,
natural și cultural și în proiecte
inovatoare din domeniul
educaţiei, geoturismului și
Tradiţiilor Creative.
• Geoparcul unește istoria
Pământului cu istoria
oamenilor și invită vizitatorii
la o aventură culturală și
știinţifică, un Drum prin Vremi,
de la Vremea primelor roci, de
acum 600 de milioane de ani,
la Vremea dinozaurilor și până
în Vremea noastră.

• Descoperă | Apreciază |
Respectă este invitaţia
adresată vizitatorilor
pentru dezvoltarea unui
turism responsabil. Este un
demers susţinut de cele 6
trasee de vizitare, de Casele
Geoparcului, de parteneriatul
pentru Destinaţia de
Ecoturism, de cooperarea
în programe naţionale și
internaţionale.
• Promovează respectul pentru
comunităţile locale și susţine
antreprenoriatul social și
economia circulară.
• Dezvoltă un program coerent
de implicare și formare
continuă a tinerilor sub marca:
Voluntari pentru Geoparc și
Ambasadorii Geoparcului.

hateggeoparc.ro
facebook.com/geodinohateg

@

hateggeoparc@unibuc.ro
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Muzeul Universităţii din București
• recompune o istorie care
coboară în timp până în
1694, momentul înfiinţării
la București a Academiei
Domnești de către domnitorul
Constantin Brâncoveanu.
• înfiinţat la 29 iulie 1967,
Muzeul UB include peste 2000
de piese originale și facsimile,
provenite atât din propria
colecţie a Universităţii, cât
și din donaţii primite de la
profesori și urmașii acestora:

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• documente
• manuscrise
• cărţi rare
• cursuri universitare
• litografii
• fotografii
• planuri
• medalii
• plachete
• insigne
• drapele
• picturi
• sculpturi
• pisanii
• piese de mobilier

• momentul fondator este
marcat în cadrul muzeului
prin decretele lui Alexandru
Ioan Cuza cu privire la
înfiinţarea și funcţionarea
UB, precum și prin piatra
fundamentală a vechii clădiri
a Universităţii, așezată la
fundaţia edificiului pe data de
10 octombrie 1857.

muzeu.unibuc.ro/ro/start/
facebook.com/MuzeulUB/

@

muzeul.universitatii@unibuc.ro
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unibuc.ro

admitere.unibuc.ro

unibuc.ro

unibuc

unibuc

Universitatea din București
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