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De unde te poti informa: 

1. www.uaic.ro – site-ul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI 

2. www.geo.uaic.ro – site-ul Facultăţii de Geografie şi Geologie 

3. https://www.facebook.com/Facultatea-de-Geografie-si-Geologie-Iasi-

116950758316184/ 

 

Regulamentele de activitate didactică pentru studiile universitare de licenţă şi masterat se 

găsesc pe site-ul universităţii. Tot aici gasiţi şi Regulamentul de acordare a burselor de 

studiu şi a burselor sociale. http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/ 

 

 Studenţii sunt repartizaţi pe grupe de studiu. Fiecare grupă de studiu va fi îndrumată de 

un cadru didactic tutore (îndrumător de an). Din rațiuni GDPR, datele cum ar fi numărul 

matricol, grupă, formă de finanțare se pot afla doar individual, prin intermediul 

paginii InfoStud. Se va completa pentru identificare CNP inversat (scris de la dreapta la 

stânga). 

 În cadrul fiecărei grupe se va desemna un Şef de grupă (numele, prenumele, adresa de e-

mail şi nr. de telefon al şefului de grupă se comunică la secretariat de către îndrumătorul 

de an sau chiar de studentul ales). Şeful de grupă va fi reprezentantul colegilor la 

secretariat cu probleme studenţeşti; 

 Studenţii din anul I vor primi carnete de student. Eliberarea carnetelor de student se va 

face prin şefii de grupă;  

 Pentru studenţii din anul I care iniţial au fost admişi la CU TAXĂ, iar ulterior la BUGET, este 

afişată pe site procedura de restituire a taxei.  

 Repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se efectuează la începutul fiecărui 

semestru, pe baza punctajului obţinut în semestrul anterior.  

 Studenţii care solicită eliberarea unei adeverinţe, pot completa în holul secretariatului 

adeverinţa, urmând să fie ridicată în 1-2 zile lucrătoare. Adeverinţele pot fi solicitate şi 

prin email. 

 Bursele se distribuie numai prin virament bancar pe baza unui card. Toţi studenţii din 

anul I îşi vor deschide un cont la una din băncile cu care lucrează Universitatea: BRD, BCR, 

Banc Post, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, ING; 

http://www.uaic.ro/
http://www.geo.uaic.ro/
http://www.uaic.ro/despre-uaic/documentele-universitatii/
https://www.geo.uaic.ro/grupe/infostud
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 Carnetele studenţilor din anii II, III vor fi colectate de către şefii de grupă şi depuse la 

secretariatul facultăţii pentru vizat; 

 Gestiunea studenţilor se face prin programul E-SIMS – După înmatriculare, studenţii vor fi 

introduşi în baza de date E-Sims şi vor putea să-şi verifice notele pe adresa 

http://simsweb.uaic.ro/. La secretariatul Facultăţii de Geografie şi Geologie se pot 

semnala eventualele erori legate de datele personale din baza de date. 

 Studenţii pot depune dosar de bursă socială. Perioada depunerii, precum şi documentele 

necesare se vor afişa pe site-ul facultăţii, precum şi la avizier.  

 Studenţii sunt obligaţi să-şi verifice în fiecare semestru situaţia şcolară în programul E-

SIMS! Eventualele erori nesemnalate în timp pot avea consecinţe nedorite (pierderea 

locului la buget, pierderea dreptului la bursă, pierderea locului la cazare, exmatriculare!!!- 

http://simsweb.uaic.ro/ ). 

 În fiecare semestru, studenţii sunt obligaţi să completeze fişa de înscriere (necompletarea 

fişei constituie motiv de exmatriculare, conform Regulamentului privind desfăşurarea 

activităţii didactice). Informaţiile referitoare la modalitatea şi termenul limită pentru 

completarea fişelor vor fi afişate pe site. 

 Este datoria studentului să se informeze  prompt asupra a ceea ce li se aduce la cunoştinţă 

prin avizierul facultăţii sau  pagina web a facultăţii http://geo.uaic.ro 

 Taxa de şcolarizare aferentă semestrului I va fi achitată în 2 tranşe, astfel: 

- 50% până la data de 31 octombrie; 

- 50% până la data de 15 ianuarie; 

Pentru semestrul al II-lea: 50% până la data de 15 martie; 50% până la data de 15 mai; 

Studenţii care nu respectă aceste prevederi nu vor fi primiţi în sesiunea de examene, 

urmând a fi exmatriculaţi. Studenţii care achită taxa la bancă sau online sunt rugaţi să 

trimită dovada plăţii pe adresele de email ale Secretariatului; 

 La Secretariat programul de lucru cu studenţii este între orele 1300 – 1500 . Vă rugăm să 

respectaţi programul. 

 Datele de contact ale Secretariatului le găsiţi pe site-ul Facultăţii:  

https://www.geo.uaic.ro/ro/profil/personal-didactic-auxiliar-administrativ/secretariat 

 

 

Conducerea Facultăţii de Geografie şi Geologie urează tuturor studenţilor un an 

bun, fără restanţe şi fără probleme deosebite! 

 

DECANATUL 

http://geo.uaic.ro/

