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După admitere
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După finalizarea concursului de admitere tot ceea ce trebuie să faci pentru a deveni student este să te înmatriculezi. 
Pentru a te înmatricula trebuie să te prezinți la secretariatul facultății unde ai fost admis semnezi contractul de 
studii, plătești taxa de înmatriculare și să aduci 2 poze de buletin pentru a putea să îți facem carnetul de student și 
legitimație de transport.

Completezi și semnezi 
fișa de înmatriculare și 

contractul de școlarizare

1 2

aduci 2 poze tip 
buletin 3x4cm

3 4

primești carnetul de studenți 
și legitimația de transport

plătești taxa de 
înmatriculare



Carnetul de student și legitimația de transport

Carnetul de student Legitimația de transport

Cele două documente sunt emise de universitatea pentru fiecare student și certifică faptul că studentul este înmatriculat la una din facultățile 
noastre, ajutând atât la identificare cât și în alte probleme 

• act academic de identitate
• dovadă  a calității de student
• cadrele didactice înscriu toate notele obținute la probele de evaluare
• studentul este obligat să prezinte cadrului didactic examinator, la fiecare examen /verificare, carnetul de student şi

buletinul/cartea de identitate. 
• documentele se vizează, de către secretariat, la începutul fiecărui an universitar, după înscrierea în an
• în documentele studentului nu sunt admise corecturi sau introduceri de date nereale, această faptă constituind 

infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale şi sancționândU-se potrivit dispozițiilor Codului Penal

• se eliberează după înscrierea în facultate, numai 
studenţilor cu vârsta până în 26 de ani

• documentul se vizează de către secretariat la 
începutul fiecărui an universitar

• în cazul pierderii documentelor personale (carnetul de student și legitimația de transport), se eliberează duplicate, la cerere a studentului, după anunțarea în presă a pierderii acestora și 
după prezentarea dovezii de publicare

• în caz de retragere, transfer sau exmatriculare, studentul este obligat să restituie carnetul de student și legitimația de transport. Acestea vor fi anulate și se vor păstra în dosarul 
studentului. Pe perioada întreruperii studiilor, studentul predă secretariatului carnetul de student și legitimația de transport.



Cardul ISIC
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Din anul universitar 2020-2021, universitatea noastră a început un parteneriat cu ISIC România (International Student 
Identity Card) prin care o să oferă studenților noști mai multe avantaje și de asemenea ajută la digitizarea anumitor 
procese în cadrul universității. Crearea cadrului este inclusă în taxa de înmatriculare, dar menținerea acestuia activă 
costă 25 lei pe an. Prima plată trebuie efectuată după un an.

intri pe landing-pageul ISIC 
România încarci poză și 

date de identificare

1 2

după verificarea și acceptul universității ți 
se creează cadrul ISIC personalizat pentru 

universitatea noastră

3

Beneficiezi de toate avantajele cardului
- avantajele cadrului ISIC
- 1 an gratuit la Bucharest Youth Card
- împrumuți cărți de la bibliotecă
- acces cămine
- acces cantină

http://www.bucharestcard.ro/


Planul de învățământ
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Planul de învățământ este totalitatea materiilor pe care le studiezi și trebuie să le promovezi pe durata studiilor.

Tipul disciplinei:
- DDI – disciplină din domeniul ingineriei
- DF – disciplină fundamentală
- DC – disciplină complementară

Obligativitatea disciplinelor:
● Discipline obligatorii (OB) – trebuie urmate și promovate
● Discipline facultative (FC) – pot fi urmate sau nu în funcție de dorința studentului
● Discipline opționale(OP) – dintr-un grup de discipline trebuie aleasă una care trebuie 

urmată și promovată
Anul I – numai discipline OB sau FC

Distribuția de ore pentru fiecare disciplină:
● C – Curs se desfășoară pe serii (75 – 100 de studenți) care pot cuprinde mai 

multe grupe (25 de studenți)
● S – Seminar
● L – Laborator
● P – Proiect
● SI – Studiu individual

se desfășoară pe grupe sau subgrupe (jumătăți de 
grupă)



Planul de învățământ
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Planul de învățământ este totalitatea materiilor pe care le studiezi și trebuie să le promovezi pe durata studiilor.

E - Examene (examinare în sesiune) – verificare scrisă sau orală
C - Colocvii (pe parcursul semestrului) – verificare scrisă sau orală, verificare teme, 
verificare pe parcurs
P - Proiecte (pe parcursul semestrului) – verificare proiect, activitate  pe parcurs, 
verificare orală

Examinarea se încheie cu o notă cuprinsă între 1-10.
Promovarea examenelor, colocviilor și proiectelor este condiționată de obținerea notei minime 5.

Fiecare disciplină are un număr de credite (între 2 și 6). Suma totală a creditelor
tuturor disciplinelor dintr-un an universitar este 60. Studentul care promovează
o disciplină acumulează toate creditele acelei discipline. Pentru promovarea în
anul universitar următor este necesară acumularea a minim:
● 30 credite (anul I) din 60 posibile
● 90 credite (anul II) din 120 posibile
● 135 credite (anul III) din 180 posibile



Fișa disciplinei
Fișa disciplinei cuprinde conținutul materie predate la o disciplină și a condițiilor de promovare a acestia.



Burse
Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se alocă de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ 
superior de stat de către Ministerul de resortîn funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără 
taxă de studii (studenții de la studii universitare de licență și studenții de la studii universitare de masterat).

Bursele acordate de UTCB și sursele aferente sunt:
a. Burse de performanță – din alocații bugetare
b. Burse de merit 1 și 2 – din alocații bugetare
c. Burse speciale – din alocații bugetare și venituri proprii (extrabugetare), pentru:

(1)studenții de anul I
(2)activitate de cercetare
(3)activități extra-curriculare și de voluntariat
(4)performanțe cultural-artistice deosebite

d. Burse private – din alocații private
e. Burse de ajutor social

(1)Burse sociale
(2)Burse de ajutor social ocazional
(3)pentru studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul și care nu realizează venituri peste 

plafonul pentru acordarea bursei sociale
f. Burse pentru învățământul universitar de doctorat
g. Burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate
h. Burse pentru mobilități externe
i. Burse acordate studenților străini, bursieri ai statului Român
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Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ținând cont de faptul că acestea trebuie să 
acopere cheltuielile minime de masă și cazare. Cuantumul tuturor categorii de burse se stabilește de către Senatul 
U.T.C.B. pentru ciclurile de licență și master. Bursele de performanță, de merit 1 și 2, nu pot fi mai mici decât 
cuantumul minim al burselor sociale.



Burse
Fondurile pentru burse și protecție socială a studenților se alocă de la bugetul de stat instituțiilor de învățământ 
superior de stat de către Ministerul de resortîn funcție de numărul de studenți de la învățământul cu frecvență, fără 
taxă de studii (studenții de la studii universitare de licență și studenții de la studii universitare de masterat).

Bursele de performanță se acordă la învățământul universitar de licență pentru concursurile profesionale sau pentru studenții care au media generală 10 la începutul
anului universitar

Bursele de merit:
• Bursă de merit 1 care se acordă primilor 10%, dar nu mai puțin de o bursă de merit 1 pentru fiecare serie a fiecărei specializări al fiecărui an de studiu din fiecare

facultate, din numărul total de studenți din acea serie de studiu.
• Bursă de merit 2 care se acordă tuturor studenților, care nu primesc bursa de merit 1, până la epuizare fondurilor atribuite acelei serii a fiecărei specializări al

fiecărui an de studiu din fiecare facultate, de Comisia pentru acordarea burselor

Bursele sociale* se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, în următoarele 
cazuri:
• studenților care îndeplinesc condițiile de promovare chiar a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar 

net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie pe țară garantat în plată. În vederea obținerii acestei burse sociale
• studenților bolnavi de TBC, care se află în evidență unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficiență 

renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de 
SIDA, spondilită anchilozată sau reumatism articular. În vederea obținerii acestei burse sociale.

* Pentru bursele sociale trebuie completat un dosar care conține mai multe documente detaliate pe pagina web a universității dedicată burselor, unde se regăsește și 
regulamentul complet https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/burse-si-taxe/
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https://utcb.ro/studiaza/pagina-studentilor/burse-si-taxe/


Cămine
Campusul UTCB are în componență: 4 cămine studențești (funcționale), un restaurant universitar și o sală de sport 
multifuncțională. În imediata vecinătate a Campusului există trei parcuri de recreere: Parcul Lacul Tei, dotat cu cel mai 
modern ansamblu de distracții și agrement din București, Parcul Plumbuita, cu o veche tradiție culturală și sportivă și 
Parcul Circului, o cochetă oază de liniște și relaxare în centrul Capitalei. 
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Cămine
Căminul C3 are 192 de camere și o capacitate de aproximativ 750 locuri de cazare, căminul C4 are 187 de camere și 
o capacitate de aproximativ 550 locuri de cazare, iar grupurile sanitare sunt comune pentru fiecare modul, care este 
format din 2 camere. Căminul C5 are 54 de camere și o capacitate de aproximativ 160 locuri de cazare, iar grupurile 
sanitare sunt individuale, aflându-se în fiecare cameră. Căminul C7 are 189 de camere și o capacitate de aproximativ 
500 locuri de cazare, iar camere sunt de tip garsonieră având balcon, baie și bucătărie proprie.
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Cămin C3 și C4 Cămin C5 Cămin C7



Locații UTCB
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CAMPUS TEI
Bd. Lacul Tei nr.122-124, sector 2
Facultate de Construcții Civile Industriale și Agricole
Facultatea de Hidrotehnică
Facultatea de Căi Ferate Drumuri și Poduri
Facultatea de Geodezie
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Rectorat, Laboratoare, Restaurant universitar,
Cămine, Administrație, Sală de sport multifuncțională
Mijloace de transport: autobuze 182 și 282, tramvai 16 și 36, metrou Obor și Ștefan cel Mare 
(20 de minute depărtare de mers pe jos).

CAMPUS PACHE PROTOPESCU
Bd. Pache Protopopescu nr.66, sector 2
Facultatea de Inginerie a Instalațiilor
Mijloace de transport: autobuze 135, 311 și 655, tramvai 16 și 36, metrou Iancului (10 de minute 
depărtare de mers pe jos).

CAMPUS PLEVNEI
Calea Plevnei nr.59, sector 5
Facultatea de Utilaj Tehnologic
Mijloace de transport: autobuze 61, 66, 69, 85, 90, 91, 163, 336 și 601, metrou Eroilor (10 de 
minute depărtare de mers pe jos).

CAMPUS COLENTINA
Str. Răscoala din 1907 nr.5, sector 2
Laboratoare
Mijloace de transport: autobuze 66, 182, 282 și 682, tramvai 21.

A

B

C

D

https://goo.gl/maps/ACHWF9pQCQ72
https://goo.gl/maps/Lm37PB3YqUM2
https://goo.gl/maps/HjWTPk69m1k
https://goo.gl/maps/cCPKjLPxSyJ2


Structura universității
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Rector
4 Prorectori
7 Decani
Director Școala doctorală
Director general administrativ
Reprezentantul studenților
Reprezentantul sindicatului UTCB

SENAT
Conducere executiv-legislativă

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Conducere operațională

25% - studenți

75% - cadre didactice 



Structura facultății
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Decan
Prodecani (numărul de prodecani 
variază la fiecare facultate în funcție de 
numărul de studenți și cadre didactice)

CONSILIUL FACULTĂȚII
Conducere executiv-legislativă

DECANAT
Conducere operațională

25% - studenți

75% - cadre didactice 

Fiecare facultate este formată din departamente din a căror componență fac parte cadrele didactice.



ORAR

utcb.ro

activitate didactică de tip 
seminar care se desfășoară 
a nivel de grupă de studiu o 
dată pe săptămână

activitate didactică de tip seminar care se 
desfășoară a nivel de grupă de studiu o dată la 
două săptămâni  în săptămânile impare

activitate didactică de tip curs care se desfășoară 
a nivel de serie de studiu o dată pe săptămână

numele cadrului didactic 
care este titularul cursului

numărului grupei 
de studiu

sala unde se desfășoară 
activitatea didactică


