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Cu o istorie de peste 150 de ani, Universitatea din București (UB) reprezintă astăzi un
spațiu academic prestigios, dinamic și incluziv, centrat pe student și caracterizat prin
creativitate, inovație și pragmatism. 

În cadrul celor 19 facultăți ale UB sunt organizate 99 de programe de licență, 214
programe de masterat, 9 programe de masterat didactic, 21 de școli doctorale în
domenii specifice și o școală de doctorat interdisciplinară, peste 50 de centre de
cercetare și 9 stațiuni de cercetare. UB s-a impus ca o instituție de excelență în educație
și cercetare, care și-a făcut o prioritate din pregătirea studenților săi pentru viață și
profesie.

Având ca misiune fundamentală asigurarea excelenței în cercetare la nivel național și
internațional, Universitatea din București promovează cercetarea fundamentală,
experimentală și aplicativă în domeniile științifice ale facultăților sale. Direcțiile de
cercetare ale UB sunt structurate în jurul unei game largi de domenii și sunt concepute
pentru a oferi soluții și servicii concrete pentru societate și economie, contribuind la
progresul cunoașterii, precum și pentru a încuraja abordările inter-, multi și
transdisciplinare, inclusiv prin dezvoltarea de proiecte internaționale de cercetare
colaborativă sau de formare pentru profesori, cercetători și studenți la toate nivelurile de
studiu.

Ancorată la realitățile societății globale de astăzi, în care concurența pentru capitalul
uman devine din ce în ce mai intensă, UB depune eforturi notabile și face progrese
constante pentru a se plasa printre universitățile internaționale de elită, inclusiv printr-o
prezență vizibilă în clasamentele internaționale.

Începând cu anul 2018, UB face parte din alianța CIVIS - Universitatea Civică Europeană,
alături de alte nouă universități europene de prestigiu: Universitatea Aix-Marseille,
Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Universitatea Liberă din Bruxelles,
Universitatea Autonomă din Madrid, Universitatea Sapienza din Roma, Universitatea din
Stockholm, Universitatea Eberhard Karls din Tübingen, Universitatea din Glasgow și
Universitatea Paris Lodron Salzburg.

Având peste 34.000 de studenți, 1.300 de cadre didactice și 500 de cercetători, 1.300
de angajați ca personal administrativ, Universitatea din București este o comunitate
puternică și responsabilă, care urmărește promovarea de servicii de calitate, garantând
absolvenților săi o integrare facilă și eficientă pe piața muncii, în toate domeniile sau
programmele de studii.
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Universitatea din București, prin expertiza membrilor comunității sale academice, în
special a personalul didactic și a studenților săi, prin diversitatea programelor de
studiu și a domeniilor de cercetare, a fost întotdeauna un actor important în progresul
societății românești. Dimensiunea implicării sociale este subliniată în misiunea
Universității din București, exprimată în Carta Universitară și reflectată în măsuri
concrete adoptate de membrii comunității academice. 

După lansarea primei ediții a clasamentului universitar Times Higher Education Impact
(THE), Universitatea a devenit mai conștientă de acțiunile sale în vederea atingerii
obiectivelor de dezvoltare durabilă și a demarat un amplu proces de centralizare a
activităților și datelor relevante, proces care s-a îmbunătățit în ultimii ani și care s-a
încheiat cu primul raport privind obiectivele de dezvoltare durabilă pentru anul
universitar 2019/2020. În raportul de față, structura a fost îmbunătățită pentru a
reflecta mai bine cele trei dimensiuni ale misiunii Universității din București: educație,
cercetare și implicare socială, precum și metodologia THE IMPACT Ranking. Raportul
a fost elaborat de un grup de lucru creat în cadrul Departamentului de Management
al Calității și coordonat de prof. dr. Magdalena Iordache Platis, Prorector
Managementul calității, Responsabilitate socială și Relația cu partenerii sociali. 

Obiectivele grupului de lucru pentru următoarea perioadă includ dezvoltarea în
continuare a politicii de sustenabilitate, cu un set de indicatori specifici și lansarea sau
extinderea mai multor acțiuni de sensibilizare și de implicare a comunității universitare.

Selecția studiilor de caz și a exemplelor

Intenția noastră a fost de a selecta exemple și studii de caz care să ilustreze cel mai
bine modul în care Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) sunt integrate în
activitățile curente ale universității, ca o modalitate de a arăta că UB avansează
concret prin demersuri eficiente în această direcție. Pentru aceasta, au fost selectate
informații din rapoartele oficiale ale universității și ale facultăților, de pe paginile web
și din datele colectate de la diverse departamente administrative. Aceasta a fost o
sarcină dificilă, deoarece au existat mai multe activități relevante decât am putut
menționa. Unele dintre acestea vor fi amintite în rapoartele viitoare, în timp ce altele
sunt menționate deja pe pagina web privind sustenabilitatea. Precizăm că datele
statistice și informațiile prezentate se referă la anul universitar 2020-2021.
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Universitatea din București este o instituție
activă în direcția demersurilor instituționale
care răspund provocărilor Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă. Prin programe
educaționale cu ofertă actualizată și
adaptată la cerințele economico-sociale
naționale și internaționale, prin proiecte de
cercetare științifică avansată, dar și prin
programe de responsabilitate socială,
derulate împreună cu partenerii săi,
Universitatea din București susține excelența
în educație și cercetarea științifică și își
asumă o responsabilitate aparte față de
societatea românească. Acest raport
sintetizează rezultatele activităților, fie că
au fost inițiate la nivel de departamente, de
facultăți, sau la nivel instituțional, în care
Universitatea din București a îndeplinit roluri
diferite - de inițiator, coordonator, partener.
Beneficiari ai acestor demersuri sunt
stakeholderii interni care pot dezvolta unele
activități sau iniția altele noi, prin procesul
de învățare internă, dar și externi,  prin
diseminarea exemplelor de bune practici în
direcția Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă. Vă invităm să continuăm aceste
demersuri și să avansăm în direcția
îndeplinirii Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă!

Viziune
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7% din numărul total de

proiecte de

cercetare/dezvoltare

relevante pentru ODD 1

 
1179 de studenți înscriși

la programe de studii

relevante pentru ODD 1

 
4 cursuri relevante ODD 1

 
2313 studenți sprijiniți

financiar

 
80% din necesarul de

locuri de cazare

 
89 acorduri și

parteneriate cu instituții,

asociații și fundații

implicate în viața socială

a comunității relevante

pentru ODD 1

 
 

Programul de studii universitare
de masterat „Grupuri de risc și
servicii sociale de suport”,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială
Programul de studii universitare
de masterat „Asistența Socială a
Bisericii”, Facultatea de Teologie
Romano-Catolică

Politici și programe sociale
pentru persoane fără adăpost,
Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială
Sărăcie și excluziune socială,
Facultatea de Științe Politice
Asistența socială a familiei și
copilului, Facultatea de Teologie
Baptistă

EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri 
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BUNE PRACTICI

 
 

În anul 2021, Universitatea din
București a lansat Fundația

„Virtute et Sapietia”, inițiativă
menită să contribuie la o mai
puternică implicare a comunității
universitare a UB și a
partenerilor săi în dezvoltarea
educației și a formării
generațiilor de tineri. Simultan,
a fost lansat și primul program
al fundației: UB SEED - Sprijin

Educațional pentru Elevii

Defavorizați, dezvoltat alături
de Consiliul Național al Elevilor,
Agenția „Împreună” și World
Vision România. Prin programul
SEED, UB oferă sprijin elevilor
cu potențial, proveniți din familii
cu venituri mici aflate în medii
defavorizate, care nu se pot
dezvolta educațional din cauza
lipsurilor materiale și financiare.
Elevii selectați în programul UB
SEED beneficiază timp de 5 ani
școlari de cursuri online,
activități, evenimente, mentorat,
sprijin material și/sau financiar. 

Centrul de Cercetare și Inovație
în Servicii Sociale, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială 
Centrul de Politici Sociale,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială 

A multidimensional approach to
social exclusion in later life - health
consequences for aging
populations, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

Asociația Hospice Casa Speranței
Asociația Română anti-SIDA
Organizația Salvați Copiii -
Humanitarian Aid Organization for
Children

Cercul studențesc „Afaceri, Etică și
Responsabilitate Socială” din
cadrul Facultății de Administrație și
Afaceri organizează periodic
donații pentru persoanele aflate în
dificultate sub egida campaniei Să
ne ajutăm semenii.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE
SOCIALĂ

 
Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

https://fundatia.unibuc.ro/cine-suntem/
https://unibuc.ro/in-ciuda-pandemiei-cercul-studentesc-aers-a-continuat-sa-deruleze-proiectele-sale-specifice-de-responsabilitate-sociala-prof-univ-dr-sorin-george-toma/


 
 
 

2% din numărul total de

proiecte de

cercetare/dezvoltare

relevante pentru ODD 2

 
3 cursuri relevante

pentru ODD 2

 
1054 studenți înscriși la

programele de studii

universitare de licență și

masterat, domeniul

Asistență Socială 

 
142 studenți angajați la

absolvire în domenii

specifice studiilor

relevante pentru ODD 2

 
67 parteneriate și

acorduri de practică cu

instituții, asociații și

fundații relevante

pentru ODD 2

Programul de studii universitare
de masterat „Managementul
serviciilor sociale și de
sănătate”, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială
Programul de studii universitare
de masterat „Teologia și
misiunea socială a Bisericii”,
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Tehnici de intervenție pentru
familiile aflate în situație de
risc, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială
Asistența socială a grupurilor
de risc, Facultatea de Teologie
Romano-Catolică

EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri  
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BUNE PRACTICI

 
Facultatea de Geografie a
fost gazda prezentării „În

spatele farfuriilor” susținută
de Asociația de
Conștientizare a Industriei
Agricole. Scopul
programului este de a
încuraja alegerea hranei
sustenabile. Prezentarea a
atins subiecte precum
„impactul alegerilor
alimentare asupra mediului
înconjurător și a resurselor
planetei (terenuri agricole,
păduri, apă, hrană,
biodiversitate); eficiența și
procesul de fabricare al
alimentelor funcție de
origine; efectele generate
de ferme asupra celor
implicați în industrie;
beneficiile și dezavantajele a
diferite tipuri de alimentație;
metode de a contribui la
reducerea impactului
alimentar asupra mediului”.

Centrul pentru Controlul
Calității Produselor (LaborQ),
Facultatea de Chimie 

De la nutriția clasică la nutriția
de precizie în domeniul creșterii
animalelor, bază științifică
pentru asigurarea securității
nutriționale a populației,
Facultatea de Biologie 
Integrating food provision in
urban policies in the context of
land use transformation and
displacement, Facultatea de
Geografie 

Asociația „Hrăniți copiii”
UNICEF România 

Asociația Studenților din
Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine organizează anual
Campania Umanitară SMILE, prin
care se strâng fonduri pentru
copii care provin din comunități
vulnerabile. 
 

 
CERCETARE

 
Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://www.acia.ong/in-spatele-farfuriilor/
https://unibuc.ro/asls-va-indeamna-sa-fiti-chiar-voi-someones-reason-to-smile-campania-umanitara-lansata-de-craciun-a-ajuns-la-cea-de-a-xii-a-editie/


10% din numărul total de

proiecte de

cercetare/dezvoltare

relevante pentru ODD 3

 
5 cursuri relevante pentru

ODD 3

 
2024 studenți înscriși la

programele de studii

universitare de licență și

masterat, relevante pentru

ODD 3

 
500 studenți angajați la

absolvire în domeniul

studiilor relevante pentru

ODD 3

 
72 parteneriate și acorduri

de practică cu instituții,

asociații și fundații relevante

pentru ODD 3

 
o bază sportivă ce are în

componență un număr de 11

săli și terenuri de sport și o

bază destinată activităților

sportive montane

Programul de studii universitare de
masterat „Chimia medicamentelor
și produselor cosmetice”,
Facultatea de Chimie
Programul de studii universitare de
masterat „Fizică medicală”,
Facultatea de Fizică
Programul de studii universitare de
masterat „Psihologia sănătății”,
Facultatea de Psihologie și Științele
Educației

Biochimia
nutriției/Ecotoxicologie,
Facultatea de Biologie
Riscul enviromental în sănătate,
Facultatea de Geografie
Politici de sănătate publică în
Uniunea Europeană, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

EDUCAȚIE

Programe de studii

Cursuri  
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IMPLICARE ÎN

SOCIETATE

 
 

Universitatea s-a implicat activ în
susținerea eforturilor împotriva
COVID-19, fiind organizate o
serie de acțiuni menite să sprijine
comunitatea extinsă prin oferirea
de consultanță și expertiză în
privința problemelor de sănătate
și a stării de bine. A fost
dezvoltată rapid o pagină Info
Coronavirus (COVID-19) UB, ce
oferă informații obiective privind
cele mai importante întrebări
asociate pandemiei. Simultan, s-
au organizat și campanii de
informare de genul Informat și
vaccinat. În scopul sprijinirii
campaniei de vaccinare, a fost
lansată inițiativa: Noi ne
vaccinăm. Voi? (martie 2021)
pentru a răspunde nevoii de
informare a comunității
universitare. În cadrul campaniei
au fost create videoclipuri
scurte în care specialiști și
studenți din cadrul Universității
din București răspund celor mai
frecvente întrebări cu privire la
procesul de imunizare împotriva
COVID-19.

Centrul de Cercetare în Sănătate
Mintală din cadrul Clinicii de Asistare și
Intervenție Psihologică și Educațională
a UB 
Centrul de cercetare în Neurobiologie
şi Fiziologie Moleculară, Facultatea de
Biologie 
Laboratorul de Psihologia Sănătății și
Neuropsihologie Clinică, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației 

Proiect integrat de dezvoltare a unor
tehnologii dedicate tratamentelor
medicale avansate, Facultatea de Biologie 

International Geographical Union -
Commission on Health and Environment,
Facultatea de Geografie 
International Organization for Health,
Sports and Kinesiology, Departamentul de
Educație Fizică și Sport 

În octombrie 2021 Universitatea din
București a lansat proiectul Doza UB de
Știință, un proiect ce propune o manieră
concentrată și dinamică de a comunica
informații științifice într-un format atrăgător,
viu și expresiv, stabilind o platformă de
dialog cu publicul larg. Inițiată sub egida
Conferințelor UB „Știința pe înțelesul
tuturor”, Doza UB de Știință se adresează
publicului larg și încurajează conexiunea
dintre mediul academic și cel neacademic,
abordând subiecte actuale și de interes. 

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Bune practici
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https://unibuc.ro/info-covid-19/
https://unibuc.ro/ub-lanseaza-campania-noi-ne-vaccinam-voi-cu-privire-la-vaccinarea-impotriva-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=251tIkFOHRw&list=PLDd2EfnncDZQD0WmopGPO2tscMAb_Y8gG
https://www.youtube.com/watch?v=251tIkFOHRw&list=PLDd2EfnncDZQD0WmopGPO2tscMAb_Y8gG
https://unibuc.ro/category/comunicarea-stiintei/doza-ub-de-stiinta/
https://unibuc.ro/category/comunicarea-stiintei/doza-ub-de-stiinta/


15% din numărul de proiecte
de cercetare/dezvoltare
derulate de UB relevante

pentru ODD 4
 

5 cursuri relevante pentru
ODD 4

 
8125 studenți admiși în anul I la

studii de licență 
 

2278 studenți înmatriculați la
programele de masterat
provin din licențiații altor

universități
 

80% din numărul total de
studenți continuă studiile la UB

 
718 studenți străini studiază la

UB
 

61 studenți cu dizabilități
studiază la UB

 
2451 studenți înscriși la
programele de studii

universitare de licență și
masterat, relevante pentru

ODD 4 (Pedagogie și masterat
didactic)

 
226 parteneriate și acorduri de
practică cu instituții, asociații și
fundații relevante pentru ODD

4

Programul de studii universitare
de masterat „Pedagogii
alternative și arta teatrală în
educație”, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației
Programul de studii universitare
de masterat „Învățare, inovare și
coaching în educație”,
Facultatea de Psihologie și
Științele Educației

Analiza și dezvoltarea
politicilor educaționale,
Facultatea de Psihologie și
Științele Educației
Managementul calității în
educație, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației

EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri  
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BUNE PRACTICI
 

Universitatea din București, prin

programele oferite, susține

învățarea pe tot parcursul vieții

și contribuie în acest fel la

dezvoltarea unor cunoștințe și

abilități care permit

absolvenților să obțină locuri de

muncă adaptate schimbărilor de

pe piața muncii. Relevante în

acest sens sunt, pe lângă

programele de studii de

licență, masterat și doctorat,

Programele postuniversitare și

Programele de conversie

profesională concretizate prin

oferta de Lifelong learning a

UB. 

Centrul de Învățare (UB

Learning Center), înființat în anul

2019, oferă studenților servicii

de coaching și dezvoltare

personală în aria competențelor

sociale și emoționale, consiliere

profesională și orientare în

carieră, programe de învățare

remedială precum și cursuri de

dezvoltare a competențelor de

gândire critică și raționament

științific și a competențelor de

scriere academică. 

Centrul de Dezvoltare și Formare în
Domeniul Învățământului Superior 
Centrul de Învățare al Universității din
București (UB Learning Center) 
Centrul de Cercetare „Observatorul
ocupării absolvenților Universității
București”  

Building and managing Science Education
Community in Europe by promoting Inquiry-
Based Science Education, Facultatea de Fizică
MARPE Diplo - Developing a European higher
education curriculum in public, corporate and
civic diplomacy, Facultatea de Jurnalism și
Științele Comunicării 

Agence Universitaire de la Francophonie 
The Association of Universities in European
Capitals 

Pentru a veni în întâmpinarea elevilor de liceu
care se pregătesc pentru examenul de
bacalaureat și a candidaților la concursul de
admitere la studii superioare de licență,
facultățile Universității din București au
organizat în perioada februarie - iunie 2021,
cursuri gratuite de pregătire oferite de cadre
didactice și de studenți ai Universității din
București, împreună cu profesori din
învățământul preuniversitar.
Biblioteca virtuală E-books oferă acces
deschis la lucrările științifice realizate de
profesorii și cercetătorii afiliați comunității
universitare. Aceste resurse sunt redate pe
șase categorii: Științe exacte, Științe ale vieții
și pământului, Științe umaniste, Teologie,
Științe sociale și politice, Științe juridice.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/
https://unibuc.ro/studii/lifelong-learning/
https://unibuc.ro/student-ub/centrul-de-invatare-al-universitatii-din-bucuresti/
https://unibuc.ro/pregatire-bac-admitere-2021-universitatea-din-bucuresti/
https://unibuc.ro/despre-ub/resurse-educationale/resurse-electronice/#1543840057990-25fd5f38-bf67


3% din numărul de proiecte de
cercetare/dezvoltare derulate

de UB relevante pentru 
ODD 5

 
5 cursuri relevante pentru

ODD 5
 

1 Plan de Egalitate de Gen al
UB (2022) 

 
67% din numărul total de

studenți sunt femei
 

70 % din numărul de studenți
admiși în anul I la studii de

licență sunt femei
 

36% cadre didactice femei
 

73 cadre didactice femei în
structurile de conducere 

 
19 parteneriate și acorduri de
practică cu instituții, asociații și

fundații relevante pentru 
ODD 5

 
63 de studenți înscriși la

programe de studii specifice
relevante pentru ODD 5

Programul de studii universitare
de masterat „Politicile
egalității de șanse în context
românesc și european”,
Facultatea de Științe Politice

Egalitate și gen, Facultatea de
Filosofie
Gen și politică, Facultatea de
Jurnalism și Științele Comunicării
Studii de gen, Facultatea de
Litere

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri  
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DATE RELEVANTE



 
BUNE PRACTICI

 
 
 
 
 
 
 
 

La nivelul comunității
universitare a UB a fost lansată
inițiativa UB for Women in

Science, cu scopul de a
contribui la eliminarea
barierelor invizibile de acces
cu care se confruntă femeile
din știință, de a promova
contribuțiile remarcabile ale
femeilor din comunitatea
științifică și de a celebra
succesul acestora în domeniul
în care activează.

Centrul pentru Politicile Egalității
de Șanse, Facultatea de Științe
Politice 

ATHENA - Implementing gender
equality plans to unlock research
potential of RPOs and RFOs in
Europe, Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială 
Literatura Națională̆. Figuri de femei,
Facultatea de Științe Politice 

The International Research
Association of Institutions of
Advanced Gender Studies 

Asociația Studenților din Facultatea
de Limbi și Literaturi Străine
organizează anual evenimentul
Diversity cu scopul de a facilita
libera comunicare și cunoașterea
nedreptăților sociale, având ca
scop spulberarea prejudecăților și
eliminarea stigmatizării persoanelor
din jurul nostru.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE
SOCIALĂ

 
Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://unibuc.ro/category/cercetare/ub-for-women-in-science/
https://unibuc.ro/category/cercetare/ub-for-women-in-science/
https://www.asls.ro/diversity


 
 
 

11% din numărul de

proiecte de

cercetare/dezvoltare

derulate de UB

relevante pentru ODD 6

 
8 cursuri relevante

pentru ODD 6

 
~370179 m3 consumul

de apă în 2021

 
17 parteneriate și

acorduri de practică cu

instituții, asociații și

fundații relevante

pentru ODD 6

 
183 studenți înscriși la

programele de studii

relevante pentru ODD 6
 

Programul de studii universitare
de masterat „Climatologie și
resurse de apă”, Facultatea de
Geografie

Materiale polimere în
remedierea și epurarea
apelor, Facultatea de Fizică
Alimentări cu apă, Facultatea
de Geografie
Apa și sănătatea, Facultatea
de Geografie

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri  
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DATE RELEVANTE



BUNE PRACTICI
 

Centrul de Cercetare în
Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate al Universității
din București
implementează, alături de
alți parteneri din România și
din străinătate, proiectul
internațional IDES -
Improving water quality in
the Danube river and its
tributaries by integrative
floodplain management
based on Ecosystem
Services. Echipa proiectului
își propune să
îmbunătățească
managementul calității apei
prin dezvoltarea și
implementarea unei abordări
integrative transnaționale a
serviciilor ecosistemice.
Potrivit prezentării
proiectului „instrumentul
IDES ar trebui să permită
actorilor cheie naționali în
managementul calității apei
să identifice măsurile cele
mai durabile, fără a neglija
nevoile altor sectoare.”

Centrul de cercetări costiere pentru
protecția mediului, Facultatea de
Geografie
Centrul de cercetări gestiunea resurselor
de apă și a riscurilor hidrice, Facultatea
de Geografie 

Improving water quality in the Danube river
and its tributaries by integrative floodplain
management based on Ecosystem Services,
Facultatea de Biologie 
Tratarea apei din surse contaminate cu
azotați și compuși organici clorurați utilizând
procese integrate de reducere/oxidare
catalitică și biofiltrare, Facultatea de
Biologie 
Tehnologie verde pentru eliminarea
compușilor farmaceutici din apă utilizând
catalizatori pentru oxidare prietenoși cu
mediul, Facultatea de Chimie 

Comisia pentru avizarea metodelor
alternative de analiză a parametrilor de
calitate ai apei potabile, folosite în controlul
oficial al apei potabile 
European Federation for Freshwater Science 

Facultatea de Geografie s-a implicat în
activitățile proiectului paneuropean „People
& Planet: The Common Destiny”, proiect
care urmărește promovarea dezvoltării
durabile prin intermediul mai multor acțiuni,
cum ar fi „Campania pan-europeană
„#Whater is” ce are în vedere creșterea
gradului de conștientizare asupra
problemelor legate de deficitul resurselor
de apă.

 
CERCETARE

 
Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ides/partners
https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ides/partners
https://geo.unibuc.ro/prezentare-centre-de-cercetare/
https://geo.unibuc.ro/prezentare-centre-de-cercetare/
https://www.agenda21.org.ro/Proiecte/People%26Planet_site%20RO.pdf


 
6% din numărul de 

proiecte de 
cercetare/dezvoltare 

derulate de UB
 

4 cursuri relevante 
pentru ODD 7

 
~5099215 kwh este 

consumul de energie 
electrică în 2021

 
16 parteneriate și 

acorduri de practică cu 
instituții, asociații și 
fundații relevante 

pentru ODD 7
 

23 studenți înscriși la 
programele de studii 

relevante pentru 
ODD 7

 

Programul de studii universitare
de masterat „Surse de energie
regenerabile și alternative”
(interdisciplinar cu domeniul
Chimie), Facultatea de Fizică

Surse de energie
regenerabile, Facultatea de
Fizică
Resurse și energii
regenerabile ale mediului,
Facultatea de Geografie
Tehnici și infrastructuri verzi,
Facultatea de Geografie

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri  
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DATE RELEVANTE



 
IMPLICARE ÎN

SOCIETATE
 

În septembrie 2021, Geoparcul
Internațional UNESCO Țara
Hațegului, administrat de
Universitatea din București, și
Geoparcul aspirant UNESCO
Ținutul Buzăului s-au alăturat
Nopții Cercetătorilor Europeni

2021. Ediția din 2021 are a avut ca
temă principală energia verde prin
„ReCoNnect - The Green Deal” și
a invitat publicul larg la
descoperirea, într-un mod
interactiv, educativ și distractiv, a
științei și a rezultatelor muncii
cercetătorilor. Scopul a fost de a
aduce cercetarea în mediul rural
și, mai mult decât atât, de a
provoca elevii din cadrul Rețelei
EduGeoparc să descopere
energia verde din comuna lor.
Elevii s-au întâlnit cu specialiști
care le-au dat detalii despre cum
se produce energia verde și au
putut dezbate împreună, în cadrul
unor discuții în cadrul comunității -
community talks, intermediate de
Geoparc, teme legate de energia
curată și viitorul planetei Pământ.

Nanoștiințe - Surse alternative de
energie (3Nano-SAE), Facultatea de
Fizică

Cooperation and partnership strategy
for the enhancement of the education
quality of strategic master Chemistry of
Advanced Materials in line with Green
Chemistry requirements - Green
Chemistry of Advanced Materials,
Facultatea de Chimie
Innovative Teaching methods for
tomorrow’s Renewable Energy
Specialists, Facultatea de Chimie

Energy policy group 

Universitatea din București este
implicată, prin intermediul Centrului de
Cercetări în Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate în implementarea
proiectului IRENES - Exchanging
knowledge and experiences for
Integrating RENewable energy and
Ecosystem Services in territorial
environmental and energy policies al
cărui scop îl „constituie realizarea unor
schimburi de experiență și bune practici
privind complementaritatea și sinergia
exploatării surselor regenerabile de
energie cu Serviciile Ecosistemice
multiple la nivel teritorial”. 

 
CERCETARE

 
Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Bune practici
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https://unibuc.ro/geoparcul-unesco-tara-hategului-al-ub-ii-provoaca-pe-elevii-participanti-la-noaptea-cercetatorilor-2021-sa-descopere-energia-regenerabila/
https://rcses.unibuc.ro/proiectul-irenes/


 
12% din numărul de proiecte de

cercetare/dezvoltare derulate de UB
relevante pentru ODD 8

 
12 cursuri relevante pentru ODD 8

9,34% personal didactic au funcții de
conducere 

 
77% din numărul total de posturi

(activitate didactică, de cercetare și
administrativă) sunt ocupate 

 
~ 60% reprezintă inserția pe piața muncii
a absolvenților la finalizarea unui ciclu
de învățare (absolvenți promoția 2021)

 
3 sindicate pentru angajații UB

 
18 asociații studențești 

 
100% din numărul total de studenți

realizează stagii de practică, conform
reglementărilor 

 
13085 euro/an salariul mediu brut la UB

(pentru activitatea didactică și
nedidactică)

 
81 parteneriate și acorduri de practică

cu instituții, asociații și fundații relevante
pentru ODD 8

 
1276 studenți înscriși la programele de

studii relevante pentru ODD 8
 

Programul de studii universitare de
masterat „Dreptul muncii, relații de
muncă și industriale”, Facultatea de
Drept
Programul de studii universitare de
masterat „Philosophy, politics and
economics”, Facultatea de Filosofie
Programul de studii universitare de
masterat „Sănătate ocupațională și
performanța resursei umane”,
Facultatea de Psihologie și Științele
Educației

Politici pentru economie sustenabilă,
Facultatea de Administrație și Afaceri
Calitatea vieții la locul de muncă și
dezvoltarea excelenței, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației
Evaluarea sănătății în mediul
organizațional, Facultatea de
Psihologie și Științele Educație

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri  
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DATE RELEVANTE



BUNE PRACTICI
 

Societatea antreprenorială
studențească UNIHUB a fost
creată în anul 2017 ca un
mecanism de sprijinire,
dezvoltare și încurajare a
spiritului antreprenorial la
nivelul comunității universitare,
în special în rândul studenților
și absolvenților Universității din
București. Totodată, aceasta
oferă sprijinul necesar creării
de noi întreprinderi de către
studenții și absolvenții
Universității din București. În
acest scop, se organizează
anual activități de mentorat,
dar și de consultanță care
includ: schimbul de idei și
bune practici cu specialiști și
antreprenori; sprijin în
formularea obiectivelor
viitoarei afaceri și pașilor de
urmat în scrierea unui plan de
afaceri; sprijin pentru
identificarea de soluții proprii
la provocările cu care se
confruntă în demararea sau
gestionarea unei afaceri;
dezvoltarea competențelor
antreprenoriale și dezvoltarea
abilităților de vânzare,
prezentare și leadership.

Centrul de Cercetări în Resurse Umane,
Management și Marketing, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială
Centrul de cercetare în etică aplicată,
Facultatea de Filosofie

Metode neinvazive de protecție a
persoanelor cu profesii de risc vital ridicat,
Facultatea de Fizică

European Inter-University Centre for Human
Rights and Democratisation 

Pentru a fi mai accesibilă publicului larg, dar
și pentru a răspunde cerințelor în creștere
ale pieței muncii, Universitatea din București
a deschis trei filiale în afara centrului
universitar bucureștean: la Focșani unde
oferă programul de studii în Administrarea
afacerilor, Geografia turismului și Pedagogia
învățământului primar și preșcolar, la
Drobeta Turnu Severin unde are un program
de studii în Planificare teritorială, și la Buzău
unde a fost, de asemenea, înființat un
program studii în Pedagogia învățământului
primar și preșcolar. Prin aceste programe,
UB asigură absolvenților săi o mai mare
stabilitate în raport cu piața forței de muncă
oferindu-le acces la servicii educaționale de
cea mai înaltă calitate, contribuind, în sens
mai larg, la reducerea sărăciei și a
inechităților sociale în zonele în care au fost
înființate.

 
CERCETARE

 
Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://hub.unibuc.ro/programul-de-mentorat-si-consultanta-unihub-3/


10% din numărul de
proiecte de

cercetare/dezvoltare
derulate de UB relevante

pentru ODD 9
 

9 brevete de invenție 
 

6 cursuri relevante pentru
ODD 9

 
15% din veniturile UB sunt
alocate pentru cercetare

(în total venituri UB)
 

62 acorduri și parteneriate
cu institute de cercetare
din România relevante

pentru ODD 9
 

28 acorduri și parteneriate
cu institute de cercetare
din străinătate relevante

pentru ODD 9
 

319 studenți înscriși la
programele de studii

relevante pentru ODD 9

Programul de studii universitare de
masterat „Chimia materialelor
avansate”, Facultatea de Chimie
Programul de studii universitare de
masterat „Physics of Advanced
Materials and Nanostructures”,
Facultatea de Fizică
Programul de studii universitare de
masterat „Artificial intelligence”,
Facultatea de Matematică și Informatică

Politici industriale pentru IMM-uri,
Facultatea de Administrație și Afaceri
Proprietate industrială, Facultatea de
Drept
Data Mining şi Knowledge
Discovery, Facultatea de Matematică
și Informatică

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri 
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DATE RELEVANTE



 
IMPLICARE ÎN

SOCIETATE

 
 
 

În noiembrie 2020
Universitatea din București a
organizat în cadrul UNIHUB a
treia ediție a „UB
Challenges: IdeaJam”.
IdeaJam își propune să ofere
un mediu prolific de
generare și validare de idei
antreprenoriale. În același
timp, este un eveniment
precursor pentru programul
pre-incubator
InnovationLabs, un
hackhaton, urmat de 3 luni
de mentorat. InnovationLabs
oferă oportunitatea
interacțiunii cu oameni din
industrie și mediul academic,
urmărind constant evoluția
fiecărei echipe, pentru a-i
ajuta pe studenți să își
transforme ideea într-un
produs și o afacere fiabilă.

Centrul de Lingvistică
Computațională „Solomon Marcus”,
Facultatea de Litere
Centrul de cercetare în mecanica
mediilor continue, Facultatea de
Matematică și Informatică

Dezvoltarea de radiofarmaceutice și
tehnici nucleare în oncologie pentru
imagistica și tratament personalizat la
nivel molecular, Facultatea de Biologie
Nanotehnologii inovative pe bază de
polimeri pentru obținerea de noi
materiale avansate, Facultatea de Fizică
CoToHiLi: Computational Tools for
Historical Linguistics (Dezvoltarea de
Sisteme Automate Suport pentru
Lingvistica Istorică), Facultatea de
Matematică și Informatică

Asociației „Magurele Science Park” 
The Black Sea Universities Network 
University Industry Innovation Network  

La nivelul universității funcționează un
Atelier de microproducție prin care se
urmărește familiarizarea studenților cu
mijloacele și echipamentele implicate în
procesul de producție a obiectelor
promoționale.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Bune practici
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https://hub.unibuc.ro/a-treia-editie-ub-challengesideajam/
https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-park-cercetare/
https://www.magurelesciencepark.ro/comunitatea-magurele-science-park-cercetare/
https://hub.unibuc.ro/studentii-universitatii-din-bucuresti-invitati-de-unihub-sa-descopere-viata-de-antreprenor-la-atelierul-de-microproductie/


6% din numărul de proiecte

de cercetare/dezvoltare

derulate de UB relevante

pentru ODD 10

 
8 cursuri relevante pentru

ODD 10

 
2% din numărul de locuri la

admitere sunt alocate

persoanelor defavorizate

și/sau cu nevoi speciale

 
61 studenți cu dizabilități

studiază la UB

 
12 persoane cu dizabilități

sunt angajate la UB

 
24% din studenții străini

înmatriculați la UB provin din

țări în curs de dezvoltare

 
97 parteneriate și acorduri

de practică cu instituții,

asociații și fundații relevante

pentru ODD 10

 
202 studenți înscriși la

programele de studii

relevante pentru ODD 10

Programul de studii universitare de
masterat „Grupuri de risc și servicii
sociale de suport”, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială
Programul de studii universitare de
masterat „Politicile egalității de
șanse în context românesc și
european”, Facultatea de Științe
Politice

Politici internaționale de
dezvoltare și ajutor umanitar,
Facultatea de Istorie
Agenda globală a cooperării
internaționale pentru dezvoltare
și egalitate de șanse, Facultatea de
Științe Politice
Egalitatea socială, Facultatea de
Științe Politice

 
EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri 
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DATE RELEVANTE



 

BUNE PRACTICI
 

 
Universitatea a luat măsuri pentru a se
îmbunătăți accesul persoanelor cu
dizabilități. Astfel, la nivelul comunității
universitare există rețeaua de voluntari
CONNECT al cărei principal obiectiv
este de a susține tinerii cu dizabilități în
procesul de accesare a serviciilor
administrative și educaționale oferite
de universitate. Din punct de vedere
practic, s-au realizat intervenții de
accesibilizare a spațiilor de învățământ
și a celor locative destinate studenților
cu dizabilități. De asemenea,
informațiile disponibile pe web-site-ul
universității au fost adaptate pentru
cititoare de ecran folosite de
nevăzători.

UB derulează în perioada octombrie
2020-septembrie 2022, în parteneriat
cu Asociația Nevăzătorilor din
România, proiectul BlindHUB prin care
se urmărește facilitarea accesului
persoanelor nevăzătoare și cu
deficiențe de vedere pe piața muncii și
în mediul educațional universitar. Unul
dintre rezultatele acestei colaborări
este o aplicație informatică BlindHUB

care își propune să faciliteze
informarea, orientarea, consilierea
pentru carieră, medierea digitală pe
piața muncii și mediu universitar pentru
persoanele nevăzătoare și cu
deficiențe de vedere.

Centrul de Cercetare a Dreptății
Intergeneraționale, Responsabilității
Sociale și Sustenabilității, Facultatea de
Psihologie și Științele Educație
Centrul de Cercetare și Promovare a
Echității în Educație, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației
Centrul de Cercetare și Inovație în Servicii
Sociale, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială

Empowering at-Risk Roma Girls' Mattering
through Reproductive Justice, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației
Integrating Special Needs Individuals into
Digital-Holistic Education, Facultatea de
Psihologie și Științele Educației

European Social Work Research Association 
Romania Digital Skills and Jobs Coalition

Centrul de Cercetare și Promovare a Echității
în Educație a organizat în iunie 2021
conferința „Incluziune și echitate.
Realitate sau deziderat? Rezultatele
cercetării privind situația copiilor cu
dizabilități și/sau CES”. Evenimentul a creat
contextul pentru profesioniștii în educație,
care și-au asumat un rol important în procesul
de incluziune, să realizeze o analiză asupra
integrării/incluziunii școlare a copiilor cu
dizabilități și/sau CES, să identifice serviciile
și resursele pentru un proces incluziv de
dezvoltare și stabilească nevoile școlilor
pentru a oferi acces și participare tuturor
elevilor.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-lanseaza-reteaua-de-voluntariat-connect-pentru-facilitarea-incluziunii-socio-educationale-a-studentilor-cu-dizabilitati-in-cadrul-comunitatii-sale-academice/
https://unibuc.ro/blindhub-prima-aplicatie-mobila-ce-va-contribui-la-integrarea-profesionala-a-persoanelor-cu-deficiente-de-vedere/
https://apps.apple.com/ro/app/blindhub/id1598575482?l=ro
https://unibuc.ro/conferinta-incluziune-si-echitate-realitate-sau-deziderat-rezultatele-cercetarii-privind-situatia-copiilor-cu-dizabilitati-si-sau-ces-organizata-la-ub/


10% din numărul de proiecte de

cercetare/dezvoltare derulate de

UB relevante pentru ODD 11

 
10 cursuri relevante pentru ODD 11

 
peste 95% din spațiile necesare

activităților curriculare și

extracurriculare sunt în

proprietatea UB 

 
peste 75% din totalul terenului UB

reprezintă spații verzi 

 
6430331,81 lei reprezintă valoarea

cheltuită pentru lucrări de investiții

în infrastructură

 
82 săli de bibliotecă/lectură, cu o

suprafață desfășurată totală de

6545.16 mp și o capacitate de

aproximativ 3800 de locuri

 
alte facilități: 1 muzeu, 1 Gradină

Botanică, 1 parc, 1 stațiune

zoologică, 1 casa universitarilor și 1

hotel

 
tariful de cazare în căminele UB ~

29 euro/lună față de mediul privat

(~125 euro/lună)

 
18 parteneriate și acorduri de

practică cu instituții, asociații și

fundații relevante pentru ODD 11

 
77 studenți înscriși la programele

de studii relevante pentru ODD 11
 

Programul de studii universitare de
masterat „Dreptul urbanismului și al
amenajării teritoriului”, Facultatea de
Drept
Programul de studii universitare de
masterat „Geobiologie aplicată în
conservarea patrimoniului natural și
cultural” (interdisciplinar cu domeniul
știința mediului), Facultatea de Geologie
și Geofizică
Programul de studii universitare de
masterat „Istorie, Resurse Culturale și
Patrimoniu în Societatea
Contemporană”, Facultatea de Istorie

Managementul sistemelor teritoriale,
Facultatea de Administrație și Afaceri
Metode și instrumente inovative de
proiectare și planificare urbană
teritorială, Facultatea de Geografie
Spațiul urban, Facultatea de Litere

 
EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri  

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
 

BUNE PRACTICI
 

Institutul de Cercetare al
Universității din București
(ICUB), în parteneriat cu
Șezătoarea Urbană, a derulat
proiectul „Please touch the

intangible cultural

heritage”, din care a rezultat
o platformă digitală de
comunicare menită să ofere
sprijin și expertiză tuturor
celor care lucrează pentru
valorificarea tradițiilor și
elementelor din folclor,
platformă denumită Rețeaua
de specialiști în domeniile
patrimoniului cultural
imaterial din România și
Republica Moldova. De
asemenea, între rezultatele
proiectului regăsim și un
Catalog de bune practici
pentru specialiștii din
România și Republica
Moldova și un Ghid de
patrimoniu cultural imaterial
pentru învățământul
preuniversitar.

Centrul de cercetare a mediului și
efectuare a studiilor de impact, Facultatea
de Geografie
Centrul de cercetare analize teritoriale
de turism, mediu și dezvoltare durabilă,
Facultatea de Geografie
Centrul de cercetări geodemografice și
de analiză teritorială, Facultatea de
Geografie

Platformă pluridisciplinară complexă de
cercetare integrativă și sistematică a
identităților și patrimoniului cultural tangibil și
non-tangibil din România, Facultatea de Fizică
Developing novel collaborative planning
approaches to increase cities sustainability,
Facultatea de Geografie
Evaluating the role of nature-based
innovations for healthy cities, Facultatea de
Geografie

Asociația Culturală „Patrimoniu pentru Viitor”
Comisia Națională pentru Salvgardarea
Patrimoniului Cultural Imaterial (Ministerul
Culturii)
Society for Urban Ecology

Universitatea din București este partener al
UNTEATRU, proiect cultural independent ce
vizează promovarea și vizibilitatea unei noi
generații de artiști, regizori, actori, muzicieni,
coregrafi și artiști plastici, dar și educație prin
cultură. În 2021, Grădina Casei Universitarilor
a fost gazda Festivalului Zilele unteatru,
care a inaugurat ce-a de-a unsprezecea
stagiunea de vară Unteatru Open-Air.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://please-touchpci.unibuc.ro/
https://ccmesi.ro/
https://geo.unibuc.ro/prezentare-centre-de-cercetare/
https://geo.unibuc.ro/prezentare-centre-de-cercetare/
https://www.unteatru.ro/despre-noi/
https://unibuc.ro/gradina-casei-universitarilor-gazda-festivalului-zilele-unteatru-11/


10% din numărul de 
proiecte de 

cercetare/dezvoltare 
derulate de UB 

relevante pentru
 ODD 12

 
8 cursuri relevante 

pentru ODD 12
 

7 parteneriate și 
acorduri de practică cu 

instituții, asociații și 
fundații relevante pentru 

ODD 12
 

1 proiect cu implicare 
activă a studenților și 

promovarea consumului 
responsabil

 
70 studenți înscriși la 
programele de studii 
specifice relevante 

pentru ODD 12
 

Programul de studii universitare de
masterat „Behavioural
economics”, Facultatea de
Administrație și Afaceri
Programul de studii universitare de
masterat „Modă, publicitate,
consum”, Jurnalism și Științele
Comunicării
Programul de studii universitare de
masterat „Sociologia consumului
și marketing”, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

Economia verde, Facultatea de
Administrație și Afaceri
Sustenabilitate globală și politici
energetice, Facultatea de Filosofie
Consum sustenabil, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
 

BUNE PRACTICI
 
 
 
 

O echipă de studenți din
cadrul programului masteral
„Médias, développement,
sociéte”, Facultatea de
Jurnalism și Științele
Comunicării, a realizat
platforma ConsumActor,
unde antreprenorii sunt
promovați în funcție de
accentul pe care îl pun pe
folosirea de materii prime
din surse autohtone, a
reciclării, a tehnologiilor de
producție nepoluante,
precum și pe dezvoltarea
de tradiții și comunități
locale. 

Materiale polimere, mezofoze și
metode neconvenționale de
protecția mediului, Facultatea de
Fizică

Ecological Footprint through Eco-
awareness, Facultatea de Biologie
Tehnologii eco-inovative de recuperare
a grupului de metale platinice din
convertorii catalitici auto uzați,
Facultatea de Fizică

Societatea pentru Protejarea Energiilor
Reutilizabile, Inepuizabile şi Noi

UB a continuat implementarea
proiectului SAVES2 (Students
Achieving Valuable Energy Savings)
organizând mai multe campanii de
economisire inteligentă a energiei, cu
scopul de a modifica comportamentele
legate de energia sustenabilă în rândul
studenților și de a promova reducerea
risipei de energie. Pentru activitatea sa
în acest proiect, Universitatea din
București a câștigat, în cadrul Galei
Dezvoltării Durabile 2021, premiul
categoriei Universități și Institute de
cercetare.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://consumactor.wixsite.com/website
https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-pe-podiumul-galei-dezvoltarii-durabile-2021-cu-proiectul-saves2/
https://unibuc.ro/universitatea-din-bucuresti-pe-podiumul-galei-dezvoltarii-durabile-2021-cu-proiectul-saves2/


 
 

16% din numărul de
proiecte de

cercetare/dezvoltare
derulate de UB relevante

pentru ODD 13
 

5 cursuri relevante pentru
ODD 13

 
~1351291.97 kg emisii de

carbon în 2021
 

34 parteneriate și acorduri
de practică cu instituții,

asociații și fundații relevante
pentru ODD 13

 
363 studenți înscriși la
programele de studii

relevante pentru ODD 13
 
 
 
 

Programul de studii universitare de
masterat „Politici de mediu pentru
dezvoltare durabilă”, Facultatea de
Geografie
Programul de studii universitare de
masterat „Evaluarea integrată a stării
mediului”, Facultatea de Geografie

Evaluarea impactului de mediu și
managementul riscului, Facultatea de
Biologie
Metode și echipamente pentru
investigarea mediului, Facultatea de
Fizică
Schimbări climatice și impactul lor
asupra mediului, Facultatea de
Geografie

EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
 

BUNE PRACTICI

 
 
 
 

Universitatea din București,
alături de Universitatea din
Oslo, Universitatea de Vest
din Timișoara, și Institutul
Național de Fizică și Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei”,
implementează proiectul
ClimaLAND, al cărui scop
este acela de a „completa
imaginea globală a
răspunsurilor geomorfologice
la schimbările climatice
recente, cu accent pe două
medii contrastante, dar la fel
de senzitive: Carpații
Românești și Delta Dunării”. În
martie 2021, o echipă a UB a
desfășurat măsurători în
sectorul central al Munților
Retezat pentru a colecta date
privind temperatura bazală a
stratului de zăpadă.

Centrul de cercetări climatologice și
de mediu aerian, Facultatea de
Geografie
Stațiunea de cercetare de la Orșova
Stațiunea Didactică și de Cercetare
Științifică „Prof. Ștefan Atanasie
Pătrașcu”

The response of climate-sensitive
environments to global warming, sea-level
rise and increasing extremes: The
Charpathians and Danube Delta
Contribution of small urban green
infrastructure in achieving environmental
justice, Facultatea de Geografie
The impact of recent climate change on
the ecological productivity of forests in
Romania, Facultatea de Geografie

International Geographical Union -
Commission on Health and Environment
Society for Urban Ecology

UB este parteneră în cadrul proiectului
internațional Reducing the Ecological
Footprint by Raising Awareness Among
Young People on Environmental Issues,
fiind responsabilă atât de activități prin
care tinerii să conștientizeze impactul
stilului de viață al oamenilor asupra
mediului înconjurător, cât și cu realizarea
testelor care conduc la identificarea
amprentei ecologice. 

CERCETARE
 

Centre și stațiuni de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://climaland.unibuc.ro/ro/pagina-de-test/
https://refeproject.eu/partners/


 

 

 

8% din numărul de

proiecte de

cercetare/dezvoltare

derulate de UB relevante

pentru ODD 14

 

6 cursuri relevante pentru

ODD 14

 

3 stațiuni de cercetare 

 

18 parteneriate și acorduri

de practică cu instituții,

asociații și fundații

relevante pentru ODD 14

 

150 studenți înscriși la

programele de studii

relevante pentru ODD 14

 

 

 
 

Programul de studii universitare
de licență „Biologie”, Facultatea
de Biologie
Programul de studii universitare
de licență „Ecologie și protecția
mediului”, Facultatea de Biologie
Programul de studii universitare
de licență „Hidrologie și
meteorologie”, Facultatea de
Geografie

Hidrobiologie, Facultatea de
Geografie
Politici de mediu în domeniul
apelor, Facultatea de Geografie
Ocean Sciences: Marine
Biogeochemistry, Curs CIVIS

 
EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri  

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
BEST PRACTICES

 
 

Universitatea din București a
organizat în iulie 2021, împreună
cu Penn State University, cursul
CHANCE ROMANIA 2021

FIELD COURSE. Global

Conservation: Environmental

Challenges Facing the

Danube River. Cursul a abordat
provocări complexe,
interdisciplinare și globale
legate de problemele privind
apa cu care se confruntă fluviul
Dunărea. Potrivit paginii web a
proiectului, cercetările
studenților sunt incluse într-o
bază cu date de cercetare
pentru a putea fi accesată de
comunitatea oamenilor de știință
care efectuează cercetări în
vederea refacerii ecosistemului
căii navigabile a Dunării. De
asemenea, rezultatele se
prezintă liderilor și părților
interesate din România și SUA și
comunității Penn State. La finalul
cursului, studenții Facultății de
Jurnalism și Științele Comunicării
a Universității din București au
realizat un material de
promovare disponibil aici.

Stațiunea de Cercetări Ecologice Brăila
Stațiunea de Cercetări Marine și
Fluviale Sf. Gheorghe
Stațiunea de cercetare de la Orșova

Earth observation services for the Black
Sea Coastal Zone Management
INstrumente de modelare a proceselor de
inTERfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru
administrarea inteligentă și durabilă a
bazinelor hidrografice și a ecosistemelor
dependențe de apă subterană

Commission for Water Sustainability of the
International Geographical Union
International Association for Danube
Research - Expert group on Water Quality

Echipa proiectului „TEAM4SEAS - Crearea
unei platforme participative inovatoare și
operaționale pentru a conecta știința,
actorii interesați și legislația cu scopul unei
planificări spațiale maritime de succes în
România” a dezvoltat o platformă web-
GIS pentru implementarea MSP - Maritime
Spatial Planning, accesibilă pentru cei
interesați pe pagina web a proiectului.
Potrivit echipei de proiect, scopul a
constat în „ilustrarea modului în care un
sistem WebGIS poate fi aplicat drept o
bază solidă pentru încorporarea unei
abordări ecosistemice privind inițiativele
de planificare spațială aplicate în domeniul
maritim.” 

CERCETARE
 

Stațiuni de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

https://www.chancepsu.org/program-overview-romania2021
https://www.youtube.com/watch?v=hv_tgp9OirY&t=144s
https://www.youtube.com/watch?v=hv_tgp9OirY&t=144s
https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/statiuni-de-cercetare/statiunea-de-cercetari-de-la-braila/
https://unibuc.ro/cercetare/infrastructura/statiuni-de-cercetare/statiunea-de-cercetari-de-la-sfantu-gheorghe/
https://geoportal.planificare-maritima.unibuc.ro/mapstore/#/


 
 

16% din numărul de
proiecte de

cercetare/dezvoltare
derulate de UB relevante

pentru ODD 15
 

7 cursuri relevante pentru
ODD 15

 
4 stațiuni de cercetare

 
1 Grădină Botanică

 
32 parteneriate și acorduri

de practică cu instituții,
asociații și fundații

relevante pentru ODD 15
 

420 studenți înscriși la
programele de studii

relevante pentru ODD 15
 
 
 

Programul de studii universitare
de licență „Biologie”,
Facultatea de Biologie
Programul de studii universitare
de licență „Ecologie și
protecția mediului”, Facultatea
de Biologie

Strategii de conservare a
biodiversității, Facultatea de
Biologie
Biogeografie
conservaţionistă, Facultatea
de Geografie

 
EDUCAȚIE

Programe de studii 

Cursuri 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
IMPLICARE ÎN

SOCIETATE
 

 

În perioada 29 iulie - 1 august
2021 Centrul de Cercetare în
Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate al Universității
din București a organizat prima
ediție a taberei de ecologie
ECOcamp la care au
participat elevi de liceu.
Tabăra a avut loc la Stațiunea
de Cercetări Ecologice Brăila,
dar a cuprins și o deplasare pe
teren în Parcul Natural Balta
Mică a Brăilei. Evenimentul a
fost susținut de Kaufland
România și organizat în
parteneriat cu Laboratorul de
Oportunități, asociație care
organizează anual proiecte
pentru liceenii din întreaga
țară. Tabăra a cuprins cursuri
de ecologie, analiză spațială,
microbiologie, biodiversitate
și genetică. De asemenea, s-a
discutat despre biodiversitatea
microorganismelor, dar și
importanța serviciilor
ecosistemice furnizate de sol. 

Centrul de cercetare de Ecologie Sistemică și
Sustenabilitate, Facultatea de Biologie
Centrul de Monitorizare a Habitatelor și
Speciilor - Eșelnița 
Geoparcul Internațional UNESCO Țara
Hațegului 
Grădina Botanică „Dimitrie Brândză” 
Stațiunea Zoologică Sinaia 
Stațiunea de cercetare ecologică Sinaia

A systematic analysis on the social and
landscape drives of human wildlife coexistence,
Facultatea de Geografie
Invasive species management in Romania
according to REGULATION (EU) 1143/2014 on
the prevention and management of the
introduction and spread of invasive alien
species, Facultatea de Geografie
LIFE ROsalia Conservation of saproxylic beetles
in the Carpathians, Facultatea de Geografie

Comisia de verificare și înregistrare a
resurselor/rezervelor de substanțe minerale
utile - Minereuri metalifere, nemetalifere și
minerale din cadrul Agenției Naționale pentru
Resurse Minerale

UB este parteneră în proiectul transeuropean
eLTER-PPP (H2020) - The European Long-
Term Ecosystem Research, al cărui principal
scop este să contribuie la o mai bună înțelegere
a ecosistemelor, prin „facilitarea cercetării
impactului combinat al schimbărilor climatice, al
pierderii biodiversității, al degradării solului, al
poluării și al utilizării nesustenabile a resurselor
în ecosistemele terestre, de apă dulce și de apă
de tranziție”.

CERCETARE
 

Centre și stațiuni de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Bune practici
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https://unibuc.ro/centrul-de-cercetare-in-ecologie-sistemica-si-sustenabilitate-al-ub-gazda-primei-editii-a-taberei-de-ecologie-ecocamp-pentru-elevii-de-liceu/
https://elter-ri.eu/


 
8% din numărul de proiecte de 

cercetare/dezvoltare derulate 

de UB relevante pentru 

ODD 16

 
5 cursuri relevante pentru 

ODD 16

 
Senatul UB cuprinde 25% 

studenți și 75% cadre 

didactice 

 
3793 studenți înscriși la 

programele de studii specifice 

relevante pentru ODD 16 

(Drept)

 
75 de cadre didactice titulare 

predau la Facultatea de Drept

 
1043 studenți au absolvit 

Facultatea de Drept

 
79 parteneriate și acorduri de 

practică cu instituții de stat 

relevante pentru ODD 16

 
28 parteneriate și acorduri de 

practică cu instituții private 

relevante pentru ODD 16

 
UB publică anual informațiile 

financiare

Programul de studii universitare
de masterat „Devianţă socială
și criminalitate”, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

Opinie publică, justiție
socială, criminalitate,
Facultatea de Sociologie și
Asistență Socială
Elements of International Law
and Human Rights Law,
Facultatea de Științe Politice
Global Justice, Facultatea de
Științe Politice

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Cursuri 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

DATE RELEVANTE



 
BUNE PRACTICI

 

Consiliul de Orientare și Analiză
Strategică (COAS) al UB oferă
asistență în elaborarea și
implementarea strategiilor
Universității, prin elaborarea de
analize și recomandări privind
direcțiile și obiectivele de
dezvoltare strategică, precum și a
unei evaluări a documentelor și
acțiunilor strategice anterioare ale
Universității. Între membrii COAS
regăsim personalități din România
și din străinătate cu vastă
experiență națională și
internațională în domeniul
managementului, precum foști
rectori ai UB, membrii ai
Academiei Române, reprezentanți
ai unor asociații și organizații
private (EUA, UNICA, KPMG, BRD
România).

Ombudsmanul universitar oferă
membrilor comunității universitare
și personalului tehnico-
administrativ al Universității, în
condiții de deplină
confidențialitate, consultanță
independentă și imparțială,
precum și informații privind
soluționarea unor dispute și
probleme.

Centrul de Drepturile Omului,
Facultatea de Drept
Centrul de Cercetare în Etică
Aplicată, Facultatea de Filosofie
Centrul pentru Politici de Securitate
Regională, Prevenire și Combaterea
Drogurilor și Criminalității, Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială

Reziliență și stabilitate în sisteme de
guvernanță policentrică. Abordare
teoretică, empirică și aplicată
Probation Observatory. Training and
Network - PONT, Facultatea de
Sociologie și Asistență Socială

European Inter-University Center for
Human Rights and Democratization
Oxford Global Society

UNIBUC CONSULT este „divizia” de
consultanță a UB, care reunește
domeniile de înaltă expertiză prezente
la nivelul personalului academic și de
cercetare, cu scopul de a le valorifica
în proiecte cu impact practic sau la
nivel de politici publice. Se urmărește
transferul de cunoaștere și de expertiză
din lumea academică pentru a rezolva
probleme concrete ale mediului socio-
economic național și internațional.

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI - RAPORT PRIVIND ODD 2020-2021 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2020/05/Statutul-Consiliului-de-Orientare-%C8%99i-Analiz%C4%83-Strategic%C4%83-COAS.pdf
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/consiliul-de-orientare-si-analiza-strategica/#Membri
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/consiliul-de-orientare-si-analiza-strategica/#Membri
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/ombudsman-universitar/
https://drept.unibuc.ro/Centrul-de-drepturile-omului-s96-ro.htm
https://www.ccea.ro/
https://sas.unibuc.ro/assets/centre-de-cercetare.pdf
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/biroul-unibuc-consult/
https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/biroul-unibuc-consult/


 
 
 
 
 

45% proiecte de
cercetare/dezvoltare

relevante pentru ODD-uri
 

44% din numărul total de
acorduri și parteneriate

încheiate de UB
relevante pentru ODD-uri

 
43% studenți înscriși la
programele de studii

relevante pentru ODD-uri
 

17,25% din programele
de studiu sunt relevante

pentru ODD-uri
 
 
 
 
 

Interculturalitate, Bună
Guvernanță și Dezvoltare
Durabilă, Catedra UNESCO,
Facultatea de Filosofie

Etica mediului și dezvoltare
durabilă, Facultatea de
Filosofie
Dezvoltarea durabilă,
Facultatea de Geografie

 
EDUCAȚIE

Programe de studii  

Courses 
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BUNE PRACTICI
 

Universitatea din București este una din cele
10 universități membre al Consorțiului
Universitar European CIVIS, lansat în anul
2019 și care beneficiază de finanțare din
partea Uniunii Europene. Această inițiativă
vizează promovarea valorilor, culturilor și a
cetățeniei europene în rândul noilor
generații de studenți precum și educația
incluzivă de calitate și programele
educaționale și de cercetare inovatoare și
integrate, indiferent de granițe, limbi sau
discipline academice. Totodată, consorțiul
are ca prioritate să răspundă provocărilor
globale majore, acționând ca un vector de
schimbare și inovare în următoarele sfere
prioritare: sănătate: mediul urban, teritorii și
mobilități; climat, mediu, energie;
transformări digitale și tehnologice;
societate, cultură și patrimoniu.

Una dintre cele mai de succes inițiative
lansate în cadrul rețelei CIVIS a fost CIVIS
Open Labs: gândește la nivel global,
acționează la nivel local. „CIVIS Open
Labs au fost concepute pentru a crea un
forum în care universitățile și cetățenii locali
să se întâlnească pentru a dezvolta
împreună soluții la provocările cu care se
confruntă orașul și regiunea lor”. La
Universitatea din București, primul apel
Open Lab pentru proiecte de
responsabilitate socială a fost lansat în
decembrie 2020 și a dus la finanțarea a trei
inițiative: Oameni și Arbori. Soluții de
management al Pădurii Băneasa pentru
dezvoltare urbană durabilă și reziliență,
Servicii de accesibilizare a conținutului
învățării și suport pentru copii/tineri din
grupuri vulnerabile și Science for resilience.
Cercetare pentru dezvoltare durabilă
locală, unde contextul proiectului este
reprezentat de Geoparcul Internațional
UNESCO Țara Hațegului. 

Institutul de Cercetare al Universității din
București 

Exchanging knowledge and experiences for
Integrating RENewable energy and Ecosystem
Services in territorial environmental and
energy policies, Facultatea de Biologie

The Romanian Young Academy 
United Nations Academic Impact

În decembrie 2020 a avut loc prima ediție
prima ediție a TEDxUniversityOfBucharest.
Conceptul tematic al acestui eveniment,
Mind the Gap. Creating (Comm)Unity, a
fost gândit pentru a accentua diferențele
dintre modul în care ne imaginăm o lume
ideală, dreaptă, și drumul pe care îl avem de
parcurs de la capacitate decizională la
acțiune, în vederea atingerii acestui ideal.
Prelegerile acestei ediții au inclus: Puterea
rețelelor sociale în răspândirea COVID-19
(Marian-Gabriel Hâncean), Cetățean în fiecare
zi (Marian Rădună), Despre dizabilitate și
dreptate (Mircea Dumitru), Despre boală,
empatie și infodemie (Anamaria Nicola), Cum
creăm punți în construirea unei societăți
incluzive; (Alex Cucu), Cum m-am bătut cu
statistica și am ieșit învingătoare (Cătălina
Olteanu), Generația mea construiește (Robert
Stredie). Evenimentul a fost disponobil
publicului larg, atât live cât și ulteiror sub
formă de înregistrări (pe conturile de
Facebook și YouTube ale Universității).

CERCETARE
 

Centre de cercetare

Proiecte de cercetare

RESPONSABILITATE SOCIALĂ
 

Parteneriate/Afilieri

Implicare în societate
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https://civis.eu/ro/despre-civis/cine-este-civis
https://civis.eu/ro/activities/civis-openlab
https://unibuc.ro/despre-solidaritate-si-comunitate-in-prima-editie-a-tedxuniversityofbucharest/


PROF. MAGDALENA IORDACHE PLATIS - COORDONATOR 

Oana SÂRBU

Raluca DINESCU

Silvia PĂDURE

Gabriela BILIGA-NISIPEANU

Mulțumim comunității universitare 
a UB pentru eforturile depuse în 

atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă.

Contact
Universitatea din

București

Strada Panduri, nr. 90,

Sector 5, 050663,

București, ROMÂNIA

unibuc.ro 

office@g.unibuc.ro 

https://www.facebook.com/unibuc.ro

web.

email.

social.

Echipa care a contribuit la realizarea raportului:

MENȚIUNI
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