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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

 Salutare, tinere geograf și bine ai venit la Facultatea de Geografie! 

 Ne bucurăm pentru alegerea pe care ai făcut-o și mai ales pentru că ai 

pășit pe drumul celor mai frumoși ani și anume studenția. Începuturile sunt 

grele, știm, dar tot ce vine după, merită tot stresul. Vei descoperi aici oameni 

frumoși, oameni dedicați, oameni cu inițiativă, oameni gata să vă sară în ajutor 

ori de  câte ori este nevoie. Vei lega prietenii, vei iubi, vei plânge de fericire, 

sau nu vei vrea să dai ochii cu nimeni. Cam asta face facultatea, îți dăruiește un 

amalgam de trăiri și sentimente de care trebuie să profiți la maxim, te va pune în 

situații neașteptate, iar timpul va deveni relativ. 

 Practicile te vor purta pe cele mai înalte culmi, iar la final tot ce contează 

sunt momentele și oamenii pe care îi câștigi. Poate nu vei găsi tot ce ai nevoie 

din prima, dar nu contează, dacă ai răbdare, tot ce e mai bun va veni de la sine 

când te aștepți mai puțin. Alături de oamenii potriviți vei muta munții. 

 Dar toate aceste lucruri le vei descoperi singur, noi suntem aici doar să te 

îndrumăm în primul tău an de facultate și ți-am creat o “scurtătură” către toate 

experiențele prin care noi deja am trecut. Acest ghid îți este adresat în totalitate, 

încercând să răspundă la majoritatea întrebărilor tale și să te îndrume către 

partea frumoasă a vieții de student. 

 Noi îți dorim succes în studenție și îți promitem că vei auzi foarte des de 

noi, căci “Un ASG-ist nu este niciodată singur” 

Cu drag, ASG 

 

“Dragi studenți. 



Vă urez BUN VENIT la Facultate de Geografie a Universității din București, în 

atmosfera noastră geografică, atmosferă ce dă frâu liber imaginației, creativității, dar și 

gândirii critice asupra Pământului văzut ca întreg și componentelor sale, în care Omul și 

activitățile sale au o poziție centrală. 

Sunteți studenți ai celei mai importante facultăți de profil din țară, o facultate 

caracterizată prin tradiție, dar și prin dinamism și performanță. 

Faptul că avem mulți tineri doritori să fie studenți ai facultății noastre este în primul 

rând un semn al pasiunii pentru Geografie, dar și al dezvoltării programelor de studiu de 

licență și master și a ocupațiilor bine implementate pe piața forței de muncă oferite de 

facultatea noastră. 

Facultatea noastră asigură o bună pregătire în domenii de vârf ale cunoașterii 

Pământului, cum sunt geografia fizică, geografia uman, geografia mediului, cu specializări de 

mare actualitate (cartografie, GIS, meteorologie-hidrologie, planificare teritorială, turism, 

studiul mediului, etc.) 

Probabil că acești ani vor fi cei mai frumoși din viața voastră, iar noi vrem doar să vă 

garantăm acest lucru. În anii ce urmează, ca studenți la Geografie, veți avea parte de 

experiențe care vă vor deschide ochii și mintea, care vă vor ajuta să creșteți și să vă 

dezvoltați, devenind nu doar experți în domeniile voastre, ci și mai pregătiți pentru viață. 

La sfârșitul celor trei ani de licență, cinci cu masterul sau opt dacă alegeți să vă 

desăvârșiți pregătirea la Școala Doctorală <<Simion Mehedinți>>, veți fi specializați în 

domeniile alese, dar în același timp veți iubi planeta, natura și viața. 

Urăm bobocilor să vină cu entuziasm specific vârstei, dar și cu pasiune pentru 

domeniul ales, asigurându-i că noi, profesorii, vom face tot efortul să-i formăm pentru noua 

profesie și pentru viață. Vom fi profesori, mentori, dar și prieteni… deslușind împreună 

tainele unei științe frumoase… Geografia. 

Vă doresc, dragi studenți și nu numai, să aveți ani universitari plini de satisfacție și 

împliniri profesionale. 

Mult SUCCES!” 

Prof. Univ. Dr. Alexandru NEDELEA – Decan 



“Dragă bobocule, 

În primul rând îți urez <<Bun venit!>> în această instituție care, 

pe lângă instruire și  experiență academică, îți ca oferi prieteni și 

amintiri minunate. 

Colegii tăi mai mari – pe care ai să-i cunoști curând – s-au 

gândit să realizeze un material care să te ajute să te bucuri de cât  mai 

multe din experiențele ce caracterizează ceea ce voi spuneți foarte 

frumos viața de student. 

Ai să găsești în acest ghid creat de Asociația Studenților 

Geografi, informații despre facultate, despre modul în care trebuie să 

te pregătești, despre cămine, cantine, locuri din București în care te 

poți distra sau relaxa. Găsești informații despre tot ceea ce au simțit 

colegii tăi mai mari, din propriile lor experiențe de boboci că trebuie 

să știe un tânăr student. 

Să parcurgi cu atenție acest ghid înseamnă să apuci mâna care 

ți-a fost întinsă de un prieten. E o mână fermă, puternică, o mână pe 

care te poți baza. 

Succes și studenție frumoasă!” 

Lector Univ. Dr. Mioara CLIUS – Prodecan 

(probleme studențești) 

 

 



CONTACT 

 

 

• Rector UB – Prof. Univ. Dr. Marian PREDA 

marian.preda@unibuc.ro 

• Decan – Prof. Univ. Dr. Alexandru NEDELEA 

alexandru.nedelea@geo.unibuc.ro  

• Prodecanii: 

Programe  de studii, managementul calității și relația cu angajatorii – 

Prof. Univ. Dr. Georgeta BANDOC 

bandoc@geo.unibuc.ro 

Relații internaționale, comunicare și gestiunea patrimoniului – Conf. 

Univ. Dr. Ionuț SĂVULESCU 

savulescu@geo.unibuc.ro 

Probleme studențești – Lector. Univ. Dr. Mioara CLIUS 

mioara.clius@geo.unibuc.ro 

Consiliul Facultății este format din 29 de membri ( 21 de cadre didactice 

și 8 studenți) și reprezintă forul de decizie la nivelul Facultății de Geografie. 
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SECRETARIAT 

 

Contacte 

Tel. 0213 053 809 / 0213 053 813 

Fax: 0213 104 570 

E-mail: secretariat@geo.unibuc.ro  

Program – Luni-Joi: 10:00 – 13:00 

Adresa: Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 1 Sector 1, București(Etajul 2) 

Acces:  

• STB – Piața 21 decembrie 1989 – 122, 137, 138, 268, 381, 783 

• STB – Universitate – 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 336, 201 

Metrou – magistrala M2 – Stație Universitate 

 

Director Direcția Cămine Cantine 

Dr. Florin Marius ION 

Tel. 0213 059 748 

E-mail: ion.florin@rectorat.unibuc.ro 

 

Site-uri web 

• UB – www.unibuc.ro 

• Facultatea de Geografie – www.geo.unibuc.ro 

• Asociația Studenților Geografi – www.asgub.com  
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CABINET MEDICAL 

 

 
 

 Studenții Universității din București beneficiază de servicii medicale 

gratuite asigurate de Cabinetul Medical Universitar aflat în incinta Căminului 

Studențesc Mihail Kogălniceanu (parter) 

 Cabinetul Medical aparține Administrației Spitalelor București și are un 

număr de 11 angajați (7 medici și 4 asistenți medicali) acoperind specializări de 

Medicină Generală și Stomatologie. 

 

 

 Contact 

 Tel. +4021 315 71 87 / int. 138 

 Program – Luni-Vineri 08:00 – 19:00 

 Adresă – Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, parter Cămin Mihail 

Kogălniceanu, Sector  5, 05107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE STUDENTULUI 
 

Perioada studenției reprezintă într-adevăr cea mai frumoasă perioadă a vieții pentru 

mulți datorită faptului că învață să trăiască singuri, independenți de grija părinților (într-o 

oarecare măsură). Ei bine, cu asta în gând, trebuie să ne amintim totuși și de Codul 

Drepturilor și Obligațiilor Studentului pe care orice afiliat al Universității trebuie să îl 

cunoască. Astfel, mai jos sunt enumerate câteva dintre principalele drepturi dar și obligații ale 

studentului, și este recomandat să vă documentați suplimentar din acest punct de vedere: 

 

 

Art. 2. Drepturile studentului 

 

(2) Să primească burse și alte forme de sprijin material, în conformitate 

cu normele legale în vigoare și cu regulamentele stabilite de Universitatea din 

București; 

 (3) Să beneficieze de asistență medicală gratuită în cabinete medicale și 

psihologice universitare ori în policlinici și unități spitalicești de stat, conform 

prevederilor legale; 

 (5) Să aleagă și să fie ales ca reprezentant al studenților în Consiliul 

Facultății, Consiliul de Administrație și în Senatul Universității. Studenții pot fi 

reprezentanți în toate structurile decizionale și consultative din Universitate. 

 (7) Să beneficieze de tarife reduse sau gratuite pentru toate categoriile de 

transport, conform legii. 

 

 

 

 

 



1.2. Obligațiile studentului 

 

(2) Să respecte normele de etică și de conduită academică privind ordinea, 

moralitatea și drepturile celorlalți, atât în cadrul Universității, cât și în afară. Studentul 

este responsabil pentru întregul său comportament; 

 (4) Să respecte autoritatea personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare 

și administrativ, precum și autoritatea organismelor de conducere din facultăți, 

departamente și Universitate; 

 (6) Să respecte repartizarea pe grupe, orarul activităților didactice, programul 

de lucru al secretariatului și decanatului, precum și termenele de eliberare a 

documentelor școlare, conform legislației în vigoare și regulamentelor Universității 

din București; 

 (9) Să se informeze asupra comunicărilor transmise studenților de către 

facultate, prin mijloacele hotărâte de aceasta (panotaj, pagină web, etc.). 

 

 Vă venim acum în ajutor cu link-uri către paginile unde puteți găsi principalele 

documente ce trebuie cunoscute pe perioada studenției pentru a asigura un bun demers 

al lucrurilor: 

• Codul drepturilor și obligațiilor studentului:  

https://drive.google.com/file/d/1b2ts03Fx8oQx0w05qMkBA0Pck8-

EBnXi/view?usp=sharing 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011: 

https://drive.google.com/file/d/1fsVZKh4WcX7gV6KTrZgP_jkHcPQcGBWn/

view?usp=sharing 

(Ce ne interesează în principal din cadrul acestui document este Titlul III: 

Învățământul superior) 

• Carta UB: 

https://drive.google.com/file/d/1EzUfD9nRTYl-

VUVZ9FAzeNCQkUPFEv_N/view?usp=sharing 
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AMPLASAREA SĂLILOR DE CURS ÎN FACULTATE 

 



STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 

 

 

 

 
 

*Sesiune de toamnă pentru anii I, II (LICENȚĂ), I (MASTER): 

01.09.2023 -09.09.2023 

* În această sesiune se pot susține examenele restante din anul universitar 

în curs (semestrul I și semestrul II). 

Restanțele din anii anteriori se pot susține numai în sesiunea de toamnă. 

 

 

 

03.10.2022 – 23.12.2022 Activitate didactică

24.12.2022 – 08.01.2023 Vacanţă de iarnă

09.01.2023 – 22.01.2023 Activitate didactică

23.01.2023 – 12.02.2023 Sesiune de examene

13.02.2023 – 26.02.2023 Vacanţă intersemestrială

30.01.2023 – 12.02.2023 Sesiune de licenţă, disertaţie

27.02.2023 – 14.04.2023 Activitate didactică

15.04.2023 – 23.04.2023 Vacanță de Paște

24.04.2023 – 11.06.2023 Activitate didactică

12.06.2023 – 02.07.2023 Sesiune de examene

03.07.2023 - 09.07.2023 Sesiune de restanțe*

10.07.2023 – 30.07.2023 Practică

27.02.2023 – 14.04.2023 Activitate didactică

15.04.2023 – 23.04.2023 Vacanță de Paște

24.04.2024 – 14.05.2023 Activitate didactică

15.05.2023 – 11.06.2022 Sesiune de examene

12.06.2023 – 25.06.2023 Sesiune de restanțe, reexaminare

26.06.2023 – 09.07.2023 Sesiune de licență, disertație

Semestrul I (I-III LICENȚĂ, I-II MASTER)

Semestrul II (I-III LICENȚĂ, I-II MASTER)

Semestrul II (ANII TERMINALI)



ORARUL 

 

 

 Fiecare disciplină pe care o vei studia este alcătuită din ore de CURS și 

ore de Lucrări practice. La orele de CURS este predată materia pentru examen, 

iar la orele de Lucrări practice se aprofundează teoria. 

 Spre deosebire de CURSURI, care se țin cu toți studenții specializării, 

Lucrările practice se realizează cu fiecare grupă în parte. 

 

• Durata unui CURS/Lucrare practică: 1 oră și 40 de minute 

• Pauză: 20 de minute 

• Orarul se afișează pe site-ul facultății la începutul lunii octombrie 

(https://geo.unibuc.ro/), însă poate suferi modificări de-a lungul 

semestrului. 
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CURSURI FACULTATIVE 

 

1. Modulul psihopedagogic 

Vrei să devii profesor? În timpul studiilor de licență poți opta pentru acest 

curs spre a căpăta competențe didactice. Acest modul (Nivelul I) îți asigură 

calificarea pentru a preda geografic în învățământul preuniversitar. Cursurile și 

seminarele trebuie urmate pe parcursul a celor trei ani de studiu, fiind gratuite 

pentru studenții de la buget. În cazul în care dorești să te înscrii la acest modul, 

vei obține 10 credite. În timpul cursurilor de master te poți înscrie și la nivelul II 

care îți oferă ocazia să predai claselor a XI-a, a XII-a și în mediul universitar. 

 

2. Limbi străine 

În anul I îți poți alege limba străină pe care vrei să o studiezi. Pentru a ți se 

echivala certificatul de competență lingvistică la finalul celor trei ani de studiu, 

este necesar să ai cel puțin două semestre promovate. 

 

3. Educație fizică 

În cadrul Universității din București există Departamentul de Educație Fizică 

și Sport, iar studenții pot beneficia de o gamă largă de sporturi, precum fotbal, 

volei, dans, handbal, gimnastică, înot și chiar și sportul minții, șahul 

 

 

 

 



ADRESE INSTITUȚIONALE 

 

 

Atunci când ajungi la facultate va trebui să folosești mail-ul 

probabil mult mai des decât înainte. Astfel, Universitatea din 

București îți va pune la dispoziție o adresă de mail instituțională, 

pentru a beneficia de o comunicare mai bună în cadrul facultății, 

oferindu-ți beneficii precum: 

- Utilizarea programelor din pachetul Office 365 

- 1TB spațiu de stocare pe OneDrive 

- Posibilitatea de a te înregistra pe diferite platforme cu statutul de 

student 

 

 

 

Ghid de activare al adresei instituționale: 

https://geo.unibuc.ro/wp-

content/uploads/2021/10/Etapa1_Ghid_activare_adresa_institutiala

_pentru_studenti.pdf 
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CARNETUL DE STUDENT ONLINE 

 

 

 

 

Carnetul de student este documentul indispensabil al tău, pe care îl 

primești la începutul anului universitar de la secretariatul facultății. Pe 

baza lui vei obține reduceri de 50% la orice muzeu, teatru, operă, 

cinematograf și multe altele. Acesta trebuie vizat în fiecare an. 

 

Logarea pe platforma pentru studenții români se face cu ajutorul 

adresei instituționale. Platforma poate fi accesată foarte ușor și de pe 

telefon din browser. 

 

Link-ul catalogului online: Carnet.unibuc.ro 

 

 

 

 

 

 

https://carnet.unibuc.ro/


ADEVERINȚA DE STUDENT 

 

Adeverința de student se  eliberează oricând ai nevoie pentru a atesta faptul 

că ești student pe baza unei cereri adresată decanului, ce se depune fie fizic, la 

secretariat, fie prin e-mail către secretara de an atribuită specializării tale. 

 Pentru că vei primi carnetul și legitimația la  câteva săptămâni de la 

începerea facultății, această adeverință o vei putea folosi pentru ați face 

abonamente cu reducere de student  la STB și Metrorex și pentru a beneficia de 

reducerea transportului la CFR. 

 

 

Cum se face o cerere? 

 

Domnule Decan, 

Subsemnatul................, student al Facultății de Geografie din cadrul Universității din 

București, specializarea....., anul....., grupa......, vă rog să îmi aprobați cererea de eliberare a 

unei adeverințe de student. 

Menționez că aceasta îmi este necesară la........ 

Vă mulțumesc anticipat! 

 

 Data         Semnătura 

 

Domnului Decan al Facultății de Geografie din cadrul Universității din București 

 



TRANSPORT 

Studenții beneficiază pe baza legitimației de student de 50% reducere la abonamentele 

de transport în comun public pe raza Municipiului București (STB și Metrorex). Totodată, tot 

pe baza legitimației studenții beneficiază de 50% reducere la toți operatorii de transport 

feroviar doar pentru călătorii la clasa a II-a.  

REDUCERILE SE APLICĂ DOAR ÎN BAZA LEGITIMAȚIEI DE STUDENT 

Serviciile de transport în comun pe raza Municipiului București sunt decontate de 

către Facultate în baza bonului fiscal ștampilat.  

Dacă nu ai apucat să îți faci încă abonament, există mai multe soluții prin care poți să 

îți achiziționezi bilet de călătorie: 

PENTRU METROREX: 

- la ghișeul fiecărei stații 

- la tonomatele speciale dedicate achiziționării de bilete 

- direct cu cardul la intrarea în fiecare stație (sunt marcate corespunzător) 

PENTRU STB: 

- la ghișeul din stațiile STB (nu toate stațiile au locuri de unde poți să îți cumperi bilet) 

- cu cardul direct în autobuz (PS: nu este recomandat deoarece nu toate mijloacele de 

transport permit acest lucru) 

- prin SMS la 7458 cu mesajul C (călătoria este valabilă 90 de minute; merge doar pentru cei 

cu abonament de telefonie iar plata vine direct pe factură) 

- aplicația 24PAY (plătești cu cardul direct din aplicație) 

O aplicație utilă pentru rute și timpul pe care trebuie să îl aștepți este ”INFO TB” ce îți arată 

rutele și mijloacele de transport pe care să le iei pentru a ajunge la destinație și “YOUTH 

TB” pentru achiziționarea unui abonament online cu reducere de student. 



BIBLIOTECĂ 

 

Biblioteca Facultății de Geografie se află la parterul facultății, iar sala de 

lectură la etajul 2. 

 

Pentru obținerea unui permis de biblioteca sunt necesare: 

– carnetul de student vizat pe anul în curs; 

– cartea de identitate; 

Structura bibliotecii: 

– 2 săli de lectură cu acces direct la colecții (Secția Geografie): 80 de 

locuri, 12.000 volume în acces direct; 

– 2 centre de împrumut: 1 centru de împrumut informatizat (Secția 

Geografie), 1 centru de împrumut cu activitate mixtă (Secția 

Geologie). 

Program: 

 

Sala de lectură Centrul de împrumut

Luni 9:00-16:00

Marți 9:00-16:00

Miercuri 9:00-17:00

Joi 9:00-16:00

Vineri 9:00-13:00

Sâmbătă 9:00-15:00 Închis

09:00 - 18:00 



BURSE 

În cadrul Facultății de Geografie, există 4 tipuri de bursă: 

- Bursă de Merit I: 800 de lei/lună 

- Bursă de Merit II: 900 de lei/lună 

- Bursă Socială: 750 de lei/lună 

- Bursă de performanță: 1000 de lei/lună 

Bursele sunt finanțate din alocații bugetare, fiind primite în funcția de media 

pe care o are studentul (numărul beneficiarilor poate fi mai mic sau mai mare în 

funcție de bugetul alocat burselor pe care facultatea îl are). 

Bursa socială se acordă conform metodologiei persoanelor care: 

- sunt orfani de părinți 

- provin de la centrele de plasament sau plasament familial 

- au o problemă medicală (a se verifica metodologia UB pentru afecțiunile 

care se încadrează în această categorie) 

- studenții ale căror venituri nete medii pe membru de familie sunt mai 

mici decât cuantumul salariului minim pe economie 

Studenții de anul I pot aplica doar pentru Bursă de Merit I și Bursă 

socială. 

Bursa de Merit 2 și Bursa de performanță se acorda pe baza rezultatelor 

obținute din timpul facultății. (activitate științifică, participarea la conferințe, 

rezultate excelente) 

Bursa socială se poate cumula cu celelalte tipuri de burse (exemplu: 

Bursă de merit I + Bursă socială) 



ERASMUS 

 

 Geografului îi stă bine cu rucsacul în spate și plecat pe munte. 

Dar mai mult de atât, are oportunitatea de a descoperi lumea prin 

intermediul programului Erasmus+Study care îi oferă ocazia de a 

studia cursurile din cadrul universităților din alte țări europene. 

 Sprijinul instituțional constă în aceea că deplasarea la studii 

este însoțită de un acord între universități, prin care acestea se 

angajează să vă primească la studii fără taxe, și să recunoască 

rezultatele perioadei de studii petrecute în străinătate.  

Sprijinul financiar presupune un grant care să vă ajute să 

realizați deplasarea. Nu este nicidecum vorba de o bursă care acoperă 

toate cheltuielile (transport, cazare, masă, cărți), ci numai o alocație 

care să demonstreze încurajarea unui astfel de schimb 

Selecția pentru mobilități Erasmus are loc în general în lunile 

martie-aprilie (pentru stagii începând cu anul academic următor), la 

nivelul facultăților, conform criteriilor. 

Criterii generale de selecție: rezultate academice bune în anul 

universitar anterior, pregătirea unui CV și a unei scrisori de intenție. 

 

 



CIVIS 

 

Încă un termen nou apărut în acest ghid… Ce este CIVIS?  Ei bine, 

CIVIS reprezintă unul dintre marile proiecte internaționale în care Universitatea 

din București este implicată. O Universitate Civică Europeană formată prin 

alianța a 11 instituții europene de învățământ  superior care dispun de programe 

de cercetare avansată. Scopul CIVIS este de a încuraja studenții universităților 

partenere să își împărtășească experiențele unice și să promoveze la nivel 

internațional cultura fiecărei țări. CIVIS își propune să creeze un campus inter-

universitar european cu adevărat unic, în care studenții, cadrele didactice, 

cercetătorii și personalul auxiliar vor beneficia de aceeași libertate deplină de 

mișcare și de aceeași posibilitate de a colabora ca în instituțiile de proveniență. 

Universitatea Europeană CIVIS este o inițiativă condusă și structurată 

de cele patru puncte cardinale ale cunoașterii: educație, cercetare, inovare și 

implicare civică. Printre altele, la nivel local provocările vizează crearea de 

laboratoare deschise (Open Labs) care vor coopera strâns cu regiunile de 

proveniență și cu întreaga societate. 

 De ce este CIVIS interesant pentru studenți…? Ei bine, implicarea în 

acest proiect oferă studenților posibilitatea de mobilități internaționale, 

decontate, pe perioade atât scurte cât și lungi. Schimburi de experiență 

constante între universitățile partenere vă oferă șansa de a vizita și descoperi 

cultura țărilor precum Suedia, Franța, Spania, Italia și multe altele. 

 Pentru mai multe detalii legate de organizarea și scopul CIVIS accesați 

link-ul acesta. 

 

https://civis.eu/ro


CĂMINELE STUDENȚEȘTI 

 

Complex Grozăvești 

- Splaiul Independenței, Nr. 204, Sector 6 

 

Complex Mihail Kogălniceanu 

- Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-46, Sector 5 

 

Complex Theodor Pallady 

- Bd. Theodor Pallady, Nr. 22-26 

 

Cămin Stoian Militaru 

- Str. Stoian Militaru, Nr. 8-10, Sector 4 

 

Cămin Fundeni 

- Șos. Fundeni, Nr. 252-254, Sector 2 

 

Cămin Poligrafie 

- Str. Jiului, Nr. 163, Sector 1 



UNDE MÂNCĂM? 

 

 

- CANTINA MIHAIL KOGĂLNICEANU 

Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu 

Acces: Metrou Eroilor/ STB: 61, 69, 90, 336, 201 

Program: Luni-Vineri – 11:30-17:00 

  

 

 Dacă nu ai timp să mergi la cantina, poți lua o gustare de la patiseriile din 

apropierea Universității, precum Luca, sau poți opta pentru Pizza Hut, KFC, 

MC Donald’s sau Burger King. 

 Iar dacă nu îți este foame, poți încerca Ted’s Coffee Co., căci geografii 

mereu își găsesc drumul acolo. 

 

 

 

 

 

 



CINE SUNTEM NOI? 

 

 Asociația Studenților Geografi este singura asociație reprezentativă de la 

nivelul Facultății de Geografie din cadrul Universității din București. Aceasta a 

fost înființată la 1 iulie 2008 pentru a ghida studenții geografi. 

 Principalul nostru scop este cel de a reprezenta drepturile studenților la 

nivelul Facultății de Geografie și al Universității din București, dar și comunicarea 

între studenți, cadre didactice și conducerea facultății. ASG creează harta, 

studenții o descifrează. 

 Asociația oferă contextul în care studenții pot sa se dezvolte personal și 

profesional prin proiectele desfășurate, iar în conformitate cu obiectivele setate și 

concretizate prin proiecte, vizează cinci paliere de necesități: educaționale, 

profesionale, culturale, recreative și de reprezentare a studenților.  

 În plus, începând cu anul 2019, activitățile pentru voluntariat sunt 

recunoscute de Facultatea de Geografie prin acordarea de credite suplimentare. 

Orice student care desfășoară activități de voluntariat poate să aplice pentru credite 

în plus. Mai multe despre acest aspect găsiți în Regulamentul privind Creditele 

pentru Voluntariat în cadrul Universității din București sau în Procedura de 

Recunoaștere a Creditelor de Voluntariat din Facultatea de Geografie. 

 Unde ne găsești? 

 Sediul Asociației Studenților Geografi se află la demisolul Facultății de 

Geografie (sala 21 bis). Ne găsești și pe Facebook , Instagram, TikTok și 

Youtube. 

 În plus ne poți găsi și pe site-ul: www.asgub.com  

 

http://www.asgub.com/


  



PROIECTE ASG 

 

Proiecte naționale: 

București, încântat de cunoștință 

Campania de Crăciun „Dăruiește un zâmbet” 

Tabăra de GIS 

GeoEco 

GeoMondis 

Proiecte la nivel de universitate: 

Fotopractica 

GeoCamping 

GeoParty 

Proiecte la nivel de facultate: 

ASG Buddy 

Săptămâna Bobocului 

GeoTrip 

GeoJobs 

Licența bate la ușă 

Triangularul Geografiei la Fotbal 

Proiecte interne: 

GeoThlon 

GeoInstrucție 

Teambuildinguri 

 


