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CUVÂNTUL DECANULUI

BUN VENIT LA FEAA TIMIȘOARA!
Dragi studenți din anul întâi,
Ne bucurăm și ne mândrim cu faptul că ați ales Facultatea de Economie și de
Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în număr atât
de mare, ne dorim ca această alegere pe care ați făcut-o să devină un motiv de
satisfacție personală pentru voi și pentru părinții voștri și în același timp să vă ofere
oportunitatea unor realizări personale și profesionale pe măsura așteptărilor și a
speranțelor pe care le aveți acum la început de drum.
Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest
din Timișoara sărbătorește anul acesta 50 de ani de existență, acest moment fiind
pentru noi un prilej de mândrie și de apreciere din partea comunității academice,
moment care definește un parcurs de succes al facultății noastre și ne plasează astăzi
în topul facultaților de economie din țara noastră și în acelați timp ne asigură o largă
recunoaștere la nivel internațional. Voi deveniți astfel studenții unei facultăți mature și
performante care este capabilă să vă ofere o dezvoltare personală care vă poate
asigura rampa de lansare într-o carieră profesională de succes, dar în tot acest proces
rolul principal vă aparține, iar eu vă doresc să aveți un rol activ, de implicare în viața
comunității FEAA și de contributori la viața studențească din Timișoara.
Mult succes în noul an universitar!
DECAN,
Prof. univ. dr. Petru ŞTEFEA
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MIC DICȚIONAR STUDENȚESC
Curs = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele teoretice cu privire la
disciplină. O prezență de minim 50% este obligatorie.
Seminar = ore pe parcursul cărora cadrul didactic predă aspectele practice cu privire
la disciplină. O prezență de minim 70% este obligatorie.
Plan de învățământ = un document oficial care cuprinde ansamblul activităţilor
programate de instruire şi evaluare: categoriile structurale de disciplina, pachete de
discipline, module şi specializări, respectiv categoriile structurale de timp de
săptămână, semestru, an, ciclu şi durată totală de formare.
Fişa disciplinei (FD) = fiecare disciplină din planul de învățământ are o fișă a
disciplinei care conține: tematica parcursă la fiecare curs și seminar, bibliografia
obligatorie pentru curs și seminar și modalitatea de evaluare (examen scris/oral,
evaluări pe parcursul semestrului, referate, activitatea la seminar etc.). Fișele
disciplinelor pot fi consultate oricând, fiind postate pe site-ul facultății.
Credite ECTS = numere întregi asociate fiecărei discipline cuprinsă în planul de
învăţământ care reflectă cantitatea de muncă investită de student pentru însuşirea unei
discipline. Ca să treci anul, ai nevoie de minimum 30 de credite obținute în cele două
semestre. Un student integralist este cel care a acumulat la finalul anului universitar
toate cele 60 de credite aferente disciplinelor studiate. Creditele folosesc și la calculul
mediei tale anuale, care este o medie ponderată între notele obținute și creditele
fiecărui curs.
Examen (E) = formă de verificare și evaluare a cunoștințelor, urmare a unei discipline
parcurse, care poate fi de tipul unei probe scrise sau practice la sfârșitul semestrului,
în sesiune. Un examen este considerat promovat cu o notă de minim 5.
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Colocviu (C) = formă de verificare și evaluare a
cunoștințelor constând în discuții, lucrări practice
sau lucrări de laborator.
Restanţă = orice examen nepromovat la sfârșitul
sesiunii de examene.
Mărire = dacă ai promovat un examen și nu ești
mulțumit de notă, ai dreptul să te prezinți în mod
gratuit, în baza unei cereri, la reexaminare în
vederea măririi notei, la maxim două discipline pe
semestru. Nota se modifică numai în cazul în care
obții o notă mai mare decât cea inițială. Notele
obținute la examenele de mărire de notă se iau în
considerare la calculul mediilor pentru burse,
cazare, tabere studențești și la reclasificarea
anuală.
Exmatriculare = poate apărea din diverse motive:
copiatul la examene, neachitarea taxei de
școlarizare sau nepromovarea anului universitar cu
minim 30 de credite.
Tutore de an = un cadru didactic din facultate
desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi
integrării tale în mediul universitar, la care poţi
apela dacă întâmpini probleme.
Student Tutore de an = un student voluntar care
asigură împreună cu Tutorele de an suportul
îndrumării şi integrării tale în mediul universitar, la
care poţi apela dacă întâmpini probleme.
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CINE CONDUCE UNIVERSITATEA? DAR
FACULTATEA?
Universitatea este condusă de rector, sprijinit în această activitate de 6 prorectori.
Fiecare facultate este condusă de un decan, având în subordine unul sau mai mulți
prodecani. Departamentul este condus de directorul de departament.
Rectorul este ales de către toate cadrele didactice şi studenţii reprezentanţi, iar acesta
desemnează prorectorii şi decanii alături de care va conduce universitatea. Directorii
de departament sunt aleşi în cadrul departamentului din care aceştia provin.
În cazul FEAA, structura de conducere este următoarea:

Decan, Prof. univ. dr. Petru ȘTEFEA
+4 0256 592 501 | petru.stefea@e-uvt.ro

Prodecan, Prof. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI
Responsabil relația cu studenții și activitatea de
cercetare științifică
+4 0256 592 504 | nicoleta.sirghi@e-uvt.ro

Prodecan, Conf. univ. dr. Delia GLIGOR
Responsabil cu activitatea academică, activitatea
administrativă și comunicare instituțională
+4 0256 592 503 | delia.gligor@e-uvt.ro

Prodecan, Lect. univ. dr. Claudiu BOȚOC
Responsabil cu Strategia financiară, relațiile
internaționale și relații cu mediul de afaceri
+4 0256 592 502 | claudiu.botoc@e-uvt.ro
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR
Anul universitar are o structură de 2 semestre,
didactică fiind alocate fiecărui semestru.

câte 14 săptămâni de activitate

Odată finalizată activitatea didactică, urmează o primă sesiune de examene pe
parcursul a 3 săptămâni (denumită AI pentru semestrul I, respectiv BI pentru semestrul
II), o sesiune de restanțe pe parcursul unei săptămâni (denumită AII pentru semestrul
I, respectiv BII pentru semestrul II) și o a doua și ultimă sesiune de restanțe organizată
în toamnă pe parcursul a două săptămâni (denumită C și aferentă examenelor din
semestrul I și semestrul II).
Structura anului universitar cuprinde și vacanțele: vacanța de iarnă, vacanța între
semestre și vacanța de vară.
Înainte de începerea unui nou an universitar, structura este aprobată în Senatul UVT
și publicată pe site-ul universității, deci urmărește înainte de fiecare început de an siteul dacă dorești să fii informat.
Găsești structura anului universitar aici: https://www.uvt.ro/ro/uvt/regulamente/
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PRIMII PAȘI ÎN VIAȚA DE STUDENT FEAA
FEAA ONLINE
Contactul cu facultatea poate fi menținut prin intermediul unor
facilități online care vin în ajutorul studenților.
https://feaa.uvt.ro/ro/ = site-ul facultății unde găsești în timp real toate informațiile și
noutățile cu privire la procesul educațional, stagii de practică, mobilități internaționale,
oportuintăți de angajare etc.

i

CUM CITESC ORARUL?
Înainte de începutul fiecărui semestru, orarul se va afișa pe pagina facultății, în
secțiunea Studenți/Studenți Licență/Orare Licență.
Orarul cuprinde planificarea semestrială pentru fiecare an de studiu, specializare, serie
(după caz) și grupă a.î. primul lucru pe care trebuie să îl faci este să identifici urmărind
antetul care este orarul tău.
La fiecare disciplină vei regăsi menționate următoarele: tipul disciplinei (curs/seminar),
numele cadrului didactic care predă disciplina și locația.
În ceea ce privește locația, activitățile didactice se pot desfășura fie în clădirea facultății
(caz în care apare în dreptul sălii FEAA), fie în spațiile universității (caz în care apare
în dreptul sălii UVT), fie în spațiile Facultății de Drept (caz în care apare în dreptul sălii
Drept).
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Mai jos regăsești explicațiile codificărilor din orar.
Cod
FEAA

Clădire
Localizare
Clădirea
FEAA

UVT

Clădirea
UVT

Drept

Clădirea
Drept

Sală
Cod
Localizare
D02, D03, Demisol
D04, D05,
D06
102, 103, Etajul 1
104, 105,
106, 108,
111
202, 203, Etajul 2
204, 205,
206, 208,
211
302, 303, Etajul 3
304, 305,
306, 308,
311
002
Parter
004
Parter
005
Parter
-

Amfiteatru
Cod
Localizare
ADM
Etajul 1

AIM
A31

Parter
Etajul 3

A3

Etajul 1

Nu îți fă griji, găsești locațiile clădirilor menționate pe harta de la finalul ghidului.

CE ÎNSEAMNĂ O SĂPTĂMÂNĂ PARĂ/IMPARĂ?
După caz, unele activități didactice sunt programate doar din 2 în 2 săptămâni,
regăsindu-se în dreptul disciplinei mențiunea curs / sem. la 2 săptămâni.
Întrucât un semestru universitar se împarte pe săptămâni, prima săptămână de
activitate didactică reprezintă săptămâna 1 impară. De fapt, săptămânile fără soț vor fi
săptămânile impare, iar cele cu soț, vor fi cele pare.

CUI MĂ ADRESEZ DACĂ AM O PROBLEMĂ?
Dacă la liceu aveai un diriginte, la facultate ai un tutore de an și un student tutore.
Tutorul este cadrul didactic FEAA desemnat pentru a asigura suportul îndrumării şi
integrării tale în mediul universitar. Studentul tutore este un student FEAA din anul 2
care în mod voluntar asigură alaturi de tutorele de an suportul îndrumării şi integrării
tale în mediul universitar.
Urmărește lista tutorilor de an aici:
https://feaa.uvt.ro/fisiere/studenti/avizier-general/2018-2019/Lista-tutori-feaa-20182019.pdf
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Bineînțeles, dacă ai o problemă care vizează situația școlară, te poți adresa secretarei
specializării sau, după caz, decanului sau prodecanului responsabil.
Important e să te adresezi, fără frică, pentru orice dificultate legată de facultate
persoanelor indicate!

SECRETARIATUL ȘI INFOCENTRUL FEAA
Secretariatul facultății se ocupă cu centralizarea situației tale școlare, eliberarea
actelor de studii de care ai nevoie în calitate de student (adeverințe, situații școlare
etc.), asigurând evidenţa studenţilor pe programe de studii şi forme de învăţământ, atât
în format electronic, prin sistemul UMS, cât şi scriptic (prin întocmirea
centralizatoarelor, a cataloagelor, a situaţiilor statistice, a diplomelor supliment pentru
absolvenţi etc.).
Urmărește lista secretarelor FEAA pe specializări:
https://feaa.uvt.ro/fisiere/studenti/avizier-general/2018-2019/Lista-secretare-licentasi-master.pdf

DE UNDE ÎMI RIDIC CARNETUL DE STUDENT?
După începerea anunului universitar, poți ridica direct de la secretariat FEAA carnetul
de student.
Urmărește orarul din secretariatul FEAA pentru ridicarea carnetelor de student:
https://feaa.uvt.ro/ro/facultate/evenimente/introduction-week-2018
Programul cu publicul este zilnic, de luni până joi în intervalul orar 13.00 – 15.30 și
vineri în intervalul orar 13.00 - 14.00.
Pentru a veni în sprijinul tău, la nivelul FEAA funcționează Infocentrul studențesc de
unde poți prelua toate formularele necesare pentru diverse solicitări.

ORAR INFOCENTRU FEAA
Luni: 13:00 - 15:30
Marţi: 13:00 -15:30
Miercuri: 13:00 -18:00
Joi: 13:00 – 15:30
Vineri: 13:00-15:30
Contact:
Daniela Jivcovici
e-mail: daniela.jivcovici@e-uvt.ro
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CUM ÎMI AFLU NOTELE?
După susținerea fiecărui examen, notele îți vor fi comunicate de către cadrul didactic
examinator. Bineînțeles, pentru a afla situația generală a notelor și a mediei anuale te
poți adresa secretariatului specializării.
De asemenea, îți poți vizualiza notele on-line, utilizând credențialele contului de
student
@e-uvt.ro,
accesând
serviciul
StudentWeb
de
la
UMS
(www.studentweb.uvt.ro).

POT SĂ ÎMI MĂRESC NOTA?
Da, ai posibilitatea să îți mărești nota la maxim două discipline pe semestru, în baza
unei cereri depuse la secretariat (cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei
stabilite pentru examenul de mărire de notă), fiind reexaminat în sesiunea II și/sau
sesiunea III aferentă semestrului, în regim gratuit.
Dacă te gândești să îți mărești nota, trebuie să ai în vedere următoarele:
1 – nu poți susține de mai multe ori un examen de mărire de notă la aceeași disciplină;
2 – nota se modifică numai în cazul în care obți o notă mai mare decât cea inițială;
3 – nu poți participa la examene de mărire de notă pentru discipline studiate în anii
precedenți;
4 – notele obținute la examenele de mărire de notă se iau în considerare la calculul
mediilor pentru burse, cazare, tabere studențești și la reclasificarea anuală.

CE FAC DACĂ NU AM PROMOVAT UN EXAMEN?
Nu îți fă griji, deși nu e de dorit, se mai întâmplă. De aceea, mai există o a doua și o a
treia prezentare, când te poți prezenta din nou gratuit la examenele în cauză.
În cazul în care nu ai promovat un examen nici după a treia prezentare dar ai promovat
anul, mai există posibilitatea să te prezinți la următoarele trei sesiuni organizate pentru
anii mici însă va trebui să achiți o taxă de reexaminare înainte de a te prezenta la
examen.

CUM PROMOVEZ ANUL?
Dacă ai acumulat minim 30 de credite ECTS la disciplinele obligatorii (discipline de
specialitate, complementare și fundamentale) din totalul de 60 credite alocate unui an
de studiu, atunci ai promovat anul.
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CE ÎMI OFERĂ FEAA?
Fiind student FEAA, beneficiezi de o serie de facilități care îți pot asigura o frumoasă
viață de student.
Dacă ne referim la STUDIU, ai posibilitatea de a împrumuta cărţi și de a accesa baze
de date online de la Biblioteca FEAA, filială a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen
Todoran", Timișoara (BCUT).
Accesul la serviciile bibliotecii se poate realiza numai pe baza legitimației de cititor
(card) care se eliberează la Biroul relații cu publicul (etajul I, corpul A al clădirii centrale
a B.C.U.T, str. Bd. Vasile Pârvan, nr. 4A).
Anual, este necesară vizarea cardurilor la Biroul relații cu publicul sau în biblioteca
FEAA.
Documente necesare pentru înscriere și eliberarea legitimației (card):
 act de identitate;
 carnet de student sau adeverință de la facultate;
Detalii despre tarifele BCUT: www.bcut.ro/tarife-s197-ro.htm
În cazul pierderii legitimației, trebuie să anunțați la tel. 0256-491233 sau să te prezinți
personal la Biroul informații - relații cu publicul din cadrul BCUT.
Locaţie: Sediul FEAA
Contact: tel.0256.592.520
Web: http://www.bcut.ro/

CĂMINELE STUDENȚEȘTI reprezintă o parte importantă din viața de student, fie
că ești cazat sau în vizită la colegi.
Studenţii FEAA au posibilitatea de a fi cazați în unul din cele 3 cămine ale universității,
localizate în Complexul Studențesc (C12, C15 și C17), la 5 minute de mers pe jos de
la sediul facultății.
Mai multe detalii legate de procesul de cazare în cămine găsești în Regulamentul de
cazare UVT care este postat în luna iulie din anul universitar în curs pentru a asigura
cazările pentru anul universitar viitor.
Regulamentul de cazare UVT este postat pe site-ul facultății la secțiunea:
https://feaa.uvt.ro/ro/studenti/cazari/

POLICLINICA STUDENȚEASCĂ deservește studenții facultăților din Timișoara,
fiind situată în Complexul Studențesc vis-a-vis de Prét-à-Manger. Aici beneficiezi în
regim de gratuitate de consultații, tratamente și controale medicale periodice.
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Pentru informații și programări poți suna la
0256/204.739 sau 4360 dacă suni direct din
cămin.
Mai multe detalii găsești aici:
http://www.policlinicastudenteasca.ro/judete/timi
s/policlinica.php
Datorită numeroaselor parteneriate cu firme de
renume din mediul de business regional și nu
numai, FEAA dispune de o INFRASTRUCTURĂ
MODERNĂ, săli cu calculatoare echipate de
companii renumite precum Draexlmaier, BCR,
Mewi, precum și săli de curs dotate cu
videoproiector sau smart board, dedicate
prezentărilor interactive ale disciplinelor.
Mai multe detalii găsești aici:
https://feaa.uvt.ro/ro/facultate/infrastructurafeaa.html
Poți beneficia de STAGII DE PRACTICĂ ȘI
INTERNSHIP pe fondul colaborărilor facultății cu
peste 100 de companii autohtone din domeniul
contabilitate, audit, promovare și publicitate,
consultanță în management, bănci autohtone și
internaționale, agenții de turism, companii
multinaționale din domeniul automotive și
instituții publice de interes general.
Mai multe detalii găsești aici:
https://feaa.uvt.ro/ro/studenti/practica/
Rezultatele colaborărilor se concretizează și în
OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE
pentru
studenții FEAA, peste 15% din studenții
practicanți au obținut un stagiu de internship
plătit sau un loc de muncă part-time, înainte de
finalizarea studiilor.
Mai multe detalii găsești aici:
https://feaa.uvt.ro/ro/extracurriculare/oferetelocuri-de-munca/
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POT SĂ BENEFICIEZ DE BURSĂ?
Acordarea burselor se face la nivel de facultate,
constituindu-se Comisia de Burse a Facultății, formată din
decan, în calitate de președinte, prodecan, în calitate de
secretar șef și un reprezentant al studenților, în calitate
de membru.








Tipuri de burse:
burse de merit (600 lei/lună);
burse de performanță (800 lei/lună);
burse sociale (580 lei/lună);
alte categorii de burse.
Criteriul de acordare a burselor de performanță și de merit
este media de bursă, definită astfel:
în cazul studenților din anul I: media de bursă = media la
concursul de admitere;
în cazul studenților din anii II-III: media de bursă = media
de promovare a anului de studiu anterior.
Bursele de performanță se acordă prin concurs
studenților care au media mai mare decât 9,80. Bursele
de merit se acordă, în general, studenților care au media
mai mare decât 8,50. Limita aceasta poate varia în funcție
de anumite criterii stabilite de Comisia de Burse a
Facultății.







Bursele sociale se acordă:
studenților în ale căror familii venitul brut lunar pe membru
de familie în lunile iulie, august și septembrie ale anului în
curs a fost, în medie, mai mic decât salariul minim brut pe
țară;
studenților orfani de ambii părinți și celor proveniți din
case de copii sau din plasament familial;
studenților bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de
Guvernul României;
studenților care atestă calitatea lor sau a unuia dintre
părinți de “Luptător pentru Victoria Revoluției Române din
Decembrie 1989” sau “Erou-martir”.
Mai multe detalii găsești în Regulamentul de acordare
a burselor care este afișat la începutul fiecărui an
universitar pe site-ul facultății la secțiunea:
https://feaa.uvt.ro/ro/studenti/burse
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MOBILITĂȚI
MOBILITĂȚI DE STUDIU
Programul Erasmus+ Outgoing pentru studii îți permite să efectuezi
mobilități de studiu la universitățile partenere dintr-o altă țară din
Comunitatea Europeană (Programme Countries) sau din afara Uniunii
Europene (Partner Countries) timp de maxim 12 luni/ciclu de studii.

CÂND ARE LOC SELECȚIA?
Selecția are loc în general în luna martie (pentru mobilitățile ce vor avea
loc în anul universitar următor) și în luna octombrie (pentru mobilitățile ce
vor avea loc în semestrul al doilea al anului universitar în curs).

CINE POATE CANDIDA?






Trebuie să fii înscris la UVT într-un program de studii
universitar (adică student/ă anii 1 - 3), indiferent de statut
(buget sau cu taxa);
Trebuie să fii integralist la momentul plecării în mobilitate;
Trebuie să fii absolvent al anului 1 la momentul plecării;
Trebuie ca media anilor anteriori să fie minim 7,00 la momentul
depunerii dosarului de candidatură;
Trebuie să cunoști limba de studiu de la universitatea parteneră pentru care ai
optat.

CARE SUNT UNIVERSITĂȚILE PARTENERE?
Găsești lista universităților partenere aici:
https://feaa.uvt.ro/ro/international/programe-erasmus/erasmusoutgoing.html

CARE ESTE CUANTUMUL BURSEI?
Cuantumul pentru mobilitățile de studiu este de 500 euro/lună (cu excepția
mobilităților care vor avea loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia,
Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria - pentru aceste state, nivelul grantului acordat
este de 450 euro/lună).
Dacă te încadrezi în categoria studenților cu oportunități reduse (beneficiezi de
bursă socială sau îndeplinești condițiile necesare obținerii unei burse sociale),
și ai fost selectat pentru o mobilitate de studii Erasmus+, la granturile de mai sus
se adaugă 200 euro/lună.
Pentru mobilităţi individuale Erasmus+ OUTGOING realizate între UVT şi
instituţii proveniente din ţări partenere programului Erasmus+ (Partner
Countries), valoarea grantului Erasmus+ este de 650 euro/lună.
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Găsești toate informațiile referitoare la programul Erasmus+ Outgoing pentru studii
aici:
https://feaa.uvt.ro/ro/international/programe-erasmus/erasmus-outgoing.html
Persoana de contact din cadrul FEAA:
Vădăsan Ioana
ioana.vadasan@e-uvt.ro;
0256.592.512

Iată câteva păreri ale foștilor studenți Erasmus Outgoing
Nici nu știu cu ce aș putea începe... Poate cu începutul...
Parcă a fost ieri. Am avut micile mele dubii legate de
Budapesta, și mă întrebam, de ce un student ar alege acest
oraș, dar încă din prima săptămână a mobilității aceste dubii sau spulberat, deoarece Budapesta este chiar "The place to be,
as a student".
Universitatea a fost foarte primitoare, incluzând studenții
Erasmus în programul lor de "welcome", ceea ce ne-a ajutat nu
doar să îi cunoaștem pe "fellow erasmus people" ci am reușit
să legăm prietenii și cu studenții internaționali full-time ai
acestei universități.
După săptămâna de acomodare, plină de programe de socializare, jocuri,
printre care cel mai memorabil a fost un "Budapest Hunting", constând în formarea
unor echipe și ducând la bun sfârșit anumite task-uri, într-un mod amuzant ajutândune în același timp să ne mai familiarizăm cu orașul.
Au început cursurile. Informații interesante, profesori interesanți, sistem
interesant de evidență a notelor, materialelor, totul s-a făcut on-line.
Apoi a intervenit rutina studiilor, îmbinată cu o viață socială bogată, oameni
mulți, diferiți, frumoși, de toate felurile, cu tot felul de păreri, întrebări, obiceiuri.
Pe la final, totul a început să fie foarte trist, deoarece timpul a fost mult prea
scurt și a trecut foarte repede, cât ai clipi s-a făcut vară, iar oamenii au început să își
ia încet-încet tălpășița spre "orașele lor plictisitoare", departe de "familia lor Erasmus".
Au fost bune, rele, râsete, plânsete, a fost una dintre cele mai complexe și
necesare experiențe ale viații mele.
Sunt recunoscătoare acestui program, și tuturor deciziilor ce m-au condus spre
a lua decizia de a participa, toți oamenii care m-au încurajat. Am crescut din toate
punctele de vedere. De la B2 la C2, de la un copil al părinților la o fată independentă,
de la un student oarecare la un student Erasmus.
Viața mea ar fi fost mult mai goală fără acești oameni minunați pe care îi voi purta cu
mine în suflet toată viața.
Erdodi Noemi, Student Erasmus Outgoing, an universitar 2015-2016
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Pentru mine a fost o experiență inedită, aș putea spune cea
mai frumoasă de până acum, de care regret că nu am profitat
încă din anii de licență, deoarece eu am mers doar la master 1
singur semestru, timp prea scurt pentru a putea explora
minunatul Paris în întregime; fiind un oraș cu o vastă cultură și
un farmec aparte de care cu siguranță o să te îndrăgostești și
nu o să te plictisești.
Prin urmare, sfatul meu, sincer, ar fi să profitați de
oportunitatea Erasmus atât în cadrul studiilor de licență cât și la
master, indiferent de orașul sau țara pe care o veți alege. Iar
dacă reușiți să mergeți cu încă un coleg/ă va fi perfect, deși o să
legați prietenii și acolo fără îndoială.
Andreea Alina Man, Studenta Erasmus Outgoing, an universitar 2015-2016
M-am decis să aplic pentru o bursă Erasmus în ultimul
moment și nu eram foarte sigur dacă e o decizie bună sau nu.
În cele din urmă am fost acceptat la Universitatea din Coruña pe
durata semestrului al doilea al anului școlar 2016-2017.
Încă dinainte să ajung acolo, cei de la ESN Coruña au luat
legătură cu mine și s-au oferit să mă ajute cu diferite lucruricazare, organizarea documentelor, orientare, etc. Am fost
surprins plăcut pentru că atunci când am ajuns în Coruna cineva
m-a așteptat la aeroport și m-a condus până la locuința unde
urma să stau.
Nu știam la ce sa mă aștept de la o experiență Erasmus dar pe măsura ce trecea
mai mult timp am realizat că a fost una din cele mai bune decizii ale mele sa vin aici.
Am început să-i cunosc și pe ceilalți studenți internaționali care erau nu numai din
Europa dar și de pe alte continente și, bineînțeles, am început să mă împrietenesc cu
ei.
Profesorii de la universitate și tot staff-ul academic au fost foarte amabili și
binevoitori ajutându-mă și înțelegându-mă de fiecare dată când le ceream asta. Acest
lucru m-a ajutat să mă adaptez și să mă integrez mai ușor in noul mediu.
Mi- a plăcut foarte mult acest mediu internațional și până la urma am ajuns sămi fac prieteni foarte buni din țări și culturi diferite (Mexic, Italia, Chile, etc). Toate
experiențele petrecute împreună cu ei vor rămâne niște amintiri extrem de frumoase
pe care, cu siguranță, nu le voi uita și nu le voi putea retrăi în alt context.
A fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea care a meritat fiecare
pas pentru a ajunge acolo și am fost cu adevărat trist (ca si toți ceilalți) atunci când a
trebuit să iau avionul spre casă și să mă despart de cei cu care am petrecute câteva
luni incredibile într-un oraș minunat precum Coruña.
Micsa Madalin, Student Erasmus Outgoing, an universitar 2015-2016
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În ceea ce privește experiența Erasmus, mă bucur ca am
avut curajul de a aplica pentru aceasta mobilitate de studiu. În
urma acestei experiențe pot spune că acum sunt mai tolerantă
la alte culturi și am învățat să accept oamenii în totalitate: adică
cultura din care provin, modul de gândire, obiceiurile și tradițiile
fără a încerca să le judec acțiunile sau opiniile.
De asemenea, am avut oportunitatea de a experimenta un
alt sistem de învățământ, un alt mod de predare și evaluare al
profesorilor de la universitatea gazdă, in cazul meu: Institul
Universitario da Maia, Porto, Portugalia.
Pot afirma cu certitudine ca această experiență m-a ajutat să mă dezvolt ca
persoană, să devin mai flexibilă și capabilă de a lucra într-un mediu internațional.
Recomand studenților să aplice pentru o astfel de mobilitate, deoarece este o
experiență ce iți aduce multe avantaje și totodată o provocare pe care fiecare student
ar trebui să o ia.
Svetlana Negara, Studenta Erasmus Outgoing, an universitar 2015-2016
”Pe lângă faptul că am studiat într-o universitate din străinătate, programul
Erasmus + mi-a oferit oportunitatea să călătoresc și să simt ritmul de viață al câtorva
capitale europene”.
Radu Prodan, Student Erasmus Outgoing, an universitar 2015-2016
Erasmus, și cea mai frumoasă perioadă din viața mea ca și
student a început. În 2015, când am aplicat prima oară pentru o
mobilitate de studii Erasmus+, aveam foarte puține cunoștințe
despre viața de student într-o țară străină.
Nu știam dacă materiile de la universitatea gazdă vor fii
recunoscute în țară, asta fiind cea mai mare grijă a oricărui
student Erasmus pe care l-am întâlnit. Dar a trecut timpul, am
fost acceptat pentru a-mi desfășura mobilitatea în Maia, la
ISMAI. Maia e un orășel modern, micuț, la 30 de minute de mers
cu metroul de Porto.
Porto pentru mine, a fost un oraș complet, și poate vă intrebați de ce?
Raspunsul e foarte simplu, Porto este patrimoniu UNESCO, aproape oriunde ai merge
rămâi uimit de arhitectura clădirilor, ca să nu mai vorbim de obositoarele, dar
fermecatoarele străzi pe care trebuie să urci și să cobori încontinuu. Porto este
străbătut de minunatul râu Duoro, care se varsă în Oceanul Atlantic, Porto având ieșire
la Ocean. Plajele minunate, oamenii extraordinari de open-minded din Portugalia mau convins că Porto este orașul ideal pentru a-ți desfășura mobilitatea Erasmus. Și-n
primul rând, să nu uit să menționez oamenii superbi pe care i-am întâlnit, studenți din
toată Europa, studenți internaționali din Brazilia, Japonia, India, Macau, și fiecare
dintre ei având ceva ce-I face speciali și diferiți. Mi-am făcut prieteni internaționali pe
care nu aș fii avut oportunitatea să-i cunosc dacă nu ieșeam din așa zisa zonă de
comfort, am reușit să descopăr tradiții și mentalități diferite. Trebuie să menționez că
viața de student Erasmus nu e întodeauna ușoară, deoarece am știut când am ajuns
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în Porto că vreau să prelungesc mobilitatea și pe semestrul 2, am ales 11 materii în
primul semestru, pentru a putea rămâne și pe semestrul 2 fără a avea restanțe. A fost
greu în primul semestru, dar pot spune că în al-doilea am profitat la maxim de timpul
petrecut în mobilitate, având doar 6 materii. Dar nimic nu poate să-mi strice opinia
despre mobilitatea Erasmus, a fost cel mai bun lucru pe care am ales să-l fac în
perioada studenției până în acest moment, și vreau să repet experiența cât mai curând.
În cazul în care citiți această poveste, pe care am încercat să o fac cât mai
scurtă, sper că v-a convins să aplicați și voi cel puțin pentru un semestru de mobilitate,
în acest fel având oportunitatea să gustați puțin din viața de student Erasmus. Pentru
mine a meritat, și cred că fiecare student ar trebui să desfășoare această o mobilitate
Erasmus care o să vă dezvolte cu siguranță modul de gândire și drumul pe care veți
merge în viață. Pentru Erasmus aplicați și în viață avansați ! 😊 Once Erasmus, Always
Erasmus !
Calfa Valentin, student Erasmus Outgoing, an universitar 2016-2017

MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ
Dacă vrei să efectuezi un stagiu de practică (plasament) întro întreprindere sau organizație dintr-o altă țară din
Comunitatea Europeană, prin programul Erasmus Stagii de
practică ai ocazia perfectă de a intra în contact cu marile
companii din străinătate chiar în țara lor de origine sau poți
folosi resursele altor universități pentru a-ți realiza lucrarea de
licență.
Organizațiile gazdă pentru stagiile de practică studențești pot
fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte
organizații inclusiv instituții de învățământ superior.

CÂND ARE LOC SELECȚIA ?
Selecția are loc în lunile martie și octombrie pentru anul universitar în curs.

CARE ESTE CUANTUMUL BURSEI ?
Cuantumul bursei este de 700 euro/lună (cu excepţia mobilităţilor care vor avea
loc în Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia,
Ungaria – pentru aceste state, nivelul grantului acordat este de 650 euro/lună).
Găsești mai multe informatii aici https://ri.uvt.ro/informatii-generale-3/
Persoana de contact din cadrul UVT este Lucia URSU (lucia.ursu@e-uvt.ro;
0256.592.271)

19

FII ȘI TU VOLUNTAR FEAA!
Trebuie să știi că FEAA încurajează și susține implicarea studenților în activități
extracuriculare și de voluntariat, oferindu-ți oportunitatea de a-ți dezvolta abilități și
competențe profesionale în domenii care te pasionează și sporindu-ți totodată șansele
de angajare.

De ce să fii voluntar?
1 - îți vei dezvolta abilităţi complementare celor dobândite în facultate şi vei cunoaște
persoane din medii diferite;
2 - vei învăţa să lucrezi în echipă, să contribui la realizarea de proiecte în diverse
domenii și vei avea o integrare mai facilă pe piața muncii unde se pune actualmente
accentul pe astfel de activități;
3 – beneficiezi de un Contract de voluntariat încheiat cu UVT, primești 2 credite
transferabile pe semestru pentru activități de voluntariat și primești 1 punct pentru
activitatea de voluntariat care îți poate crește punctajul de cazare la cămin.

Profilul voluntarului FEAA
1 - este ambițios/oasă, responsabil/ă, pasionat/ă;
2 - își respectă angajamentele, este dinamic/ă și implicat/ă;
3 - are abilități de relaționare și muncă în echipă.
Persoană de contact: Oros Andreea Gabriela - andreea.oros@e-uvt.ro
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CLUBURI FEAA ȘI ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI
În calitate de student FEAA, te poți implica și poți participa și la activitățile
extracuriculare realizate în cluburile, asociațiile și organizațiile studențești ce activează
în cadrul facultății (https://feaa.uvt.ro/ro/extracurriculare/parteneriate/parteneriateorganizatii-studentesti) :
•
CLUBUL DE ECONOMIE: Acțiune caritabilă pentru Spitalul de Copii Louis
Ţurcanu; Workshopul ’’Comportament și Comunicare Nonverbală’’
•
CLUBUL ELITE TURISM: Cateringul ca afacere; Coeziune socială prin turism
”Viitorul este și al meu”; Workshopul ”Turismul prin ochii tinerilor”.
•
CLUBUL DE FINANȚE: Workshopul ’’Dezbatere BREXIT’’; acțiune caritabilă
Christmas Party
•
CLUBUL DE MANAGEMENT: Povești ale Antreprenorilor de Succes; NextGen
Entrepreneur;Workshopul ”Salification - The Professional's Selling GAME”
•
CLUBUL
DE
MARKETING:
Promovarea
unui
business
online;Workshopul’’Importanța unui logo bine definit ’’
Tot în cadrul FEAA funcționează asociația ,,Young Accountants Association (YAA),,
înfiinţată în octombrie 2014. YAA a dezvoltat şi organizat o serie de proiecte frumoase
şi de impact, de la workshopuri şi prezentări pe tematici de actualitate (Accounting
Challenge, Fiscalitate la superlativ, Business English, ACCA Day in UVT, Open doors
at KPMG), acţiuni umanitare intitulate sugestiv Contabilitatea faptelor bune sau
proiecte şi evenimente complexe (Economia in limbaj studenţesc, YAA Business
School, Povestea din spatele Biziday), toate având un lucru comun, pasiunea şi
implicarea membrilor YAA.
În ceea ce privește relația FEAA cu asociațiile și organizațiile studențești ce
funcționează la nivelul Universității de Vest din Timișoara, iată câteva dintre cele mai
importante proiecte și acţiuni derulate de studenții FEAA membri în:
•
Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT)
:StudentFest; Abecedarul Carierei; Economia de la A la Noi ; ABC-ul Angajării;
Antreprenoriatul de la A la Tine ; West Summer University (WSU);
•
Asociația Internațională a Studenților la Științe Economice și Comerciale
Timișoara(AIESEC
Timișoara):GROW;
BecomeMarketing;
Become
Entrepreneurship; Proiectul Discover – Orphanages.
•
Asociația Studenților în Științe Exacte din UVT (ASSEUT): Studenția DA;
Proiectul „BAAB”;Săptămâna Voluntarului; campania „Dăruiește un zâmbet”
•
Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara (OSB): Adoptă un bobocÎntreabă/răspunde; „Zilele Basarabiei” .
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SFATURI DE LA BOBOCII DE ALTĂ DATĂ

„Faceți voluntariat! Implicați-vă!
Mergeți
la
prezentări
și
workshop-uri! Să nu vă fie
rușine să puneți întrebări! Doar
în felul acesta vă veți dezvolta!”

Mirela,
EGCE,
anul II

„Priviti facultatea ca ceva ce vă
poate pune baze solide și
participă la dezvoltarea voastră
personală
și
profesională.
Implicati-vă în voluntariat, să nu
vă fie frică de responsabilități și
aveți viziune pentru tot ce se
intamplă în viața voastră. Cum
o să tratați lucrurile acum așa o
să le tratați și peste ani. Aveți
curaj!”

Andrei,
CIG
anul I
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Ionuț
Finanțe –
Bănci,
anul III

„Tu bobocel....dacă te rătăceşti, şi
simți că nu vei mai ajunge la
destinație, dacă colegii de cămin nu
sunt chiar cei la care te-ai aşteptat,
dacă sesiunea te va lăsa cu o
restanță - două; nu fi dezamagit!!
Priveşte dincolo de toate aceste
lucruri, bucură-te, visează, râzi,
munceşte din greu...important este
să nu renunți!! Doar fii tu!”

Dorin,
ECTS,
anul III

„Sfatul meu este să vă utilizați
timpul la maxim, faceți voluntariat,
implicați-vă sau chiar angajați-vă,
oricât de aiurea pare, vă va
maturiza și vă va învață despre cum
se câștigă banul. Iar dacă nu
înțelegeți materia, vorbiți cu
profesorul, mergeți și întrebați-i!”

“Saluuuut! Sper că ești pasionat/ă de domeniu, fiindcă
vei fi pusă la încercare în primul an. Dacă ești de la
mate-info, s-ar putea să îți fie mai greu să înțelegi și să
înveți atâtea informații. Îți recomand să te apuci mai din
timp de învățat. Dacă vii de la un profil unde nu ai făcut
mate, s-ar putea să întâmpini mici dificultăți la anumite
materii.
Dar e ok, dacă te ții de treabă (și îi bâzâi pe profi –
cel puțin eu am avut profesori răbdători) vei reuși să iei
cele mai mari note.

Olivia,
Informatică
Economică,
anul I

Unele materii îți vor părea inutile, poate unii profesori îți vor scoate peri albi, însă
toate se vor lega, iar în sesiune (sau după) vei înțelege de ce proful acela stresant îți
dădea test săptămânal, de ce trebuia să înveți atâtea noțiuni, ori de ce trebuia să
mergi la curs. Facultatea nu te va forța niciodată să fii prezent.
TU alegi cum îți construiești viitorul, ori dacă vrei să activezi în domeniu, studiază
cât poți și ceea ce crezi că îți este util. P.S. 1: Îți recomand cartea lui Russ Roberts –
Cum poate Adam Smith să vă schimbe viața; e ușor de citit și te va pune pe gânduri;
P.S. 2: Nu uita să le spui și altora cât de fain e la FEAA! Mult succes! :) „

Daniel,
EGCE,
anul II
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„Combină utilul cu plăcutul. Implică-te în acțiunile de
voluntariat, ajută-ți colegii pentru că numai aşa
societatea se poate dezvolta corect.✔”

CONTACTE UTILE
În cazul în care ai o nelămurire sau problemă, regăsești aici lista de contacte utile:
Secretar Șef
SABINA VÎLCEANU
Telefon: 0256.592.505
E-mail: sabina.vilceanu@e-uvt.ro
Specializare: Licență - Management (limba română/franceză) ZI+ID
ELENA ALBU
Telefon: 0256.592.510
E-mail: elena.albu@e-uvt.ro
Specializare: Licență - Economie și afaceri internaționale
ANA FILIP
Telefon: 0256.592.522
E-mail: ana.filip@e-uvt.ro
Specializare: Licență - Economia comerțului, turismului și serviciilor
Informatică economică
VIORICA HUȚANU
Telefon: 0256.592.509
E-mail: viorica.hutanu@e-uvt.ro
Specializare: Licență - Contabilitate și
română/germană) ZI+ID
MARIANA ONIȚĂ
Telefon: 0256.592.578
E-mail: mariana.onita@e-uvt.ro

informatică

de

gestiune

Specializare: Licență - Marketing
Economie generală și comunicare economică
RODICA POP
Telefon: 0256.592.514
E-mail: rodica.pop@e-uvt.ro
Birou Relații Internaționale
IOANA VĂDĂSAN
Telefon: 0256.592.512
E-mail: ioana.vadasan@e-uvt.ro
INFOCENTRU FEAA
DANIELA JIVCOVICI
Telefon: 0256.592.586
E-mail: daniela.jivcovici@e-uvt.ro
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(limba

HARTA LOCAȚIILOR
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