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1. Bun venit la Universitatea „Hyperion” din Bucureşti!
„Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce
ştii, îi înveţi ceea ce eşti!”
(J. Jaurès)

Dragi studenţi,
Universitatea „Hyperion”, la care aţi ales să studiaţi este o şcoală de elită,
care a împlinit în acest an 22 de ani de la înfiinţare. Vârsta contează însă mai puţin,
din momemt ce universităţile româneşti mai au drum lung de străbătut pentru a intra
în Topul celor mai bune universităţi din lume.
În confruntarea cu această provocare ne străduim să acumulăm avantaje şi
căutăm oportunităţi care ne fac să fim încrezători în demersul nostru academic
reponsabil, pornind tocmai de la resursa strategică esenţială - fondul uman.
Obiectivul nostru principal este de a oferi învăţământ de cea mai înaltă calitate
şi, în consecinţă, încercăm permanent să ne aliniem standardelor şi cerinţelor
învăţământului de nivel european. Integrarea în
educaţia şi cercetarea europeană, omologarea
specializărilor şi a planurilor de învăţământ la nivel
european sunt obiective primare ale unui sistem
educaţional destinat aducerii de contribuţii la
dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Toate
acestea implică o strategie managerială dinamică, cu
o administraţie eficientă, care să poată asigura
compatibilizarea cu cele mai prestigioase universităţi
europene.
Pe
întreg
mapamondul,
învăţământul
universitar este supus acţiunii unor elemente
importante care îl obligă să se schimbe: globalizarea,
tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor şi
concurenţa pentru resurse şi studenţi. Universitatea
„Hyperion” din Bucureşti îşi aduce contribuţia la dezvoltarea unei elite ştiinţifice şi la
dezvoltarea economică.
Componenta educaţională în strânsă legătură cu cercetarea ştiinţifică trebuie
să asigure competenţele de care au nevoie viitorii specialişti la un nivel competitiv pe
o piaţă liberă a muncii.
Misiunea şi obiectivele strategice ale Universităţii „Hyperion” din Bucureşti
sunt:
- desfăşurarea activităţilor de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică în
vederea pregătirii de specialişti, cadre didactice şi cercetători pentru diferite domenii
de activitate cum sunt ştiinţele exacte şi ştiinţele tehnice, ştiinţele umaniste, ştiinţele
juridice, economice, politice, psiho-socio-pedagogice şi alte asemenea;
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- desfăşurarea activităţilor cultural-artistice şi cele de învăţământ superior în
domeniul artelor (teatru, film, TV etc.) şi de creaţie artistică;
- tezaurizarea şi răspândirea valorilor culturii şi civilizaţiei umane în orice
domeniu al ştiinţelor, culturii şi creaţiei umane;
- promovarea valorilor ştiinţei, culturii şi civilizaţiei universale;
- asigurarea condiţiilor pentru a face posibilă transmiterea şi diseminarea
cunoştinţelor şi dezvoltarea acestora prin cercetare şi inovaţie.
Realizarea misiunii Universităţii „Hyperion” din Bucureşti se face apelându-se
la diferite mijloace specifice învăţământului superior prin îmbinarea experienţei
instituţiilor de profil de prestigiu care fiinţează de mai mulţi ani, cu avantajele unei
autonomii universitare lărgite şi a unei mai mari mobilităţi de inovare şi adaptare,
proprie instituţiilor independente de învăţământ universitar.
Ca beneficiari direcţi ai activităţilor desfăşurate în universitate, studenţior li se
asigură condiţii de studii şi viaţă astfel încât să obţină rezultate cât mai bune în
pregătirea lor profesională şi în pregătirea pentru viitoarea lor carieră (calificarea
obţinută).
Alegerea pe care dumneavoastră aţi făcut-o constituie pentru noi o bucurie, dar
şi o provocare. Încercăm să devenim partenerii voştri şi să vă ghidăm paşii pe calea
devenirii profesionale!
Ghidul pe care vi-l oferim vă va acompania în „călătoria” prin universul
academic al domeniului ales şi vă va însoţi în desluşirea administraţiei universitare.
De asemenea, reprezintă primul semn de „Bine aţi venit, dragi studenţi!”.
Vă dorim mult succes!
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2. Repere ale universităţii
2.1. Scurtă incursiune în viaţa academică a universităţii
Universitatea este un sistem de învăţământ superior menit să asigure progresul
social. Universitatea „Hyperion” din Bucureşti este o instituţie de învăţământ superior,
persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, recunoscută prin Sentinţa Civilă
nr. 315/18.09.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 din Bucureşti şi Legea 275/15.05.2002
privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din Bucureşti, lege prin care Universitatea
„Hyperion” din Bucureşti a fost acreditată instituţional şi implicit integrată în sistemul
naţional de învăţământ din România.
O universitate este formată din facultăţi şi/sau departamente, fiind condusă de
rector şi de prorectori.
Forul de decizie al universităţii este senatul universitar. Universitatea
funcţionează în baza unei hotărâri de guvern prin care este acreditată să-şi realizeze
funcţiile pe care şi le-a propus prin propriul statut şi regulament de funcţionare.
Documentul specific universităţii în raport cu alte instituţii de învăţământ este
carta universitară, care conţine elementele de identitate ale fiecărei universităţi.
O facultate este o unitate fundamentală a universităţii şi funcţionează ca
structură didactico-ştiinţifică şi administrativă, având rolul de a coordona procesul de
învăţământ şi cercetare la specializări din cadrul aceluiaşi profil sau profile conexe. O
facultate este condusă de decan, iar conducerea şi administrarea proprie se exercită cu
ajutorul prodecanilor şi a secretarului ştiinţific. Forul de decizie al facultăţii este
Consiliul Facultăţii.
Catedra este o structură de bază a facultăţii, cu caracter eminamente didacticoştiinţific, constituită pe discipline sau, după caz, pe grupuri de discipline afiliate unui
domeniu bine delimitat al ştiinţei.
Resursele umane ale universităţii sunt constituite din:
- studenţi
- personal didactic
- personal tehnic şi administrativ
Studentul reprezintă o parte integrantă a comunităţii academice formată din
totalitatea persoanelor care studiază în cadrul structurilor şi formelor specific
universitare de învăţare şi care se pregătesc pentru
dobândirea unei calificări de nivel superior. În
sens larg, din categoria studenţilor fac parte şi
masteranzii şi doctoranzii, precum şi alţi
participanţi la formele de pregătire sau
perfecţionare profesională organizate de o
universitate.
Personalul didactic universitar cuprinde
următoarele
funcţii
didactice:
profesor,
conferenţiar, lector, asistent şi preparator.
Profesorul univeristar corespunde nivelului cel mai înalt de competenţă
profesională, atestat prin performanţele obţinute în învăţământul superior şi cercetarea
ştiinţifică, prin contribuţii personale la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice, prin calitatea
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lucrărilor ştiinţifice publicate şi a participărilor la conferinţe ştiinţifice naţionale şi
internaţionale.
Conferenţiarul universitar corespunde unui nivel superior de competenţă
profesională, atestat prin performanţele înalte obţinute în procesul de învăţământ şi
cercetarea ştiinţifică, prin calitatea lucrărilor ştiinţifice publicate şi a participărilor la
conferinţe ştiinţifice naţiobnale şi internaţionale.
Lectorul universitar reprezintă primul nivel de la care se recunoaşte
competenţa cadrului didactic de a susţine activităţi de predare de tip curs universitar şi
de a deveni titular de disciplină. De regulă, lectorul universitar este doctor în domeniul
de ştiinţă în care îşi desfăşoară activitatea.
Asistentul universitar este considerat debutant în
activitatea didactică universitară şi este o persoană ce
manifestă interes pentru cercetarea ştiinţifică în
domeniul în care activează, materializat şi în urmarea de
studii doctorale. Asistentul desfăşoară activităţi
didactice aplicate, cum ar fi seminarii, laboratoare,
pentru discipline susţinute de cadre didactice cu funcţii
superioare.
Personalul tehnic şi administrativ îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor
administrative şi tehnice, secretariatelor, bibliotecii etc.
Activitatea didactică are la bază planul de învăţământ, document care
evidenţiază următoarele elemente:
a) informaţiile generale privind programul de studii: profilul, specializarea, forma de
învăţământ, durata studiilor, structura anilor universitari ş.a.;
b) disciplinele de învăţământ, eşalonate pe semestre şi ani de studiu şi grupate pe
categorii curriculare: obligatorii, opţionale, facultative;
c) numărul orelor de curs, seminar, laborator şi practică distribuite săptămânal sau în
perioade compacte;
d) formele de evaluare: examene, colocvii, verificări practice, prevăzute în sesiuni de
examene sau prin evaluări pe parcurs;
e) numărul de credite aferent fiecărei discipline, precum şi programului de studii pe
ansamblul său.
Viaţa socială şi economică din lumea
contemporană se transformă cu o viteză uluitoare.
Pentru a face faţă schimbărilor este necesar să învăţăm
pe tot parcursul vieţii, nu de puţine ori ruta profesională
se schimbă sau se modifică, se adaptează în baza
cunoştinţelor nou acumulate.
Educaţia permanentă, învăţarea pe toata durata
vieţii a devenit azi un mod de viaţă. Este dificilă
realizarea acestei învăţări permanente în condiţiile tradiţionale de studiu: cu cămin
pentru studenţi, cu săli de clasă pentru ore, să nu mai vorbim cât ar costa în mod real
un astfel de învăţământ cu frecvenţă.
Drept urmare, învăţământul la distanţă oferă posibilitatea de licenţiere a unei
categorii a populaţiei active care nu a avut posibilitatea, nu şi-a propus continuarea
studiilor sau îşi continuă studiile concomitent cu activitatea productivă, mai ales acelei
părţi a populaţiei care nu dispune de posibilităţile de susţinere financiară, impuse de
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participarea la cursurile cu frecvenţă sau care, din motive familiale sau chiar
geografice, nu are posibilitatea să frecventeze cursurile la zi.
Principala caracteristică a ID este că are loc în situaţia în care studentul şi
profesorul sunt separaţi atât în timp cât şi în spaţiu. Aceasta dă studentului mai multă
libertate de a studia în timpul, locul şi cu ritmul adecvat lui. Experienţa arată că
separarea în spaţiu încurajează adesea studenţii să comunice mai mult şi într-o manieră
mai deschisă. Vom accentua din nou diferenţa clară care constă în faptul că în cazul ID
accentul principal se pune pe activitatea de învăţare şi nu pe cea de predare. ID cere
de la studenţi mai multă dorinţă de a învăţa şi de a controla activitatea proprie de
învăţare, iar de la profesor o pregătire meticuloasă a materialelor de studiu şi a
şedinţelor de seminar-tutorial. Odată ce un student a ales o specializare ID, el este deja
motivat, iar profesorul nu trebuie să depună efort suplimentar pentru atragerea atenţiei
sale şi pentru a găsi căi de a-l motiva.
ID are unele limitări, dar pe de altă parte
deschide noi oportunităţi de învăţare. Este mai flexibil
decât forma tradiţională şi este disponibil pentru toate
categoriile de oameni. Pentru că în acelaşi timp necesită
mai multă autocoordonare din partea studenţilor, ID se
aplică mai mult pentru educarea adulţilor care sunt mai
competenţi în a-şi coordona propriul proces de învăţare.
Există însă şi cursuri unde accentul se pune mai ales pe învăţarea prin
comunicare, iar acestea sunt potrivite şi pentru educarea copiilor şi a tinerilor.
Materialele de studiu în ID sunt organizate în pachete (fie pregătite special, fie
adaptate), care constituie componenta centrală a programelor ID. Cel mai frecvent
utilizat este textul tipărit, dar mijloacele multimedia sunt din ce în ce mai intens
folosite. Spre deosebire de alte texte sau manuale, materialele ID conţin aspecte
destinate sprijinirii studentului individual să abordeze şi să reuşească în dobândirea de
cunoştinţe şi abilităţi. Materialele ID trebuie să suplinească absenţa profesorului care
predă de la catedră. Factorul determinant în construirea materialelor ID este că acestea
sunt destinate pentru uz individual.

Pe tot parcursul duratei învăţării la distanţă veţi fi însoţit în permanenţă,
niciodată nu veţi fi în totalitate singur, deoarece tutorii, distinsele noastre cadre
didactice, în mod invizibil, va vor fi alături mereu. Se vor ocupa, în mod individual, de
toţi studenţii: vor verifica, corecta şi, împreună cu sfaturi educaţionale, vă vor returna
problemele rezolvate şi lucrările. Toţi aceşti tutori vor fi alături de Dvs. la datele şi
orele prestabilite în planul activităţilor didactice, pentru a răspunde întrebărilor, a
sugera soluţii problemelor puse prin telefon, fax sau e-mail. Tot ce nu aţi reuşit să
înţelegeţi pe parcursul studiilor individuale, puteţi întreba fie pe tutori sau pe titularii
de discipline, cu ocazia, activităţilor asistate, tutoriale, a consultaţiilor sau chiar şi de la
colegi.
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Coordonatorii de disciplină sunt cadre didactice titulare sau asociate din
instituţia de învăţământ superior ce îndeplinesc aceleaşi standarde ca la forma de
învăţământ de zi, autori ai suporturilor de curs redactate în tehnologia ID, care
elaborează programa analitica, supraveghează desfăşurarea activităţilor tutoriale şi
stabilesc condiţiile de promovare a disciplinei, asigurând notarea studentului.
Tutorii sunt cadre didactice desemnate pentru a
desfăşura activităţi de consiliere, direcţionarea
studentului, îndrumarea şi verificarea pe parcurs a
cunostinţelor studenţilor ID. Tutorii sunt cadre
didactice titulare sau asociate instruite în tehnologia
ID.
Tutorele nu este izvorul de cunoştinţe, rolul
acestuia este preluat de pachetul de studiu elaborat de
profesorul coordonator al disciplinei, el doar urmăreşte şi ajută în însuşirea
cunoştinţelor conţinute de pachetul de studiu.
Tutorele dvs. va fi acela care vă va asista la teme, vă va răspunde la întrebări şi
va clarifica problemele, va ţine legătura cu dvs. şi vă va sta la dispoziţie, la locul şi
timpul dinainte stabilit prin programul de studiu.
Dacă pe parcursul studiilor vă veţi lovi de obstacole care vă vor părea
insurmontabile sau dacă, din variate motive, nu veţi reuşi să ţineţi pasul cu planificarea
făcută, trebuie să luaţi legătura neapărat cu tutorele dvs., care va încerca să vă ajute în
rezolvarea problemelor ivite.
Se organizează şi întâlniri cu profesorii titulari de curs, în completarea
activităţilor tutoriale şi a celor asistate.
Sistemul tutorial reprezintă cadrul educaţional prin care se asigură studenţilor
ID suportul material, resursele de învăţământ specifice şi sistemele de comunicaţii
bidirecţionale.
2.2. Istoric
Universitatea Hyperion a fost fondată în anul 1990 în cadrul Fundaţiei
Universitare Hyperion, ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, cu
caracter privat, de tip non-profit şi fără afilieri politice sau religioase.
Ca şi Fundaţia Universitară Hyperion, înfiinţată prin Decizia
Judecătorească nr. 2064 din 14 septembrie 1990, Universitatea
Hyperion din Bucureşti este o asociaţie cultural-ştiinţifică de
învăţământ şi cercetare, creată pe baza Legii 21/1924, redefinită prin
O.U.G nr.26/2000, a Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Datorită dezvoltării sale şi creşterii volumului de activităţi
didactice şi ştiinţifice, în urma hotărârii Senatului din 18.04.1992, a Avizului nr.
12041/02.09.1992 al Ministerului Învăţământului
şi a Sentinţei Civile nr.
315/18.09.1992, a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, Universitatea Hyperion a
dobândit personalitate juridică distinctă în cadrul Fundaţiei Universitare Hyperion sub
egida căreia funcţionează.
În urma procesului de acreditare instituţională a specializărilor, în diferite
profiluri, Universitatea Hyperion din Bucureşti a fost acreditată instituţional şi
înfiinţată prin Legea nr. 275/15 mai 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 335/20
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mai 2002. Ca urmare, potrivit Art. 103, al. (2) din Legea 84/1995, a Învăţământului
(republicată), Universitatea Hyperion a fost integrată în sistemul naţional de
învăţământ.
Astfel statutul juridic al Universităţii Hyperion din Bucureşti este cel de
persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, recunoscută prin Sentinţa Civilă
nr. 315/18.09.1992 a Judecătoriei Sectorului 1 din Bucureşti şi Legea 275/15.05.2002
privind înfiinţarea Universităţii Hyperion din Bucureşti, lege prin care Universitatea
Hyperion din Bucureşti a fost acreditată instituţional şi implicit integrată în sistemul
naţional de învăţământ din România.
Universitatea Hyperion din Bucureşti şi-a
început primul an universitar în luna octombrie 1990
cu un număr de aproximativ 1500 de studenţi la
cursurile de zi şi cu frecvenţă parţială (sau fără
frecvenţă) la 4 programe de studiu din cadrul a patru
facultăţi, şi anume: Facultatea de Fizică, Facultatea de
Filologie-Ziaristică, Facultatea de Drept şi Facultatea de
Psiho-Sociologie. În urma evaluărilor externe efectuate
de CNEAA, toate cele patru programe de studii (specializări) au fost autorizate să
funcţioneze aşa cum rezultă şi din Hotărârea de Guvern nr. 568/1995. În anul 1991, în
urma asigurării cadrului logistic şi corpului profesoral necesar, au început activitatea
încă şase facultăţi. În urma activităţilor de evaluare de către Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare (C.N.E.A.A.), şi apoi de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.), în prezent universitatea
funcţionează cu un număr de 11 facultăţi, care cuprind 21 programe de studiu,
acreditate sau autorizate prin mai multe Hotărâri de Guvern aşa cum rezultă din
Hotărârea de Guvern 749 / 2009 privind specializările autorizate şi acreditate.
După obţinerea acreditării instituţionale şi înfiinţarea prin lege a universităţii,
atenţia şi eforturile conducerii instituţiei, ale cadrelor didactice şi ale întregii
comunităţi universitare s-au concentrat pe problematica îmbunătăţirii calităţii
programelor de studii şi pe consolidarea rezultatelor pozitive şi standardelor de calitate
conform misiunii şi obiectivelor asumate.
În prezent în Universitatea Hyperion din Bucureşti
se derulează programe de studii atât la nivel de licenţă (18
programe), cât şi de masterat (14 programe) la
specializările (programele) acreditate.
În cadrul
programelor de licenţă sunt organizate atât cursuri cu
frecvenţă (la zi), cât şi cursuri de învăţământ la distanţă
(I.D.), toate fiind aprobate de CNEAA şi respectiv
ARACIS (H.G. nr.749/2009).
Toate programele de studii de licenţă şi de masterat sunt acreditate sau
autorizate. În universitate nu funcţionează programe de studiu neautorizate sau
neacreditate de CNEAA sau de ARACIS.
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2.3. Conducerea instituţiei
Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti este organul suprem de conducere
care coordonează şi răspunde de întreaga activitate didactică şi ştiinţifică a
Universităţii. Senatul (sau Consiliul Academic) este format din: cadre didactice şi
cercetători, reprezentanţi propuşi de către facultăţi şi institutele de cercetare,
reprezentanţii Asociaţiei Studenţilor Hyperion, alte personalităţi cultural-ştiinţifice,
sponsori ai universităţii sau membri de onoare din ţară sau din străinătate, cu drept de
vot consultativ. Întrunit trimestrial în şedinţe ordinare, acesta emite hotărâri şi aprobă
regulamente obligatorii pentru toţi membri comunităţii universitare.
Rectorul conduce întreaga activitate academică şi
administrativă din Universitate. Reprezintă Universitatea în
toate relaţiile sale. Rectorul Universităţii „Hyperion” din
Bucureşti este prof.univ.dr. Sever Irin Spânulescu.
Consiliul de Administraţie este format din: Preşedinte, Prim-Vicepreşedinte, doi Vicepreşedinţi, Rector –
când Preşedintele Consiliului de Administraţie nu
cumulează şi funcţia de Rector –, Consilierul principal,
Directorul economic sau Contabilul şef şi Secretarul şef al
universităţii. Consiliul de Administraţie conduce activitatea universităţii din punct de
vedere administrativ şi managerial, având sarcini organizatorice, economicofinanciare, de formare a resurselor şi de alocare a acestora.
Preşedintele Universităţii Hyperion din Bucureşti este ales de Consiliul de
Administraţie dintre membrii acestuia, de regulă în persoana Preşedintelui Consiliului
de Administraţie. Alegerea Preşedintelui Universităţii este validată şi însuşită şi de
Senatul Universităţii.
Prorectorii îndeplinesc acele atribuţii care le sunt delegate de către rector prin
ordin scris sau care sunt decise de Senat.
Director Departamentul Administrativ are responsabilitatea bunei funcţionări a
tuturor serviciilor administrative. În calitate de membru al Biroului Senatului
Universităţii, el contribuie la managementul strategic şi operaţional al Universităţii.
Urmăreşte şi coordonează activitatea şefilor serviciilor administrative.
Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC) are ca
domenii de activitate:
consilierea pentru carieră;
training-ul profesional;
consilierea psihopedagogică şi psihoterapia;
managementul carierei.
Dacă sunteţi interesat/ă de: feed-back direct pe CV-ul şi scrisoarea de intenţie cu
care încercaţi să vă găsiţi un loc de muncă; consiliere în ce priveşte cariera pe care v-o
construiţi sau încercaţi să v-o construiţi; oferte de locuri de muncă; oferte de
internship/practică de vară; oferte ale companiilor dispuse să vă sprijine/să colaboreze
pentru realizarea cercetării pentru lucrarea de diplomă, puteţi contacta CICOC.
În cadrul Universităţii Hyperion funcţionează 5 facultăţi, 8 departamente, un
Centru de cercetare instituţional atestat de ANCS în 2008, 5 centre de cercetare la
nivelul fiecărei facultăţi, 7 comisii ale Senatului, Biblioteca Centrală Universitară,
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Serviciul financiar-contabil şi alte structuri tehnico-administrative stabilite prin Carta
universitară.
Structura de conducere a Universităţii Hyperion din Bucureşti
Funcţia
Rector

Numele şi prenumele
Prof.univ.dr. Sever Irin
Spânulescu
Prof.univ.dr. Anca Gheorghiu
Conf.univ.dr. Corina Maria Ene

Preşedinte Senat
Prorector responsabil cu evaluarea
programelor de studii la toate formele de
învăţământ, cu activitatea Departamentului ID,
cu relaţiile cu organismele interne si
organizaţiile internaţionale
Prorector responsabil cu activitatea didactică, Prof.univ.dr. Păun Ştefan
probleme de calitate şi sociale, relaţii cu
angajatorii.
Decan Facultatea de Drept, Jurnalism,
Conf.univ.dr. Marin Ion
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Decan Facultatea de Ştiinţe Exacte şi
Inginereşti
Decan Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste
şi ale Naturii
Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Decan Facultatea de Arte
Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii
Departamentul de Litere şi Limbi Străine
Departamentul de Drept
Departamentul de Psihologie, Sociologie şi
Ştiinţe ale Educaţiei
Departamentul de Ştiinţe Economice
Departamentul de Actorie şi Cinematografie
Director Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic
Director Departamentul pentru Învăţământ la
Distanţă
Director Departamentul pentru Asigurarea
Calităţii
Director Departamentul pentru Audit Intern
Director Centrul de Informare, Consiliere şi
Orientare în Carieră (CICOC)

Prof.univ.dr. Eugenie Posdărăscu
Conf.univ.dr. Sandra Istrate
Conf.univ.dr. Carmen Uzlău
Prof.univ.dr. Maia Morgenstern
Conf.univ.dr. Chifan Neculai
Conf.univ.dr. Dorel Bahrin
Lect.univ.dr. Otilia Sirbu
Prof.univ.dr. Tudor Amza
Conf.univ.dr. Diana Lucia Vasile
Lect.univ.dr. Cristina Burghelea
Conf.univ.dr. Ioan Benoni
Cărmăzan
Prof.univ.dr. Păun Ştefan
Conf.univ.dr. Corina Maria Ene
Prof.univ.dr. Sever Irin
Spânulescu
Conf.univ.dr. Floarea Baicu
Conf.univ.dr. Moise Leonida
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Ing. Gheorghe Rădulescu
Ec. Liliana Paschia
Lector univ.drd. Andrei Mihai
Cristea
Serviciile administrative la nivel instituţional sunt asigurate de:
Elena Petcu
Secretariat rectorat

Director Departamentul Administrativ
Director Economic
Secretar şef universitate

Secretariat prorectorat

Claudia Cojocaru
Olivia Stănescu

Acte de studii

Florin Diaconeasa
Mădălina Roman

Bibiliotecă

Elena Moraru

Multiplicare

Alina Luca
Mihaela Negrilă

Editură

Adrian Prodan
Elena Diatcu
Mihaela Paschia

Arhivă
Serviciul social – cămine

Ionela Cazan
Gheorghe Nuţu

Birou taxe – Casierie

Elena Sârbu
Cristina Tudor

Serviciul financiar – contabilitate - salarizare

Claudia Prodan
Emilia Ioniţă

Serviciul tehnic

Virgil Porojean

Birou personal

Ion Cozea
Elena Cristea

Departamentul este structura de bază a facultăţii care realizează activităţile de
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. El este condus de biroul departamentului, format
din: directorul de departament şi membri departamenului.
Facultatea este unitatea structurală autonomă, fără personalitate juridică, care
elaborează şi gestionează programele de studii şi poate avea în componenţa sa
departamente şi centre sau colective de cercetare ştiinţifică. Facultatea îşi desfăşoară
activitatea în baza unui Regulament propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de
Senat.
Conducerea facultăţilor este exercitată de Consiliul facultăţii compus din decan,
prodecan, un număr de cadre didactice de prestigiu şi directori de departamente şi
reprezentanţii studenţilor.
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Decanul este conducătorul executiv, ales, al facultăţii care asigură aplicarea
Cartei universitare şi a regulamentelor specifice, precum şi aducerea la îndeplinire a
deciziilor Senatului şi ale Consiliului facultăţii.
Prodecanii au responsabilităţi pe domeniile de activitate ale Facultăţii,
constituite şi repartizate în conformitate cu Regulamentul de funcţionare, asigură
conducerea lor curentă, potrivit atribuţiilor acordate de Consiliul Facultăţii.
Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea,
transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor dintr-unul sau mai multe domenii de
specialitate. Departamentul este condus de un consiliu prezidat de către un director.
În funcţie de numărul membrilor facultăţii (sau departamentului), în cadrul
acesteia pot funcţiona unul sau mai multe departamente. Conducerea activităţilor
departamentului este realizată de către directorul de departament şi a membrilor
acestuia.
Secretariatul se ocupă de gestionarea activităţii şcolare din Facultate. Asigură
legăturile cu Rectoratul, cu celelalte facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică
deciziile conducerii Facultăţii şi Universităţii.
2.4. Reprezentarea studenţilor în structurile administrative ale Universităţii
„Hyperion” din Bucureşti
Pentru că este imposibil ca toţi studenţii Universităţii „Hyperion” din Bucureşti
să-şi exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa
conducerii prin reprezentanţi. Puteţi să vă alegeţi reprezentanţii în fiecare an şi, în plus,
îi puteţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc obligaţiile.
În Senatul Universităţii, organismul de
conducere cel mai înalt, un sfert din numărul
membrilor este format din reprezentanţii studenţilor,
la fel ca la facultăţi. Aşadar, hotărârile la nivel de
Universitate nu se iau fără considera interesele
voastre, comunicate conducerii Universităţii prin
reprezentanţi.
Reprezentanţii studenţilor în Senat vor fi aleşi
de către Consiliul Studenţesc (adică totalitatea reprezentanţilor studenţilor în
Consiliile facultăţilor), dintre membrii acestuia, prin vot secret. La alegeri este
necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc. Dintre aceşti
reprezentanţi în Senatul Universităţii unul va fi ales în privilegiata poziţie de
reprezentant în Biroul Senatului, organismul executiv format doar din persoanele cu
funcţiile cele mai înalte din Universitate.
În fiecare facultate, poţi alege unul sau mai mulţi studenţi să te reprezinte. În
cazul facultăţilor cu număr mai mare de studenţi, pot exista reprezentanţi pentru
fiecare an de studiu, pentru fiecare ciclu de studii (licenţă, masterat, doctorat) sau chiar
pe specializări.
La alegerile pentru reprezentare în Consiliul unei facultăţi poate participa orice
student înscris la zi, cu rezultate bune. Dacă facultatea are cel mult 400 de studenţi,
alegerea reprezentanţilor este directă, în adunarea generală a studenţilor. Dacă
facultatea are un număr mai mare de studenţi, alegerea are loc indirect, prin
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reprezentanţi (electori), desemnaţi de fiecare formaţiune de studii. Principala condiţie
pentru ca alegerile să fie validate o constituie prezenţa, întrucât trebuie să fie acolo cel
puţin 30% din studenţii reprezentaţi. Atenţie, însă! Dacă la primul tur nu se
îndeplineşte această condiţie, se organizează un al doilea tur unde prezenţa nu mai
contează, iar câştigător va fi studentul care primeşte cele mai multe voturi de la cei
prezenţi, indiferent cât de puţini ar fi.
Rolul acestor reprezentanţi este să participe la şedinţele susţinute periodic de
Consiliul Facultăţii şi să le comunice membrilor
Consiliului Facultăţii punctul vostru de vedere.
Totalitatea reprezentanţilor la nivelul Facultăţii
formează Consiliul Studenţesc. În această structură
trebuie să fie reprezentanţi pentru toţi anii /
specializările din ciclul de licenţă şi unul singur
pentru ciclurile de masterat şi doctorat.
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senat:
- pot propune decizii care să îmbunătăţească activitatea colegilor;
- se pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale
Universităţii în problemele ce îi vizează pe studenţi;
- au acces permanent la secretariate şi în afara orelor de program cu publicul
pentru a rezolva problemele studenţilor.
Studenţii au obligaţia:
- să cunoască bine problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale
studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii;
- să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă;
- să participe la şedinţele consiliului, trei absenţe nemotivate ducând la revocarea
lor.
Alternativ, studenţii se pot organiza pentru a-şi reprezenta interesele în asociaţii.
Prin intermediul acestora, studenţii care au obiective comune se cunosc şi realizează
împreună, pe bază de voluntariat, diferite activităţi, de la proiecte, training-uri, târguri
până la şcoli de vară şi festivaluri. Chiar dacă asociaţiile studenţeşti nu au rol
decizional în Universitate, ele pot fi consultate când se iau hotărâri privitoare la
activitatea studenţilor.
De ce să faci parte dintr-o asociaţie
studenţească?
1. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut în
timpul liber.
2. Activitatea în cadrul unei asociaţii nu
urmează un program fix, ca un loc de muncă sau un
stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat încât să
nu te plictiseşti niciodată.
3. Este o sursă foarte bună pentru a câştiga
acea „experienţă” atât de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt
absolvenţi.
4. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar pe piaţa
muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în echipă, de comunicare şi de prezentare, de
organizare a evenimentelor, de vorbit în public etc.
5. Cunoşti persoane care îţi pot înfrumuseţa viaţa prin diversitatea lor.
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6. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în străinătate la şcoli de
vară, traininguri, conferinţe etc.
7. De multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează legătura se găsesc şi
manageri sau directori ai unor firme de profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin
calităţile tale şi în faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un CV în servietă.

3. Procesul Bologna
„Procesul Bologna“ presupune compatibilizarea sistemelor de învăţământ
superior din ţările europene. Declaraţia de la Bologna (1999), semnată de către miniştri
ai educaţiei din ţările europene, printre care şi România, prevede crearea Spaţiului
European al Învăţământului Superior, până în anul 2010.
Schimbările generale ce şi-au pus amprenta asupra învăţământului universitar
românesc se referă la:
- Modificarea duratei şi structurii studiilor:
 Reducerea duratei ciclului universitar de licenţă;
 Mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de masterat;
 Transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în învăţământ de
licenţă;
 Restructurarea sistemului doctoral;
- Modificarea structurii specializărilor;
- Promovarea mobilităţii studenţilor şi a personalului;
- Recunoaşterea diplomelor la nivel european;
- Asigurarea calităţii ofertei academice.
La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în
spaţiul european, un rol important îl are Sistemul European de
Credite Transferabile (ECTS). Aceasta înseamnă că fiecare
disciplină pe care o veţi studia este cotată cu un număr de credite.
Un credit presupune aproximativ 25 de ore de muncă ale
studentului, fie asistată (cursuri, seminarii, laboratoare), fie
individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării de
lucrări personale, activităţi practice etc.). Odată câştigate, aceste credite sunt valabile
în orice instituţie de învăţământ care a adoptat de asemenea Procesul Bologna.
Începând cu anul universitar 2005-2006, admiterea se organizează pe domenii
de studiu de licenţă, care pot cuprinde una, două sau mai multe specializări. Domeniile
de licenţă vă conferă, ca absolvenţi cu diplomă de licenţă, cunoştinţe şi competenţe
suficient de largi, astfel încât să beneficiaţi de multiple oportunităţi pe piaţa muncii.
Odată absolvit ciclul de licenţă (180/240 de credite
acumulate) vă puteţi exercita profesia, conform competenţelor
şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau vă
puteţi continua studiile universitare prin masterate (120 de
credite). Acestea asigură aprofundarea din domeniul studiilor
de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea
capacităţilor de cercetare ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru
studiile doctorale. Studiile universitare de masterat efectuate în alte domenii decât al
studiilor de licenţă vă asigură obţinerea de competenţe complementare, binevenite pe
piaţa muncii. Reţineţi, însă, că pentru a fi admis la doctorat, trebuie ca studiile de
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licenţă şi masterat să fie în domenii apropiate şi compatibile cu domeniul de studiu de
doctorat.

4. Prezentarea generală a Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale
Naturii
Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii a Universităţii Hyperion
din Bucureşti are misiunea şi totodată, responsabilitatea de a forma absolvenţi de o
înaltă ţinută profesională şi morală în domeniul geografie, de a contribui la vocaţia
europeană a învăţământului românesc. O prezentare detaliată a obiectivelor strategice
se regăseşte în Planul Strategic al facultăţii, dintre care menţionăm:
- orientarea spre activităţile educaţionale centrate pe student;
- formarea continuă şi îmbunătăţirea prestaţiei personalului didactic;
- formarea deprinderilor practice (activităţile de cercetare: sursă de dezvoltare
profesională şi metodă completivă a procesului de predare – învăţare);
- diversificare ofertei de programe la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi
ale Naturii;
- formarea unor cetăţeni activi civic, dinamici, inovativi, capabili să rezolve
probleme practice, capabili să lucreze în echipă;
- creştere calităţii cercetării în Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale
Naturii conform Planului Strategic al Universităţii Hyperion din Bucureşti prin
stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare;
- identificarea unor domenii strategice de cercetare, care să implice Facultatea
de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii în componenta inter/transdisciplinară din
Universitatea Hyperion din Bucureşti, care pot asigura avantaj competitiv Universităţii
Hyperion în ţară şi străinătate;
- asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante, care să permită
realizarea unor cercetări de vârf şi publicarea în reviste de top;
- realizarea de parteneriate cu instituţii culturale de pe plan local, naţional sau
internaţional etc.
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii a
Universităţii Hyperion din Bucureşti urmăreşte atingerea excelenţei academice,
atât prin activitatea didactică, cât şi prin cea de cercetare.
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Conducerea Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii şi datele de
contact sunt prezentate în continuare:
Adresa de contact: Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti,
Telefoane: 021.321.64.46, 021.323.72.87, 031.432.89.96
Fax: 021.321.64.46
Decan: Conf.univ.dr.Sandra Istrate
e-mail: istratesandralucia1976@gmail.com;
Prodecan: Conf.univ.dr. Toma Elena
e-mail: elena_tomag@yahoo.com
Activităţile de secretariat sunt coordonate de:
Secretar şef facultate: Cojocaru Claudia
Tel. 021.321.64.04
e-mail: klaude76@yahoo.com
La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii funcţionează un
departament, după cum urmează:
Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii

Cadre didactice care predau în cadrul departamentului
1.

Prof.univ.dr. Chiriac Mircea Dănuţ

Ştiinţe Politice

2.

Prof.univ.dr. Gâştescu Petre

Geografie

3.

Prof.univ.dr. Giurcă Ion

Istorie

4.

Prof.univ.dr. Ielenicz Mihai

Geografie

5.

Prof.univ.dr. Moise Leonida

Ştiinţe Politice

6.

Prof.univ.dr. Păun Ştefan

Istorie

7.

Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe

Geografie

8.

Prof. emerit univ.dr. Cucu Vasile

Geografie

9.

Prof. emerit univ.dr. Lungu Corneliu
Mihail

Istorie

10.

Prof. emerit dr. Totu Maria

Istorie

11.

Conf.univ.dr. Bahrin Dorel

Ştiinţe Politice, DIRECTOR DEPARTAMENT
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII

12.

Conf.univ.dr Burtea Vasile

Ştiinţe Politice

13.

Conf.univ.dr. Oşca Alexandru

Istorie

14.

Conf.univ.dr. Pungă Doina

Istorie

15.

Conf.univ.dr. Ştef Vasile

Geografie

16.

Lect.univ.dr. Alexe Ioana Valeria

Ştiinţe Politice
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17.

Lect.univ.dr. Baltă Dumitru

Geografie

18.

Lect.univ.dr. Boboc Luminiţa

Geografie

19.

Lect.univ.dr. Căpăţână Claudia

Geografie

20.

Lect.univ.dr. Cojocaru Dumitru

Istorie

21.

Lect.univ.dr. Grecu Florin

Ştiinţe Politice

22.

Lect.univ.dr. Iancu Alice

Ştiinţe Politice

23.

Lect.univ.dr. Manolache Elena

Geografie

24.

Lect.univ.dr. Pădure Loredana

Geografie

25.

Lect.univ.dr. Samoilă Eduardt

Geografie

26.

Lect.univ.dr. Ştefănescu Marian

Istorie

27.

Lect.univ.dr. Toma Elena

Geografie; PRODECAN

28.

Lect.univ.drd. Covaşă Angela

Istorie

29.

Lect.univ.drd. Diaconeasa Florin

Ştiinţe politice

30.

Lect.univ.drd. Tatomir Renata

Istorie

31.

Asistent univ.drd. Moise Andrei

Ştiinţe politice

32.

Asistent univ.drd. Lazăr Dragoş

Istorie

33.

Asistent univ.drd. Lazăr Irina

Geografie

Facultatea de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii beneficiază de contribuţia
didactică a unui corp profesoral de excepţie, în majoritatea lor cu o îndelungată şi
remarcabilă activitate în învăţământul universitar şi cu o recunoscută activitate
publicistică, specialişti cu experienţă în funcţii de conducere, precum şi cadre didactice
tinere licenţiate în profilul Geografie.
Programele de studii universitare de licenţă şi de masterat sunt acreditate.
Programul de masterat a fost organizat în anul 2008-2009 ca o continuare a
programelor aprobate de MedC, prin adresele nr. 39963/30.10.2003;
42280/27.11.2003;
42982/2.12.2003;
24020/6.01.2004;
24709/20.01.2004;
28211/29.03.2004; 44110/22.11.2004; 27660/24.02.2006 şi a programelor aprobate de
Senatul Universităţii Hyperion prin Hotărârea nr. 313/25.03.2008 în baza Legii nr.
2/2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 21/11.01.2008.
Taxele de şcolarizare în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale
Naturii sunt:
Domeniul

Specializare programe studii de licenţă

Anul
I

Anul
II

Anul
III

Stiinte ale
Naturii

Geografie

1800

1800

1800

Istorie

Istorie

1800

1800

1800
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Ştiinţe
politice
Limbă şi
literatură

Ştiinţe politice

2000

2000

2000

Limbă şi literatură română – O limbă şi literatură
modernă 8engleză, franceză, japoneză)

2100

2100

2100

Taxa aferentă studiilor de masterat este de 1200 Ron/semestru.
Durata studiilor de licenţă este de 3 ani (6 semestre).
Număr de credite pe semestru: 30
Număr de ore activităţi dicatice/săptămână: în medie 21
Numărul de săptămâni:

Anul I
Anul II
Anul III

Activităţi
didactice
Sem. 1 Sem. 2
14
14
14
14
14
14

Vacanţe

Sesiuni de examene
Iarna
4
4
4

Vară
4
4
-

Restanţe
2
2
2

Iarnă
3
3
3

Primăvară
1
1
1

Vară
10
10
-
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Organigrama programelor de studii de licenţă la Facultatea de Ştiinţe Sociale,
Umaniste şi ale Naturii se prezintă după cum urmează:
Anul I
Anul II
Anul III

Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2
Semestrul 1
Semestrul 2

Flexibilizarea programului este asigurată prin discipline opţionale şi discipline
facultative.
Disciplinele opţionale sunt propuse pentru anul II şi III, prin diferite pachete
care definesc interesul studenţilor pentru o anumită disciplină.
Condiţiile de promovare a unui an şi de înscriere în
următorul an universitar sunt prevăzute în Regulamentele
facultăţii.
Organizarea cursurilor la disciplinele facultative se
face la nivel de universitate şi este coordonată de
Departamentele şi Catedrele de specialitate din cadrul
fiecărei facultăţi.
Procedura de desfăşurare a activităţilor didactice la
disciplinele facultative şi de înscriere a calificativelor în
Foaia matricolă/Suplimentul la Diplomă se găsesc în
Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor
şi în Regulamentul de ordine interioară.
Alocarea creditelor se face în urma susţinerii
colocviului de absolvire a cursului, însă creditele obţinute la aceste discipline nu
înlocuiesc creditele pentru disciplinele obligatorii şi opţionale.
Condiţiile de susţinere a examenului de licenţă sunt prezentate în Metodologia
de susţinere a examenului de licenţă, aprobată de Senatul Universităţii. Conform
acestui regulament, prezentarea la examenul de licenţă este condiţionată de
promovarea tuturor disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ. Pentru susţinerea
licenţei se alocă 10 credite, suplimentar celor 180 de credite pentru cei trei ani de
studii.
Pentru ocuparea prin concurs a unui post în învăţământ (gimnazial, liceal sau
superior în domeniul de licenţă) absolventul trebuie să posede Certificatul de absolvire
a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic (DPPD). Programul de
studii pentru formarea psiho – pedagogică este coordonat de Departamentul pentru
Pregătirea Cadrelor didactice din cadrul Universităţii.

5.1 Specializarea Geografie
În rândul institutelor particulare se afirmă competitiv, în ultimul deceniu,
specializarea Geografie din cadrul Universităţii Hyperion.
Serii de absolvenţi geografi de la Universitatea Hyperion, atestă o pregătire de
înalt nivel profesional, solicitat de diferite domenii: didactic, turistic, mediu,
meteorologie, gospodărirea apelor, urbanism, dezvoltare regională, dezvoltare rurală şi

altele. Sunt domenii în care se regăsesc şi absolvenţii specializării Geografie din cadrul
Univesităţii Hyperion.
De reţinut în acest context că Universitatea Hyperion, deţine o bază materială
complexă, respectiv spaţii de învăţământ, laboratoare corespunzătoare cerinţelor
moderne de desfăşurare a diverselor tipuri de activităţi didactice şi de cercetare
ştiinţifică.
Specializarea Geografie, dispune în acest cadru de un corp profesoral de înaltă
ţinută academică, recunoscut în şcoala geografică românească şi străină, dispune de un
colectiv ştiinţific bine reprezentat prin profesori, conferenţiari, lectori, asistenţi, cu
titluri ştiinţifice recunoscute.
În afară de activitatea didactică, specializarea Geografie, se remarcă astfel prin
rezultate deosebite în cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor în diferite tipuri de
activităţi practice, în general, corespunzătoare cerinţelor dezvoltării contemporane.
În cadrul specializării Geografie funcţionează un Centru de Cercetare Ştiinţifică
„Populaţie-Habitat-Mediu” prin care cadrele didactice, masteranzii şi studenţii au
posibilitatea de a participa la realizarea programelor de cercetare ştiinţifică pe teme de
actualitate practică. Un loc prioritar îl deţin programele de cercetare ştiinţifică a
Satului românesc.
Contribuţiile studenţeşti la cercetarea ştiinţifică – geografică, sunt evidenţiate şi
în cadrul Cercului ştiinţific “Simion Mehedinţi”
Rezultatele obţinute din proiectele de cercetare ştiinţifică cât şi de la
manifestările ştiinţifice organizate, sunt publicate în revista Analele Universităţii
Hyperion, seria Geografie, editate în limba engleză, dar şi alte reviste de specialitate,
naţionale şi internaţionale.
La acestea se adaugă în sprijinul pregătirii studenţilor, aplicaţiile de teren, în
regiuni reprezentative ale României, stagii de practică, în instituţiile de profil respectiv
Institutul de Geografie al Academiei Române, Administraţia Naţională de
Meteorologie, Institutul Naţional de Statistică, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti”, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Naţional al
Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Geologie.
Sunt cunoscute pe plan naţional şi internaţional, manifestări ştiinţifice de
anvergură, organizate de către specializarea Geografie din cadrul Universităţii
Hyperion, de amintit în acest sens sesiunile ştiinţifice anuale cât şi manifestări
organizate în cadrul acestei Univesităţi de către Asociaţia Geografilor Umanişti din
România, Asociaţia Română de Limnogeografie, care prin profilul lor asigură o
dezbatere ştiinţifică asupra problemelor social-economice contemporane.
Sunt câteva din atributele de interes deosebit pe care le prezintă specializarea
Geografie, şi care formează un cadru de atracţie susţinută a tinerilor ce vor să se
specializeze în acest domeniu şi activităţi de masterat respectiv „Managementul
mediului şi dezvoltare durabilă”.
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5. PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12

Total ore pe semestru/an, total probe pe semestru si
total credite pe semestru
Director Departament,
Conf.univ.dr. Bahrin Dorel

RECTOR,
Prof.univ.dr. Sever Spânulescu

Semestrul I
Nr.ore / săpt.

Semestrul II

FV

Credite

4

E

1
-

2
-

-

1

2
1
-

-

DF

1

DC
DC

C

S

L/P

Total

DF

2

2

-

DF
DF
DF

1
-

-

DF

1

DF
DF
DC

Nr.ore / săpt.

FV

Total ore pe an
Credite

C

S

L/P

Total

4

56

42

-

98

5

14
28
28

-

14
28
14

28
56
42

E

4

28

-

42

70

3

V

5

28
14
14

-

28
28
28

56
42
28

2

4

E

3

42

-

42

84

-

-

-

-

-

-

28

-

28

2

-

1

3

V

4

56

-

28

84

12

1

10

23

5E+2V

1

DISCIPLINE OBLIGATORII (DOB)
Geografie fizică şi umană
SG.I.01.01
generală
SG.I.02.01
Meteorologie şi Climatologie
SG.I.01.02
Geografia populaţiei
SG.I.01.03
Geografia solurilor
SG.I.02.04
Cartografie, topografie si
SG.I.02.05
fotogrametrie
Hidrologie şi Oceanografie
SG.I.01.06
Geografie regională
SG.I.01.08
Educaţie fizică
SG.I.02.10
SG.I.01.09
Geografie economică mondială
SG.I.02.09
Limba modernă (engleză,
SG.I.01.10
franceză)
SG.I.01.11
Geologie generală. Cuaternar
SG.I.02.11

Se aprobă

30

308

70

252

616

C

S

L/P

Total

3

2

1

-

3

E

E
-

5

-

2
1

4
3

E
E

5

-

2
2

2

E

4

1

-

2

3

2
2
-

4
3
-

E
E
-

5
-

1

-

2

-

1

2

V

3

2

-

-

2

-

2

V

3

-

2

-

1

3

V

3

10

4

8

22

5E+3V

I.

Denumirea disciplinei

Categoria
disciplinei

Nr.
crt.

Codul
disciplinei

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII
DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIE
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Durata programului de studiu: 3 ANI
ANUL I 2013-2014
Forma de învăţământ: ZI

30

-

4

Decan,
Conf.univ.dr. Sandra Istrate

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
II.
A
11
12
B.
13
14

III.
15
16

Director Departament,
Conf.univ.dr. Bahrin Dorel

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL II 2013-2014
Semestrul I
Nr.ore / săpt.
FV
Credite
C S L/P Total

Semestrul II
Nr.ore / săpt.
FV
C S L/P Total

DF

2

-

2

4

E

5

1

-

2

3

DF
DF
DS
DF
DS

2
1
2

1
-

2
2

4
2
4

E
E
E

5
4
5

2
1
-

-

2
1
-

DS

2

-

1

3

V

3

1

-

DF

1

-

1

2

V

4

1

DS

1

2

-

3

V

4

2

DS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

1

1

11

3

8

22

30

10

-

-

-

-

-

1
1

DS

DC

DC
DC

-

Total ore pe an
Credite

C

S

L/P

Total

E

2

42

-

56

98

4
2
-

E
E
-

2
2
-

28
14
28
14
28

14
-

28
14
28
28

56
28
56
28
56

1

2

E

2

42

-

28

70

-

1

2

E

3

28

-

28

56

1

-

3

E

3

42

42

-

84

2săptx5zilex6ore

V

4

-

-

84

84

2

V

6

14

-

14

28

-

2

V

6

14

14

-

28

2

8

20

6E+
3V

1

DISCIPLINE OBLIGATORII (DOB)
SG.II.01.01
Geomorfologie
SG.II.02.01
Biogeografie
SG.II.02.02
Geografia mediului
SG.II.02.03
Geografie urbană şi rurală
SG.I.01.04
Organizarea spaţiului geografic
SG.I.01.05
Geografie fizică a României
SG.II.01.06
SG.II.01.07
Geografie umană a României
SG.II.02.07
Geografia serviciilor şi circulaţiei
SG.II.02.08
SG.II.01.09
Geografia Europei
SG.II.02.09
Practică de specialitate
SG.II.02.10
DISCIPLINE OPŢIONALE (1 la alegere)
Discipline opţionale de specialitate
Ecoturism
SG.II.02.11
Geologia României
SG.II.02.12
Discipline opţionale complementare
Zone şi arii protejate în România
SG.II.02.13
GIS şi teledetecţie
SG.II.02.14
Total ore pe semestru/an, total probe pe semestru si
total credite pe semestru
DISCIPLINE FACULTATIVE
Educaţie fizică
SG.II.02.15
Geografie socială
SG.II.02.16

RECTOR,
Prof.univ.dr. Sever Spânulescu

4E+
3V

I.

Denumirea disciplinei

Se aprobă

Categoria
disciplinei

Nr.
crt.

Codul
disciplinei

UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII
DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIE
Durata programului de studiu: 3 ANI
Forma de învăţământ: ZI

30

294

70

308

672

-

2
2

3
3

V
V

3
2

14
14

0

28
28

42
42

Decan,
Conf.univ.dr. Sandra Istrate
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UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA: ŞTIINŢE SOCIALE, UMANISTE ŞI ALE NATURII
DEPARTAMENTUL: ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII
SPECIALIZAREA: GEOGRAFIE
Durata programului de studiu: 3 ANI

Se aprobă
RECTOR,
Prof.univ.dr. Sever Spânulescu

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Forma de învăţământ: ZI

2
3
4
5
6
7
II.
A
8
9
B
10
11

III

DISCIPLINE FACULTATIVE

12

Geografia satului

13

Geografia continentelor
extraeuropene
Director Departament,
Conf.univ.dr. Bahrin Dorel

SG.III.01.12
SG.III.02.12
SG.III.01.13
SG.III.02.13

Credite

Semestrul II
Nr.ore / săpt.
FV
C S L/P Total

Total ore pe an
Credite

C

S

L/P

Total

DF

2

-

2

4

E

6

-

-

-

-

-

-

28

-

28

56

DF

-

-

-

-

-

-

2

-

1

3

E

3

28

-

14

28

DF

2

-

2

4

E

5

2

-

2

4

E

3

56

-

56

112

DS

2

-

2

4

V

5

2

-

2

4

E

3

56

-

56

112

DF
DF
DS

2
-

-

2
-

4
-

E
-

6
-

2
-

2
-

2

4
2

E
V

3
10

28
28
-

28
-

0
28
28

56
56
28

DC

2

-

2

4

V

8

-

-

-

-

-

-

28

-

28

56

DS

-

-

-

-

-

2

-

1

3

V

-

14

42

-

10

20

10

2

8

20

8
30

28

10

30

4E+2
V

1

DISCIPLINE OBLIGATORII (DOB)
Discipline fundamentale
Metode şi tehnici de analiză a
SG.III.01.01
datelor geografice
Modificările globale ale mediului
SG.III.02.02
SG.III.01.03
Geografia turismului
SG.III.02.03
SG.III.01.04
Geografia regională a României
SG.III.02.04
Geografia activităţilor industriale
SG.III.02.05
Toponimie geografică si etnografie SG.III.01.06
Elaborare lucrare de licenţă
SG.III.02.07
DISCIPLINE OPŢIONALE (1 la alegere)
Discipline opţionale de specialitate
Utilizarea terenurilor
SG.III.01.08
România şi Uniunea Europeană
SG.III.01.09
Discipline opţionale complementare
România-Patrimoniu turistic
SG.III.02.10
Geografie politică şi istorică
SG.III.02.11
Total ore pe semestru/an, total probe pe semestru si
total credite pe semestru

Semestrul I
Nr.ore / săpt.
FV
C S L/P Total

3E+2
V

I.
A

Denumirea disciplinei

2013-2014

Categori
a
disciplin
ei

Nr.
crt.

Codul
disciplin
ei

ANUL III

280

-

252

546

DC

1

-

2

3

V

4

1

-

2

3

V

3

42

-

56

98

DS

2

-

2

4

V

4

2

-

2

4

V

4

56

-

56

112

Decan,
Conf.univ.dr. Sandra Istrate
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6. Admiterea la studii universitare de licenţă şi masterat
Pentru a te înscrie la una din specializările facultăţii noastre ai nevoie de
următoarele acte:
 Diploma de bacalaureat/adeverinţa (original);
 Certificat de naştere (copie legalizată);
 Certificat de căsătorie (copie legalizată) - pentru candidatele/candidaţii
care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 Adeverinţă de sănătate (de la medicul de familie);
 3 fotografii color (tip BI);
 Copie xerox BI sau CI;
 Dosar plic;
 Taxa de înscriere 100 RON.
Admiterea se organizează pentru fiecare domeniu de
studii de licenţă şi pentru fiecare specializare. Înscrierea
candidaţilor se efectuează, începând cu 1 iunie anul curent, la
Secretariatul General al Universităţii din Calea Călăraşilor nr.
169, sector 3, de luni până vineri între orele 830-1630 şi sâmbăta duminica între orele 9 - 14.
Admiterea în anul I se face pe baza mediei obţinute la bacalaureat.
Comisia de admitere de la nivelul facultăţii comunică rezultatele concursului de
admitere pe data de 30 septembrie, iar listele cu candidaţii admişi se afişează la
avizierul facultăţii.
La admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă,
pot candida numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă
echivalentă cu aceasta. La admiterea în toate ciclurile de studii universitare pot
candida cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii
prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de
şcolarizare.
Studenţii admişi care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la
olimpiadele şi concursurile internaţionale şi naţionale pot beneficia de reduceri de
taxe, potrivit deciziei Senatului Universităţii.
Secretariatul facultăţii este obligat să restituie, în
cel mai scurt timp şi necondiţionat, dosarele
candidaţilor respinşi sau a celor care renunţă la locul
obţinut.
Studenţii admişi în anul I sunt înmatriculaţi prin
Ordin semnat de Rectorul Universităţii Hyperion din
Bucureşti.
Studiile universitare de masterat au durată de 4 (patru) semestre pentru
absolvenţii care au încheiat ciclul I de studii universitare cu durata de 3 ani, cu examen
de licenţă şi care au însumat la încheierea acestora 180 de credite.
Studiile universitare de masterat cu durata de 4 semestre, prin care se
acumulează cel puţin 120 de credite, constituie ciclul II al studiilor universitare de

licenţă cu durata de 3 ani şi au menirea să contribuie la
adâncirea pregătirii absolvenţilor primului ciclu de
licenţă.
Pentru înscrierea la studiile universitare de
masterat, candidaţii vor depune la Secretariatul General
al Universităţii Hyperion din Calea Călăraşilor nr. 169
un dosar care trebuie să cuprindă:
Cerere tip de înscriere la admitere, însoţită de
Anexa
1
din
Ordinul
nr. 3855 din 17.05.2010 (ca document obligatoriu pentru înscriere);
Chitanţa cu taxa de înscriere;
Diploma de licenţă (original şi copie legalizată) / adeverinţă de promovare a
examenului de licenţă (original) pentru promoţia 2012;
Supliment la diplomă (original) pentru seriile care au primit diploma de
licenţă;
Diploma de bacalaureat (original şi copie legalizată);
Curriculum vitae;
Certificat de naştere (copie legalizată);
Certificat de căsătorie (copie legalizată), unde este cazul;
Buletin sau carte de identitate (copie xerox);
3 fotografii color tip buletin;
Taxa de înscriere 80 RON.
Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat se poate
face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă.
Accesul la studiile universitare de mastrat se realizează pe baza concursului de
admitere care se organizează în perioada 15-30 septembrie 2013.
Admiterea la studii universitare de masterat constă în:
a. Analiza de către comisia de admitere a
documentelor existente la dosarul prezentat de
candidaţi;
b. Participarea candidatului la un interviu organizat la
sediul facultăţii, prin care comisia de admitere
evaluează motivaţia opţiunii sale pentru programul
de studii de masterat, activitatea profesionalştiinţifică şi publicistică desfăşurată, orientarea spre
lucrarea de dizertaţie, abilităţile candidatului pentru
cercetarea ştiinţifică etc.
c. În funcţie de specificul programului de masterat, se pot organiza teste de
limbă şi teste de aptitudini sau de vocaţie.
Modalităţile de admitere vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare la
sediile facultăţilor şi pe pagina de internet a acestora şi a Universităţii Hyperion.
Rezultatul admiterii la studiile universitare de masterat se comunică prin afişare
la avizier sau pe site-ul universităţii, în cel mult 24 de ore de la încheierea acesteia.
Candidaţii admişi se vor prezenta pentru a încheia contractul de şcolarizare şi pentru a
completa fişa de înscriere.
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7. Viaţa studenţească
Contractul de studii
După ce eşti admis la facultate, între Universitate –
reprezentată prin Rectorul instituţiei – şi student se semnează
contractul de studiu. Citeşte atent şi reţine acest document, pentru
că în acesta sunt stipulate nu numai obligaţiile, ci şi drepturile de
care te bucuri în Universitate. Contractul se completează în
fiecare an cu anexe, în funcţie de modificările ce apar pe parcurs, legate de statutul tău.
Dacă ai primit cazare în căminele Universităţii, la începutul fiecărui an
universitar se încheie un contract de închiriere semnat de către tine, ca beneficiar, şi
Universitate, reprezentată prin administratorul de cămin sau complex. Prin contractul
de închiriere, studenţii se obligă să respecte condiţiile impuse, în timp ce Universitatea
se obligă să îţi asigure condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii zilnice.
Carnetul de student
La înscrierea în primul an de studii, Universitatea îţi
eliberează două documente importante pentru studenţia ta: carnetul
de student şi legitimaţia de student pentru transport.
Carnetul de student îţi serveşte ca act de identitate în toate
situaţiile în care se solicită dovada calităţii de student (la muzee, la
eliberarea reţetelor medicale etc.). Pentru a rămâne valabil după
eliberare, este obligatoriu să-l prezinţi la începutul fiecărui an universitar la
secretariatul facultăţii tale ca să fie vizat.
De asemenea, carnetul de student este important pentru a consemna notele
obţinute la examene sau alte forme de verificare a cunoştinţelor. Prezentarea carnetului
de student profesorului examinator este obligatorie şi, în acelaşi timp, este în interesul
tău să faci asta, ca să nu ai de suferit dacă se produce vreo încurcătură cu notele.
Legitimaţia de transport (cea eliberată de către Universitate) îţi
asigură o reducere de 50% la trenul personal, clasa a II-a. Ea se
eliberează la începutul perioadei de studii însă tu ai obligaţia, pentru
a beneficia în continuare de această facilitate, să o duci la vizat în
fiecare an universitar, la secretariatul facultăţii tale. Iar pentru
reducere de 50% la trenul accelerat-rapid, ţi se eliberează la începutul fiecărui an de
studiu şi carnetul de cupoane. Acesta conţine 24 de file corespunzătoare pentru 24 de
călătorii cu reducere la tren accelerat-rapid, clasa a II-a şi este folosit doar împreună cu
legitimaţia de student pentru transport.
Atenţionare
Dacă ţi-ai pierdut carnetul de student sau legitimaţia de
transport, poţi obţine un duplicat. Pentru aceasta trebuie să declari
pierderea într-un ziar local şi să faci o cerere către decanul
facultăţii, la care anexezi copia după anunţ şi chitanţa care atestă
plata taxei percepute în acest caz.
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Burse
Pentru studenţii de la cursurile de zi se acordă burse de merit, în funcţie de
rezultatele obţinute la învăţătură şi/sau în cercetarea ştiinţifică. De asemenea, în raport
de situaţia materială personală, a părinţilor sau a susţinătorilor legali, studenţii pot
beneficia, la cerere, de alte forme de sprijin material (scutiri de taxe parţial sau
integral, alte ajutoare etc).
Examenele
Înainte de începerea evaluărilor pe parcurs şi finale, este
esenţial să fii bine informat.
Curs vs. Seminar
Cursurile sunt prezentări teoretice ale materiei pe care o studiezi la o anumită
disciplină. În general, cursurile reprezintă o prelegere, o expunere făcută de către un
profesor.
Seminariile sunt activităţi în care se clarifică noţiunile
fundamentale predate la cursuri. Studenţii îşi fixează cunoştinţele
predate la curs prin prezentări, discuţii, sau executând lucrări
practice sub conducerea unui profesor.
Discută liber cu profesorul şi nu te sfii să întrebi atunci
când un aspect al programei nu este clar. E de preferat să faci acest lucru, în aşa fel
încât sesiunea de examene să treacă fără probleme pentru tine.
Notarea
Creditul este o convenţie, o unitate de măsură pentru
volumul mediu de muncă necesară pentru a promova o
disciplină. Un credit reprezintă aproximativ 25 de ore de muncă.
Aceasta înseamnă că dacă o disciplină are 4 credite, pentru a o
promova vor fi necesare aproximativ 100 de ore de muncă. În acestea sunt incluse şi
orele de curs şi de seminar, şi studiul individual, pregătirea unor lucrări, lectura cărţilor
din bibliografia obligatorie etc. Totuşi, aceasta e o valoare medie, deci poate varia în
funcţie de ritmul tău de învăţare.
Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate
disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student, la finele unui semestru,
se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate. În primii trei ani de
facultate vei acumula un număr total de 180 de credite, adică 30 în fiecare semestru.
Exmatricularea/reînmatricularea
Poţi fi exmatriculat într-una dintre următoarele situaţii:
 dacă nu ai promovat o disciplină după prezentarea la un număr maximum de
evaluări finale prevăzut în regulamentul didactic;
 dacă nu ai plătit taxele de şcolarizare în termenele stabilite;
 dacă ai încercat să promovezi examenele prin fraudă;
 dacă nu te-ai înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;
 dacă ai săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.
Te vei putea reînmatricula numai la începutul fiecărui semestru, în termenele
stabilite şi afişate la secretariatul facultăţii. Va trebui să depui o cerere prin care îţi
exprimi opţiunea de a relua studiile şi să achiţi taxa de reînmatriculare.
Dacă ai cel mult 3 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi, vei fi
reînmatriculat într-un an de studiu superior celui deja parcurs. Dar dacă ai mai mult de
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3 discipline nepromovate, vei fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care ai fost
exmatriculat.
Studenţii exmatriculaţi pentru fraudă sau alte abateri grave de la
disciplina universitară nu mai pot fi reînmatriculaţi la Universitatea
„Hyperion” din Bucureşti!!!
Continuarea studiilor de licenţă
Dacă îţi place să studiezi şi doreşti mai multe cunoştinţe
într-un domeniu, poţi continua cu celelalte două cicluri
de studii, masterat, respectiv doctorat, astfel:
- masterat
În ultimul an de studiu, poţi găsi toate informaţiile despre oferta de
studii de masterat pe site-ul Universităţii, pe site-urile facultăţilor, în pliante, broşuri
sau în timpul unor evenimente speciale pentru promovarea ofertelor de studii. Pentru a
alege programul potrivit pentru tine, te sfătuim să analizezi cu atenţie oferta, să te
gândeşti ce vrei să faci în viitor şi să pui întrebări despre programe profesorilor sau
colegilor mai mari.
- doctorat
După studii de master poţi continua cu un program de doctorat, în cadrul unei
şcoli doctorale. Deocamdată, Universitatea „Hyperion” nu organizează programe
doctorale.
Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor
La fiecare facultate sau specializare (program de studiu) se organizează anual
sesiuni de comunicări ştiinţifice la care participă cadrele didactice şi studenţii
angrenaţi în cercuri de cercetare ştiinţifică.

Căminul studenţesc
În scopul asigurării unor condiţii optime de studiu,
Universitatea Hyperion administrează spaţii de cazare în
beneficiul studenţilor (cursanţilor).
Prin spaţiile de cazare se înţeleg: camerele de locuit,
grupurile sanitare (băi, WC), holurile de trecere, scările interioare, balcoanele, logii,
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bibliotecile, bucătăriile existente în incinta căminului şi alte spaţii de folosinţă comună
(depozite, ghene de gunoi etc.).
Studenţilor (cursanţilor) li se asigură spaţii de cazare, în limita spaţiului destinat
acestui scop, în complexul M3 din B-dul Energeticienilor nr. 9-11,
sector 3, Bucureşti.
Cazarea locatarilor se face contra cost, plata făcându-se lunar, anticipat, până la
28 ale lunii precedente. La intrarea în cămin, pe lângă chiria lunară, se achită şi o
garanţie de către fiecare locatar, echivalentă cu chiria pe o lună, pentru recuperarea
eventualelor pagube produse locatorului. Dacă locatarul nu a produs pagube, n-a adus
alte prejudicii locatorului şi şi-a plătit chiria lunar, conform contractului, această
garanţie se înapoiază la încetarea contractului dintre părţi.
Biblioteca Centrală Hyperion
Biblioteca Universităţii Hyperion se dezvoltă ca un sistem
integrat de structuri, asigură bază documentară şi de informaţii
necesare procesului de învăţământ, realizează valorificarea şi
comunicarea acestora, facilitează accesul diversificat şi rapid la
toate categoriile de surse, organizează servicii adecvate pentru utilizatori.
Patrimoniul documentar al Bibliotecii Universităţii Hyperion include: cărţi,
publicaţii, seriale, manuscrise, denumite generic documente precum şi documente
cartografice, documente de muzică tipărită, documente audio-vizuale, documente
grafice, documente electronice, documente arhivistice, alte categorii de documente,
indiferent de suportul material.
Accesul la serviciile oferite de către Biblioteca Universităţii Hyperion din
Bucureşti se face pe baza Permisului de cititor:
1. Permisul de cititor se eliberează şi se vizează anual, gratuit pentru studenţii
Universităţii Hyperion şi contra unei taxe stabilită de Conducerea Bibliotecii
pentru cei din afară:
2. Documentele necesare eliberarii Permisului de cititor pentru studenţii
Universităţii şi masteranzi sunt:
buletinul de identitate;
carnetul de student sau de masterant (vizat pe anul universitar în curs).
Cabinetul medical
Ca student al Universităţii „Hyperion”, la cabinetul medical
studenţesc poţi beneficia de asistenţă medicală preventivă, curativă
şi de urgenţă:
- consultaţii gratuite în afecţiuni acute şi cronice,
- prescriere tratamente în regim necompensat şi gratuit în urgenţe 3 zile,
- eliberarea adeverinţelor medicale conform afecţiunilor,
- vizarea adeverinţelor medicale eliberate de alte unităţi medicale,
- trimitere pentru examene medicale de specialitate,
- examinări medicale de bilanţ,
- evidenţa şi urmărirea bolnavilor cronici,
- întocmirea certificatelor medicale pentru bursa medicală, cazare medicală şi amânare
studii universitare,
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- consiliere în planificare familială:
• counselling contraceptiv,
• contracepţie de urgenţă,
• counselling în diverse afecţiuni.
Pentru a te înscrie în baza de date, trebuie să te prezinţi cu carnetul de student
(adeverinţă) şi cartea de identitate. Dacă suferi de boli cronice, trebuie să vii şi cu
documentaţia medicală corespunzătoare pentru evidenţe speciale.
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8. Note
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