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Bună! Suntem Apollon şi Apollonis,
mascotele Universităţii Apollonia,
alese să te ghideze prin meandrele studenţiei tale.
Şi lasă-ne să-ţi spunem că nu a fost uşor, căci
am concurat pentru acest post, la fel ca şi tine,
la Admitere, cu o mulţime de alţi candidaţi,
pretendenţi la titlul de
Ghid Oficial al Studentului Apollonist
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Apollonia
la prima vedere
Creată în mediul deschis, european, democratic de
după anul 1989, Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o
instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze noului,
organizată după principii moderne şi performante,
structurate pe o serie de norme valide ale managementului
universitar european.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, acreditată prin
Legea nr. 148/12.VI.2002, are o identitate puternic
conturată şi a căpătat recunoaşterea internă şi internaţională
de-a lungul celor peste 25 de ani de activitate educaţionalformativă a mii de studenţi care şi-au asumat, în muncă şi
în viaţa de zi cu zi, jurământul de credinţă al Universităţii,
BONUM BONO NASCITUR – Binele Naşte Bine!
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Întreaga activitate a Universităţii, de la procesele
educaţionale, până la cercetarea avansată, este orientată
către calitate, performanţă şi responsabilitate, în condiţii
depline de legalitate şi transparenţă publică.

Imaginează-ţi o universitate în care fiecare student are
un cuvânt de spus. Unde sălile de curs şi evenimentele
sunt locuri şi prilejuri de dezbatere şi autoexpresie. Unde
orele sunt proiectate să te stimuleze şi să îţi clădească
încrederea pas cu pas.

7 motive pentru care
studen]ii aleg

UAI

1. Calitatea pregătirii teoretice şi practice
2. Baza materială şi dotări la cele mai înalte
standarde
3. Atenţia individualizată a profesorilor
4. Discipline inovative stabilite pe baza
consultării cu studenţii
5. Posibilitatea obţinerii unui Certificat
Cambridge recunoscut internaţional
6. Activităţi extracurriculare atractive
7. Rata mare a angajării post-absolvire
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Apollonia –
o universitate
europeanã
centratã pe student
„Apollonia” – Universitatea

unde TU contezi!

Societatea cunoaşterii,
informatizarea educaţiei,
procesul de globalizare şi construire a Uniunii Europene,
dinamica accentuată a pieţelor muncii, au dus la profunde
şi multidimensionale transformări la nivelul universităţilor
europene, în vederea sporirii competitivităţii acestora pe
plan internaţional. În 1999, România a semnat Declaraţia
de la Bologna, angajându-se astfel să includă obiectivele
stabilite în aceasta, în priorităţile învăţământului superior
românesc. Conform acestui angajament, sistemul de
învăţământ superior trebuie să ofere oportunităţi de
învăţare şi formare adaptate continuu la schimbările rapide
ale ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. Învăţământul centrat
pe student devine, în aceste condiţii, una dintre cele mai
importante tendinţe ce ghidează activitatea didactică în
mediul academic. Universitatea „Apollonia” se angajează
foarte serios în împlinirea standardelor europene privind
educaţia, străduindu-se să bifeze toate punctele necesare
pentru asigurarea unui învăţământ centrat pe student.
În condiţiile învăţământului centrat pe student,
studentul, viitorul expert, nu mai este perceput ca un
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ubiect
asiv în procesul

subiect pasiv în procesul de educare şi instruire, ci
este considerat partener al cadrului didactic în construirea
cunoaşterii şi este parte activă în realizarea activităţilor
instructiv-educative, în evaluarea calitativă şi în conturarea
propriului traseu academic.
În baza acestor considerente, în cadrul Universităţii
noastre, procesul de predare-învăţare este astfel conceput
încât să implice activ studentul, să identifice şi să dezvolte
personificat nevoile acestuia, luând în considerare faptul
că suntem inteligenţi în moduri diferite şi în funcţie de
aceasta învăţăm în moduri diferite. De aceea, cadrele
didactice:


adoptă un ritm moderat al predării care să sprijine
înţelegerea şi reţinerea noilor informaţii;

 încurajează studenţii pentru a învăţa în ritmul
propriu;

 realizează expuneri bine structurate care să permită
luarea facilă a notiţelor de curs;

 folosesc materiale şi tehnologii ilustrative;
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 pun la dispoziţia studenţilor materiale în extenso pe
problematica predată;

 oferă şansa detalierii sau aprofundării chestiunilor de
interes din materia predată în timpul orelor de
consultaţii
sau în proiecte
de cercetare.
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Totodată, Universitatea „Apolonia”, prin corpul său
profesoral şi structurile sale de conducere denunţă
oferirea de-a gata a cunoştinţelor de către cadrul didactic
şi memorarea lor de către student în vederea reproducerii
ulterioare a acestora şi tratează studentul ca participant
activ şi responsabil de construcţia propriei cunoaşteri.
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Structura şi
conducerea
UAI
Universitatea „Apollonia” din Iaşi are în componenţa sa
două facultăţi şi şase specializări:
Facultatea de Medicină Dentară cu patru specializări:
Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Asistenţă Medicală
Generală şi Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare.
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării cu două
specializări: Comunicare şi Relaţii Publice şi Jurnalism.
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Cine conduce Universitatea?
Preşedintele. Este cea mai

înaltă autoritate a Universităţii
„Apollonia” din Iaşi şi coordonează
programele de dezvoltare strategică
şi de politică instituţională ale
Uni v e rsi t ă ţ i i .
Pre ş e d i n t e l e
Universităţii „Apollonia” din Iaşi
este Prof. Univ. Dr. Vasile Burlui.

Senatul. Este formaţiunea cu gradul cel mai înalt de
conducere a activităţilor academice. Este alcătuit din
reprezentanţii fiecărei facultăţi, cadre didactice şi studenţi
(25%). În întrunirile lunare, acesta emite hotărâri şi aprobă
regulamente obligatorii pentru toţi membrii comunităţii
universitare.

Rectorul. Conduce, îndrumă şi coordonează întreg

procesul didactic şi al cercetării ştiintifice din
Universitate.
Rectorul Universităţii „Apollonia” din
Iaşi este Prof. Univ. Dr. Rodica Ghiuru validat prin Ord.
MECS nr. 3820/11.05.2015

Prorectorul. Îndeplineşte acele funcţii care îi sunt

delegate de către Rector sau care sunt decise de Senat.

Consiliul de Administraţie. Reprezintă conducerea

operativă a Universităţii şi este condus de Preşedintele
Universităţii. Din componenţa Consiliului de administraţie
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fac parte şi cinci studenţi desemnaţi de Asociaţia
Studenţilor.

Consiliul

Academic.

Reprezintă structura
consultativă a Universităţii şi se constituie din reunirea
membrilor Senatului universitar cu membrii Consiliului de
Administraţie. Colegiul Academic se întruneşte o dată la
trei luni şi este condus de Preşedintele Universităţii.

Biroul Senat. Asigură managementul activităţilor

curente şi pune în practică deciziile Senatului. Se întruneşte
săptămânal şi este format din Preşedinte, Rector,
Vicepreşedinte, Cancelarul Universităţii, Decani şi un
reprezentant al studenţilor.

Cine conduce facultãţile?
Consiliul

Facultăţii. Structura de conducere în

cadrul facultății este Consiliul Facultății. Consiliul Facultății
reprezintă organismul decizional și deliberativ al facultății și
este compus din cadre didactice, cercetători maximum 75% și
studenți minimum 25%.

Biroul Consiliului
Facultăţii .
Este

organismul executiv
al Consiliului
care
coordonează activi- t
ă ţi l e
c urent e
ale
Facultăţii. Este format
doar din Decan, Prodecan
şi Directorii
de
Departament
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Decanul. Reprezintă Facultatea şi răspunde de mana-

gementul şi conducerea acesteia.

Prodecanul. Răspunde de domeniile de activitate ale

Facultăţii care îi sunt repartizate şi asigură conducerea lor
curentă, potrivit competenţelor acordate de Consiliul
Facultăţii.

Secretariatul. Se ocupă de

gestionarea
dinltate.

13

activităţii şcolare
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UAI dispune de un patrimoniu care contribuie în mod
eficace la realizarea misiunii și obiectivelor fixate.
Patrimoniul universității este constituit din spații de
învățământ și de cercetare proprii care corespund
domeniilor specific si cuprind săli de predare, laboratoare
didactice şi de cercetare, platforma de instruire practica
pentru Facultatea de Stiinte ale Comunicarii(PIP) si
platforma de instruire clinica pentru Facultatea de Medicina
dentara(PIC). Pregatirea medicala generala la Facultatea de
Medicina dentara se realizeaza in Spitalele Clinice
Universitare din Iasi cu care Universitatea are contracte de
colaborare

Sediul UAI din str.Muzicii nr.2 – Sediul central
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Organizarea şi
Structura studiilor

În

prezent, în cadrul Universităţii „Apollonia” din
Iaşi se derulează şase programe de licenţă
structurate pe 2 domenii de licenţă: Ştiinţe ale
comunicării şi Sănătate. Activitatea didactică se organizează
sub forma învăţământului de zi, cu frecvenţă şi se
desfăşoară în limba românã. Domeniile de specializare
sunt foarte actuale, conforme cu cerinţele de pe piaţa
locală şi naţională a forţei de muncă, pregătind absolvenţii
să facă faţă unui mediu competitiv, în care reperele sunt:
creativitate, flexibilitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate. Programele de studiu oferite sunt, la rândul lor,
relevante din punct de vedere cognitiv şi profesional,
corespunzând cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu,
fiind conforme, totodată, cu standardele impuse de
calificarea dorită şi cu cerinţele de pe piaţa muncii.
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite pe
parcursul şcolarizării universitare sunt suficiente pentru a
permite absolvenţilor Universităţii „Apollonia” să se
angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie,
să continue studiile universitare în ciclul următor şi să
înveţe
permanent.
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Facultatea de Medicinã
Dentarã

F

acultatea de Medicină Dentară este o structură
academică în care componenta educaţională şi cea
de cercetare ştiinţifică sunt perfect îmbinate şi
echilibrate cu asistenţa medicală, atât sub aspect
metodologic cât şi al activităţilor practice de specialitate.
Întrucât formarea teoretică este echilibrată şi coordonată
cu formarea clinică, astfel încât cunoştinţele şi experienţa
pot fi dobândite în mod adecvat, Facultatea de Medicină
Dentară îşi poate asuma rolul de formare competentă a
studenţilor săi, a căror pregătire constituie o bază
importantă în abordarea ulterioară a unor domenii de
excelenţă, în derularea competitivă a temelor de cercetare,
cu profund impact în practica de specialitate. Prin misiunea
şi obiectivele sale, Facultatea de Medicină doreşte să
contribuie eficient la creşterea integrativă a perrformanţei
şcolii medicale româneşti şi la ridicarea cotei de vizibilitate
la nivel internaţional.
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Programul de studii Medicinã
Dentarã

C

ea mai veche dintre specializările oferite de
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, Medicina
Dentară şi-a creat o reputaţie bazată pe pregătirea
profesională inovativă şi de calitate. Deschizătoare de
drumuri, această specializare a fost promotoarea unor noi
discipline şi tehnici stomatologice în Medicina Dentară
românească. Specialiştii pregătiţi profesează cu succes în
ţară, Uniunea Europeană, Israel, Statele Unite ale Americii,
Egipt, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Iraq, Iran, Israel,
Kuwait, Liban, Maroc, Oman, Qatar, Siria, Sudan, Tunisia,
Turcia şi Yemen.
Toate acestea contribuie la dovedirea faptului că, în
România, învăţământul particular şi cel medical în special,
poate crea calitate şi performanţă.

M

edicina Dentară este o specializare practică, iar
ca absolvent vei putea profesa fără efectuarea
altor specializări, asigurând sănătatea publică şi a
individului prin activităţi de prevenţie, diagnostic şi
tratament ale maladiilor şi anomaliilor oro-dentomaxilare şi ale ţesuturilor adiacente.

Alătură-te nouă şi devino un profesionist
desăvârşit!
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Programul de studii
Tehnicã Dentarã

S

pecializarea Tehnică Dentară este înrudită şi
asociată medicinei dentare. Profesia de tehnician
dentar este deosebit de ofertantă şi căutată pe piaţa
muncii atât de tineri, precum şi de mulţi dintre cei în
conversie profesională, având avantajul practicii liberale
în ţară şi străinătate.
În prezent, se constată o deficienţă calitativă în domeniu
datorită, pe de o parte, numărului redus de tehnicieni
dentari, pe de altă parte, faptului că nu toţi tehnicienii au
capacitatea profesională de a răspunde exigenţelor
teoretice şi practice actuale.

P

rofesia de tehnician dentar poate fi practicată în
unităţile sanitare publice sau în laboratoarele
private şi în instituţiile de învăţământ ori de cercetare
cu profil de tehnică dentară, în cabinetele de liberă
practică pentru servicii publice conexe actului medical.
Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizează
prin confecţionarea şi producerea de dispozitive
tehnicomedicale şi proteze dentare, fixe sau mobile,
unicate, pe bază de comandă eliberată de medicul
dentist.

Aceasta este şansa ta de a te remarca ca

un adevărat profesionist!

17
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Programul de studii
Asistenţã Medicalã Generalã

M

isiunea specializării de Asistenţă Medicală
Generală este aceea de a pregăti specialişti în
domeniile specifice nursing-ului, capabili să
satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a
beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar
european dar şi din afara acestuia. Pregătirea teoretică şi
practică este astfel concepută încât să aibă aplicabilitate
directă în activitatea medicală.

F

ie că alegi să lucrezi în spitale, policlinici,
dispensare locale, cabinete medicale particulare
sau în cadrul instituţiilor de învăţământ sau
companiilor, programul de studii pentru formarea de
asistenţi medicali generalişti îşi propune să înveţe
absolvenţii să stabilească nevoile de îngrijiri generale
de sănătate, de natură preventivă, curativă şi de
recuperare, să ştie să administreze tratamentul indicat
de către medic, să elaboreze programe şi să desfăşoare
activităţi de educaţie pentru sănătate, să faciliteze
acţiunile pentru protejarea sănătăţii în grupuri
considerate cu risc, să organizeze şi să furnizeze
servicii de îngrijiri de sănătate comunitară, să deprindă
abilităţi de formatori pentru a pregăti teoretic şi practic
viitorii asistenţi medicali în mediul universitar, în
cadrul altor instituţii de învăţământ sau în cadrul
programelor de educaţie.

Te preocupă sănătatea ta şi a celor din jur,
obţine o diplomă care să îţi certifice
preocupările şi abilităţile!
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Programul de studii
Balneofiziokinetoterapie
şi Recuperare

S

pecializarea de Balneofiziokinetoterapie şi
Recuperare se defineşte printr-un proces educaţional
menit să ajute studentul să îşi formeze gândirea
clinică. Astfel, studentul învaţă, în mijlocul unei echipe,
în contact direct cu persoana bolnavă sau sănătoasă, ori
cu o colectivitate, să aprecieze şi să stabilească starea
funcţională a pacientului, să planifice un program de
tratament, să aplice procedurile indicate de plan, să
evalueze rezultatele şi să facă corecturi conform cu starea
clinică a pacientului.

L

a sfârşitul celor 3 ani poţi să lucrezi într-o clinică
de recuperare, într-o unitate spitalicească la secţia
de balneofizioterapie, în staţiuni balneare, poţi profesa
individual sau într-o echipă medicală, la domiciliu sau
în unităţi specializate, te poţi angaja în străinătate sau
îţi poţi deschide propria afacere în domeniul masajului
sau SPA.

Eşti interesat de promovarea

şi menţinerea
stării de sănătate a populaţiei, alege o calificare
căutată, plină de satisfacţii şi recompense!

19
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Facultatea de
Ştiinţe ale Comunicãrii

F

acultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă două
programe de studii de licenţă de trei ani ce formează
specialişti în domeniul comunicării, relaţiilor
publice şi jurnalismului care să corespundă cerinţelor
societăţii româneşti şi ale Uniunii Europene, societate
concurenţială şi cucerită de comunicare şi tehnologia
informaţiilor.

Facultatea
valorifică
două câmpuri de forma re
pro f esi ona l ă
universitară:
Comunicare şi Relaţii Publice şi
Jurnalism. Ea aplică un
model formativ multi- şi
interdisciplinar, construit
pe raportul judicios dintre pregătirea teoretică şi pregătirea
practică, dintre instruirea curentă şi cea continuă, având
drept finalitate asigurarea, pe de o parte, a unui învăţământ
adecvat cerinţelor şi dinamicii pieţei muncii, iar pe de altă
parte, pregătirea superioară şi susţinută a specialiştilor în
domeniu. Structura programelor de studiu este flexibilă,
materiile opţionale permiţând fiecărui student să-şi aleagă
un traseu propriu de învăţare potrivit cu aptitudinile şi
interesele sale. Conţinutul programelor de studii este
permanent reînnoit prin introducerea de noi discipline,
cunoştinţe şi tehnici care să reflecte cunoaşterea actuală
din

20

domeniu.
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Programul de studii Comunicare
şi Relaţii Publice

S

ocietatea contemporană, marcată de dezvoltarea
tehnologiei şi a comunicării virtuale, sesizează din
ce în ce mai pregnant nevoia de a comunica şi de a
înţelege formele diverse ale comunicării. Specializarea
Comunicare şi Relaţii Publice se constituie într-un act de
remediere a lipsei de specialişti în Relaţii Publice şi vine
în întâmpinarea cererii crescânde de absolvenţi cu studii
superioare în domeniul PR-ului. La finalizarea acestei
specializări,
studenţii conştientizează contribuţia
consistentă pe care relaţiile publice o au în construirea
reputaţiei şi a credibilităţii în diferitele segmente sociale.

21
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A

bsolvenţii pot pune în practică cunoştinţele
dobândite în timpul facultăţii, în cadrul agenţiilor
de relaţii publice, de publicitate, departamentelor de
advertising din interiorul companiilor, din interiorul
instituţiilor, de stat sau private, sau a O.N.G.-urilor,
firmelor de lobby şi advocacy, centre de cercetare
socială. Studenţii noştri se specializează în consiliere
de imagine, gestionarea situaţiilor de criză,
managementul riscului, relaţii cu presa, afaceri
publice, organizarea de evenimente, planificarea şi
implementarea de campanii, fund-raising, cercetare
de piaţă. În concordanţă cu cererea de pe piaţa muncii
interne şi europene, absolvenţii pot accede la profesii
precum: consultant pe probleme de comunicare,
purtător de cuvânt, agent pentru relaţii cu presa, PR
officer, consilier de imagine, analist media, consilier
de afaceri publice, copywriter, fund-raiser, brand
manager, orator, negociator, lobby-ist, mediator
social, analist politic, analist la agenţii de monitorizare
a presei etc.

 Ai abilităţi de comunicare deosebite,
aici le poţi dezvolta pentru a putea accede
la profesii incitante şi bine plătite!

22
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Programul de studii Jurnalism

F

ormarea unui bun jurnalist nu se poate realiza fără
studii de profil. Un jurnalist specializat este, în
acelaşi timp, un profesionist într-o anumită ramură
a activităţii umane şi, totodată, un expert în materie de
presă, capabil de o comunicare specifică mediei.
Specializarea Jurnalism pune la îndemâna studenţilor
instrumentele cu care să poată aborda profesional şi în
profunzime un domeniu sau altul de activitate, fie că e
vorba de cel politic, social, ştiinţific, cultural, sportiv. Prin
parcurgerea acestei specializări, viitorul jurnalist îşi va
putea cunoaşte şi evalua optim disponibilităţile, chemarea,
creându-se premize pentru împlinirea misiunii sale
formative şi informative.

I

nserţia profesională a absolvenţilor specializarii
Jurnalism se poate realiza în instituţii de presă
scrisă, audio-vizuală sau electronică, publice sau
particulare, centre de monitorizare a presei.
Competenţele obţinute în cadrul programului de studii
Jurnalism servesc la exercitarea unor profesii precum
reporter, redactor, editor, corector, fotoreporter,
cameraman, purtător de cuvânt.

Dacă vrei să înveţi cum să practici un jurnalism

cu adevărat profesionist, aici este locul tău!
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Cum devii
student UAI?
Fie că alegi să te înscrii în prima sesiune de admitere,
din iulie, sau în cea de-a doua, din septembrie, accesul la
studii în Universitatea „Apollonia” din Iaşi are loc numai
în urma unui examen de admitere şi a unui dosar privind
identitatea şi absolvirea examenului de bacalaureat.

Documentele necesare înscrierii:
 Certificat de naştere (şi căsătorie unde este cazul) în
copie legalizată;

 Copie simplă după cartea de identitate/buletin de
identitate şi originalul care se returnează;

 Diplomă de bacalaureat în original şi copie legalizată (sau diploma echivalentă acesteia şi copie
legalizată) şi foaia matricolă în copie legalizată;

 Trei fotografii tip buletin;
 Adeverinţă medicală eliberată de medicul de
familie, vizată la cabinetul medical al Universităţii
„Apollonia”;
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 Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student şi
faptul că diploma de bacalaureat în original este
depusă la altă facultate, pentru studenţii care se
înscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;

 Dovada achitării taxei de înscriere la casieria
Universităţii sau în contul:

RO80BTRL02401202T09618XX;

 Diplomă de Licenţă/Absolvire sau diploma echiva-

lentă cu aceasta în copie legalizată pentru licenţiaţii/
absolvenţii de Colegiu care doresc să urmeze o
a doua specializare;

 Copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru

licenţiaţii care provin din domenii înrudite cu
specializarea la care s-au înscris;

 Dosar plic.

Sediul UAI din str.Muzicii nr.2 – Sediul central
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La început
de drum
...prin Secretariat
În prima săptămână a anului universitar trebuie neapărat
să te prezinţi la Secretariatul Facultăţii la care te-ai înscris
şi să completezi o fişă de înscriere. Aceeaşi fişă va trebui
completată ulterior la începutul fiecărui an universitar.
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Înmatricularea

P

entru studenţii declaraţi admişi înmatricularea se
face pe baza Ordinului de înmatriculare emis de
Rector, după semnarea Contractului anual de studii,
Contractului de studii cu taxa şi achitarea taxei de
şcolarizare, stabilite de Senatul Universităţii. Înmatricularea
constă în înscrierea studentului în Registrul matricol sub
un număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de
şcolarizare. Studenţii care urmează concomitent sau
consecutiv două specializări ale aceleiaşi facultăţi sau în
cadrul universităţii vor primi număr matricol diferit.

Contractul de studii cu taxă cuprinde obligaţiile
Universităţii şi ale studentului privind desfăşurarea în
condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga
perioadă de şcolarizare. Contractul de studii cu taxa se
semnează o singură dată, la începutul anului I de studii şi
îşi păstrează valabilitatea pe perioada cât contractantul
este student la Universitatea „Apollonia” din Iaşi.
Contractul anual de studii prevede obligaţiile financiare
pentru anul în curs. Contractul anual de studii se semnează
la începutul fiecărui an universitar, pe parcursul întregii
perioade de studiu.

ApoPont
Citeşte atent contractele de studii pentru că
în acestea sunt stipulate nu numai obligaţiile,
ci şi drepturile de care te bucuri în Universitate.
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Contractele se elaborează, fiecare, în două exemplare:
un exemplar, din fiecare, se înmânează studentului, iar
celălalt exemplar se păstrează la Facultate, în dosarul
personal al studentului.

DE LA LICEAN
LA STUDENT
Noi provocări,
noi experienţe
•

nu mai eşti elev, ci student;

•

nu mai sunt clase, ci grupe de studiu;

• orele se ţin în săli sau chiar corpuri
de clădire diferite;
•

„ora” ţine două sau trei ore;

• cursul, seminarul şi laboratorul
pot fi ţinute de persoane diferite,
chiar dacă este aceeaşi materie.
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Documentele studentului
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 călătorie. Deşi, în
principal, este utilizat pentru a consemna notele obţinute
la examene, carnetul de student îţi va servi ca act de
identitate în toate situaţiile în care se cere să se facă dovada
calităţii de student. Fii atent, nu vei putea intra în examene
dacă nu vei avea cu tine la examen carnetul de student
pentru a-l prezenta profesorului examinator! Pentru a
rămâne valabil după eliberare, este obligatoriu să-l vizezi,
la secretariat, la începutul fiecărui an universitar.

ApoPont
Ai grijă de carnetul tău de student.
El reprezintă cartea ta de identitate universitară.
Pe lângă faptul că în el se păstrează evidenţa
parcursului tău academic, va trebui să îl ai cu tine
la examene şi să îl prezinţi profesorului examinator.
De asemenea, carnetul tău de student îţi poate
aduce multiple reduceri şi gratuităţi.
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Legitimaţia de călătorie
În baza legitimaţiei de călătorie, studenţii din anul I
beneficiază de o reducere de 50% la transportul în comun,
iar carnetul de cupoane primit anual îţi va acorda
o reducere de 50% din preţul oricărui bilet de tren
(personal,
accelerat,
rapid,
intercity).
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Cum se scrie o cerere?
Pe parcursul studenţiei tale, va trebui, nu o dată,
să redactezi o cerere. Iată cum trebuie ea să arate:

Domnule Preşedinte / Rector / Decan*,

Subsemnatul (a) ..............….…......…………………………
student(ă) la facultatea de ………………………………………
în anul ……… la specializarea …………………………………
…………………………………………………......., vă rog să-mi
aprobaţi ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Menţionez că …...……………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………......
Pentru justificarea celor spuse, anexez* …………………
…………………………………………………………………………
………………………………

Data

Semnătura

Domnului Preşedinte / Rector / Decan al Facultăţii de*
…………………………………………

* Se completează în funcţie de caz

31

31

Calendarul
academic
Anul universitar
este format din două
semestre de activitate didactică, examene
şi practică. În structura anului
universitar se prevăd vacanţe de Crăciun,
de Paşte şi alte zile libere legale.
Facultatea de Medicină Dentară a optat pentru sistemul
modular în care anul universitar este structurat pe
4 module de pregătire didactică a câte 7 săptămâni fiecare.
Fiecare modul este urmat de o sesiune de examinare de
10 zile, care se completează cu câte o sesiune de examene
de restanţe şi măriri de două săptămâni, vara şi toamna.

De ce sistem modular?
 studentul parcurge în mod intensiv şi susţinut într-un
timp scurt un număr redus de discipline;

 este în acord cu principiile moderne ale pedagogiei,
prin aceea că pune un accent deosebit pe evaluarea
continuă;

 permite o mai judicioasă folosire a spaţiilor.
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Formaţiunile de studiu
Studenţii dintr-un an universitar sunt organizaţi în primii
ani de studiu în grupe de studiu a câte 15-18 studenţi,
urmând ca dimensiunea formaţiunii de studiu să se reducă
în anii terminali. Studenţii unei grupe realizează seminariile
şi lucrările practice împreună în aceeaşi sală de seminar
sau laborator.

Orarul
Poate fi consultat la avizierele din clădirile Universităţii
şi pe site-ul www.univapollonia.ro. Orarul se modifică la
începutul

33

fiecărui

semestru,

respectiv

modul.
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L

Student la
Apollonia

a Apollonia intenţionăm să îţi oferim o experienţă
educaţională unică. De aceea am depus eforturi să
configurăm o ofertă didactică consistentă, relevantă
din punct de vedere cognitiv şi profesional care să
corespundă cunoaşterii şi tehnologiei din domeniu şi să
fie conformă cu cerinţele de pe piaţa muncii. Împreună cu
noi vei cunoaşte satisfacţia studiului individual şi vei afla
valoarea muncii în echipă!
Pe parcursul studenţiei tale vei lua contact cu discipline
diverse, captivante, care îţi vor stimula gândirea critică şi
simţul creativ, care îţi vor solicita abilităţile native şi îţi vor
dezvolta unele noi. Dintre acestea, unele vor fi obligatorii,
altele opţionale şi unele facultative.
Cursurile obligatorii sunt acele cursuri la care vei asista
împreună cu toţi colegii tăi. Cursurile opţionale sunt
cursuri obligatorii pe care le vei alege dintr-o listă de
discipline. Pentru înscrierea formală la aceste cursuri
trebuie completate fişe pe care le primeşti de la secretariat.
Cursurile facultative sunt cursuri la care te vei putea înscrie
doar dacă doreşti, dar odată înscris, acestea devin
obligatorii.
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Care este diferenţa dintre cursuri şi seminarii?
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.
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Frecvenţa la ore
Pentru că prin programele noastre de studii dorim să
pregătim specialişti de înaltă competenţă profesională,
apţi să reziste concurenţei puternice din partea absolvenţilor celorlalte instituţii de învăţământ, am impus nu numai
un program de studiu rigurros, ci şi frecvenţa obligatorie
la cursuri, seminarii şi lucrări practice.

Study clubs – o altfel de şcoală
Pentru că suntem de părere că studiul trebuie să se
desfăşoare într-o atmosferă relaxantă şi stimulativă, UAI te
invită la întâlniri periodice, alături de profesorii şi colegii
tăi, unde să dezbaţi teme incitante din domeniile tale de
interes academic, să îţi expui propriile puncte de vedere,
să propui noi abordări sau să-i combaţi creativ pe ceilalţi.
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Cunoaşte-ţi profesorii!
Vei cunoaşte în Universitatea „Apollonia” din Iaşi un
corp profesoral de elită, care susţine derularea cu
competenţă a procesului educaţional pe întreg ciclul de
licenţă. De la tineri cercetători, pe cale de afirmare, până
la personalităţi de anvergură naţională şi internaţională,
vei întâlni oameni deosebiţi, care pun accent pe
corectitudine şi demnitate personală, posesori ai unor
înalte distincţii pentru activitate ştiinţifică, membri ai unor
înalte instituţii ştiinţifice (Academii, Institute de Cercetare),
personalităţi publice cunoscute, care au demonstrat un
înalt
profesionalism
şi
dedicare.
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Gradele didactice
sunt, în ordinea
descrescătoare:
 profesor universitar;
 conferenţiar universitar;
 lector / şef de lucrări;
 asistent universitar;
Cursurile sunt susţinute numai de cadrele
didactice din primele trei categorii, iar
activităţile practice şi de seminar de oricare
din cadrele didactice.

Apollonia sprijină, prin profesorii săi, cunoaşterea
studenţilor, sub aspectul nivelului cultural atins, al
potenţialului individual, al intereselor şi aptitudinilor,
aşteptărilor şi dorinţelor, adaptării şi integrării, trăsăturilor
de personalitate, stilului de învăţare şi experienţelor
anterioare. Vei vedea pe parcursul celor trei, patru sau
şase ani, că relaţia de comunicare cadru didactic – student
este una bilaterală, bazată pe deschidere, empatie,
consideraţie,
încredere
şi
respect
reciproc.
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ApoPont
Discută liber cu profesorii tăi şi nu te sfii să
întrebi atunci când unele aspecte nu îţi sunt clare.

Îndrumare şi tutoriat
Fiecare an de studiu are repartizat, de către Decanat,
un îndrumator de an, cadru didactic, iar fiecare grup
de studenţi are un tutore, cadru didactic. Află cine
este îndrumatorul tău de an şi tutorele tău de pe
www.univapollonia.ro
Îndrumătorul de an:

 face legătura între studenţi şi conducerea academică
şi administrativă a Facultăţii;

 iniţiază studenţii în problemele legate de structura
Facultăţii, legislaţie şi regulamente universitare;

 aduce la cunoştinţa studenţilor noile reglementări
apărute la nivel de Facultate şi Universitate;

 se interesează pe tot parcursul studiilor de problemele didactice şi sociale ale studenţilor şi se
implică, alături de Decanat, în rezolvarea lor;

41

41

 verifică semestrial situaţia şcolară, stabileşte disci-

plinele la care promovabilitatea este mică şi anunţă
în acest sens conducerea Facultăţii;


 stabileşte care sunt studenţii cu reale probleme

sociale şi îi ajută în obţinerea de burse, cazări sau
alte drepturi, în baza documentelor justificative şi
a legislaţiei în vigoare.

Tutoriatul reprezintă un sistem de sprijinire şi consiliere
a studenţilor pentru a facilita integrarea lor în învăţământul
universitar şi a încuraja implicarea în activităţi didactice,
culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, cu scopul
final de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare şi a calităţii
vieţii.

Evaluarea

S

esiunea de examene reprezintă o parte integrantă şi
inevitabilă a experienţei academice a oricărui
student, constituind modalitatea specifică de
evaluare a cunoştinţelor acumulate pe parcursul unui
semestru.

Pe parcursul unui an universitar te vei afla în sesiune la
finalul fiecărui semestru/modul. Dacă nu ai promovat unul
sau mai multe examene în sesiunea ordinară sau doreşti o
mărire de notă te poţi prezenta în sesiunea de restanţe şi
măriri.
Fii atent!!! La începutul semestrului/modulului, titularul
de disciplină stabileşte şi comunică modul de verificare
(examen scris sau oral, colocviu, proiect sau verificare)
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precum şi alte exigenţe privind promovarea (lucrări,
proiecte realizate etc.) şi ponderea acestora în nota finală.

Atenţie! Pentru

a putea intra în examen, trebuie să
îndeplineşti o serie de condiţii obligatorii:

 să ai promovate toate formele de activităţi aplicative
planificate în timpul semestrului la disciplina
respectivă (seminar, proiect, laborator etc.).

 să

îţi fi achitat toate obligaţiile financiare faţă de
Universitate, în condiţiile stabilite de Universitate
şi Facultate.

 să ai asupra ta carnetul de student vizat pentru anul
universitar
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în

curs.
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ApoPont
Învaţă pe parcursul semestrului/modulului!
Astfel îţi va veni mai uşor în sesiune şi vei fi mai
puţin stresat.

La evaluare, păstrează-ţi integritatea morală

şi o conduită demnă şi nu frauda examenul!

Este considerată fraudă şi se pedepseşte cu
scoaterea afară din examen sau exmatricularea:

 Copierea de la alţi studenţi.
 Plagiatul (copierea din materiale redactate de alţi

autori, fie ele existente în format tipărit sau digital,
fără menţionarea explicită a sursei).

 Comunicarea şi transmiterea de informaţii în sala
de examen.

 Deţinerea de materiale tipărite, materiale scrise sau

materiale electronice reprezentând surse de
informare în legătură cu disciplina la care se susţine
examenul, neautorizate de examinator, indiferent
dacă au fost sau nu utilizate în timpul examenului.

 Deţinerea de mijloace electronice de comunicare

care pot permite contactul cu terţe persoane sau cu
bănci de date şi prin care se poate accede la
informaţii din domeniul examinat, indiferent dacă
au fost sau nu utilizate în timpul examenului.
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 Schimbarea subiectului între studenţii care au
subiecte cu tematici diferite.

 Înlocuirea lucrării scrise cu o lucrare redactată
anterior examinării.

 Substituirea de persoană.

Ce sunt creditele şi punctajele?

C

reditul este unitatea de măsură convenţională
pentru volumul de muncă al studentului (participarea la cursuri, seminarii şi laboratoare,
elaborarea proiectelor, efectuarea sarcinilor de lucru,
activităţi practice, studiu individual, examene) pentru
asimilarea cunoştinţelor aferente disciplinei. Fiecărei
materii studiate i se atribuie un anumit număr de credite,
astfel încât pentru fiecare an universitar, materiile studiate
totalizează un număr de 60 de credite, pe care studenţii
trebuie să le obţină pentru a fi consideraţi integralişti,
adică să promoveze toate examenele din acel an. Materiile
facultative aduc un surplus de credite peste suma celor 60.
Prin promovarea unei discipline, oricare ar fi nota obţinută,
studentul obţine integral numărul de credite alocat
respectivei discipline. Nota minimă de promovare este
5 (cinci). Această convenţie a fost stabilită, conform
European Credit Transfer System (ECTS), pentru a facilita
echivalarea şi recunoaşterea studiilor între universităţi.
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După parcurgerea unui an de studii, te poţi afla în una
din următoarele situaţii şcolare:

Ü Student cu an de studii promovat, când ai acumulat
numărul total de credite pentru anul respectiv,
60 unităţi de credite;

Ü Student cu an de studii creditat (trecut în anul
următor), când treci în anul următor prin acumularea
numărului minim de 40 de unităţi de credite;

Ü Student în an complementar (an de repetare), când
ai acumulat între 10 şi 29 de unităţi de credit;

Ü Student exmatriculat, când ai acumulat sub 10 unităţi
de credit.

Pentru ierarhizarea studenţilor se folosesc ca indicator
punctele valorice. Punctul valoric se obţine înmulţind
numărul de credite al unei materii cu nota (de trecere)
primită la examenul acelei materii. Suma tuturor acestor
punctaje reprezintă punctajul unui student pentru anul
universitar încheiat. Acest punctaj total variază, în cazul
unui student integralist, între 300 (60 credite × nota 5 la
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toate materiile) şi 600 (60 credite × nota 10 la toate
materiile) de puncte.
Pentru a trece dintr-un an în altul, studentul trebuie
să întrunească, la sfârşitul anului I, 350 puncte, la
sfârşitul anului II, 400 puncte, iar la sfârşitul anului III, 450
puncte.
Excepţia o constituie Programul de studii Medicină
Dentară, unde anii de studii se grupează în cicluri
astfel: anii I şi II reprezintă ciclul I de studii, anii III şi IV,
ciclul II, iar anii V şi VI, ciclul III. Prin urmare, pentru a
putea trece dintr-un ciclu în altul, studentul trebuie să
acumuleze 700 puncte după ciclul I, 800 puncte după
ciclul II, 900 puncte după ciclul III. Dacă la sfârşitul duratei
legale a programului de studii nu ai obţinut toate creditele
stabilite, poţi solicita prelungirea duratei de studiu cu
1-2 semestre pentru disciplinele creditate, cu obligaţia de
a-ţi încheia studiile după planul de învăţământ al promoţiei
cu care îţi susţii examenul de finalizare a studiilor. Dacă
după perioada de prelungire nu ai obţinut toate creditele
vei fi exmatriculat. Pentru ca un plan de învăţămât este
valabil pentru durata studiilor unei promoţii de studenţi,
acesta poate suferi modificări pentru promoţiile următoare.
De aceea, noi îţi recomandăm să îţi finalizezi situaţia
şcolară prin obţinerea numărului total de credite alocate
programului tău de studii, în caz contrar s-ar putea să ai
restanţe pe care iniţial nu le-ai prevăzut.
Dacă nu ai promovat un examen, nu te-ai putut prezenta
ori nu eşti mulţumit de notă, poţi repeta evaluarea la
disciplinele nepromovate sau reevaluarea competenţelor
la cele promovate, în cele două sesiuni de restanţe şi
măriri, din vară şi toamnă. Şi pentru că în Universitatea
noastră contează atât promovarea efectivă a examenelor,
cât şi notele de promovare, îţi recomandăm să profiţi de
această
facilitate.
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Transferuri.
Întreruperi de studii

D

in motive personale, ai dreptul să soliciţi
întreruperea şcolarităţii. Pentru aceasta, trebuie
să îţi achiţi taxa şcolară aferentă întregului
semestru în care soliciţi întreruperea. Dacă ţi-ai întrerupt
studiile înainte de expirarea termenului pentru care ai
achitat taxa şcolară, taxa nu va fi restituită! Reluarea
studiilor antrenează, după caz, repetarea anului de studiu
sau susţinerea restanţelor.
Dacă pe parcursul anilor de studiu descoperi o mai
mare afinitate cu alte specializări oferite de Universitatea
noastră, le poţi efectua în paralel sau te poţi transfera la
programul de studii dorit. Transferul este permis până în
penultimul an de studiu, în condiţiile stabilite de
conducerea facultăţilor privind echivalarea disciplinelor
de studiu şi a creditelor acumulate şi achitarea obligaţiilor
de plată faţă de Universitate. Cererile de transfer se depun
cu cel mult 10 zile de la începerea anului universitar.

Atenţie! Nu se acceptă transferuri în cursul
anului universitar.

Pentru studenţii români proveniţi din universităţile de
stat şi particulare acreditate, transferul la Universitatea
„Apollonia” din Iaşi este acceptat, cu respectarea condiţiilor
stabilite de conducerea facultăţilor privind echivalarea
disciplinelor de studiu şi a creditelor acumulate şi achitarea
obligaţiilor de plată faţă de universitate. Este posibil să fii
nevoit să susţii eventuale examene de diferenţă care vor fi
stabilite
de
o
comisie
internă.
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Finalizarea studiilor de licenţã
În fiecare an universitar, examenele de finalizare a
studiilor se susţin în două sesiuni:

 vară (iunie – iulie respective septembrie)
 iarnă (ianuarie – februarie)
Examenul de licenţă va reprezenta pentru tine o probă
de maturitate şi încununarea eforturilor depuse pe
parcursul anilor de studii. Ştim că stressul, va fi, cel mai
probabil, o constantă a pregătirii tale pentru examenul de
licenţă, dar vom încerca, prin toate mijloacele, să nu îţi
adăugăm motive de îngrijorare. Astfel, probele, tematica
, testele grilã şi bibliografia îţi vor fi comunicate din
vreme
pentru
a avea suficient timp de studiu.
Portofoliile pregãtite în anii clinici de studenţii de la
Medicinã Dentarã vor fi prezentate la proba practicã iar
prezentarea lucrãrii de licenţã elaborate conform
ghidului pune în evidenţã aptitudinile de cercetare ale
studentului coordonat de un cadru didactic cu titlu de
lector,conferenţiar sau profesor
Pentru a te putea înscrie la licenţă trebuie să fi susţinut
şi promovat, pe parcursul anilor de studiu, examenul de
competenţă lingvistică.
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Tot condiţie obligatorie
de
înscriere
o
reprezintă
şi
prezentarea fişei de
lichidare
din
care
să rezulte că nu ai
datorii
faţă de Universitate.
Aceasta
trebuie
să
conţină două vize, de
Univerla Biblioteca
sitară
„Apollonia”
şi
Serviciul
Contabilitate.
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Platforma de
Instruire
Practicã
Formarea competenţelor practice stă la baza misiunii
asumate de UAI, de aceea, Universitatea se retehnologizează
şi îşi înnoieşte baza materială în permanenţă pentru ca tu
să îţi poţi realiza optim baremul practic. Pentru că
pregătirea practică stă la baza formării tale ca viitor
specialist (activitatea practică are o pondere, în medie,
de 2/3 din numărul total de ore), Universitatea „Apollonia”
din Iaşi a creat pentru tine Platforma de Instruire Practică
cu o structură bifocală: prima dintre ele vizează
componenta ştiinţelor sociale şi a fost dezvoltată pentru a
sprijini instrucţia practică a studenţilor Facultăţii de Ştiinţe
ale Comunicării, cea de-a doua se situează în domeniul
ştiinţelor medicale şi sprijină dezvoltarea competenţelor
practice ale studenţilor Facultăţii de Medicină Dentară.
Dacă eşti student al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării
te vei dezvolta ca viitor profesionist, lucrând sub
îndrumarea profesorilor tăi la:

Student Club TV. Gândit ca o platformă de instruire

practică în domeniul Comunicare-Jurnalism, postul de
televiziune ,,Student Club” are menirea să profesionalizeze
studenţii în activităţile specifice televiziunii şi să transmită
emisiuni care să reflecte zonele de interes ale
tinerilor:Educaţie, Carieră, Sănătate, Joburi Studenţeşti,
Economie, Sport, Arte, IT&C.

Student Club Radio. Este un post de radio-şcoală

care îţi va da posibilitatea de a te manifesta prin exerciţiu
jurnalistic nemijlocit în cadrul curriculei Facultăţii de
Ştiinţe ale Comunicării şi Jurnalism, abordând preponderent
probleme ale comunităţii academice şi ale celei socioeconomice regionale specifice publicului vizat.

Revista studenţească „Nova Apollonia”. Dedicată

formării studenţilor de la specializarea Jurnalism în
domeniul presei scrise, revista apare lunar şi cuprinde
subiecte din domeniile educaţional, social şi cultural din
cadrul Universităţii „Apollonia”, dar şi din mediul local
şi regional.

Editura Universităţii „Apollonia”. Asigurând

necesarul de carte academică şi de cursuri, editura
îndeplineşte şi o misiune formativă pentru studenţii
doritori să se familiarizeze cu activitatea editorială.
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Laboratorul

Multimedia

şi

Informatizare.

Dezvoltat pentru perfecţionarea studenţilor Facultăţii de
Ştiinte ale Comunicării, laboratorul este preponderent utilizat
pentru crearea produselor de relaţii publice şi publicitate.

Departamentul
de
Analiză
şi
Diagnoză
Organizaţională. Gândit ca un serviciu lucrativ pentru terţi,

DADO reprezintă şi o bază de învăţare pentru studenţii
Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării interesaţi să afle cum
trebuie analizate activităţile şi procesele funcţionale şi
disfuncţionale dintr-o companie/departament pentru a pregăti
şi facilita un proces de schimbare organizaţională pentru
îmbunătăţirea performanţelor respectivei companii sau
respectivului departament.

Departamentul de Promovare şi Publicitate. Creat în

ideea asigurării vizibilităţii Universităţii prin promovarea şi
gestionarea imaginii pozitive, departamentul poate fi un bun
prilej pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării de
a învăţa principiile de bază ale marketingului şi organizării de
evenimente.
Dacă eşti înmatriculat la Facultatea de Medicină
Dentară vei avea posibilitatea să devii practician încă din
timpul studiilor, în laboratoarele şi clinicile pe care
Universitatea ţi le pune la dispoziţie:

Platforma de Instruire Preclinică

Laboratorul integrat pentru biotoleranța medicamentelor,
biomaterialelor și dispozitivelor medicale (Laboratorul de
nanomateriale: sinteză și caracterizare, Laboratorul de
spectrofotometrie, Laboratorul de culturi celulare, Laboratorul de
embriologie aviară, Laboratorul de Polymerase chaine reactions
(PCR), Laboratorul de medicină experimentală, Laboratorul de
Investigații paraclinice),;

Laboratorul
integrat
pentru
biotoleranța
medicamentelor, biomaterialelor şi dispozitivelor
medicale (LIBMED)– funcționează în cadrul UAI fiind afiliat
Institutului de Cercetări „Acad. Ioan Hăulică” cu scopul de a
dezvolta și integra infrastructura de cercetare a UAI, de a realiza,

implementa și dezvolta propriile protocoale de cercetare,
experimentale, pe animale de laborator, și clinice cu experiența
cadrelor didactice, a colectivelor de oameni de știință care sunt
interesați în domeniile respective în intenția unei rețele de studiu
interuniversitare și interacademice

Laborator integrat pentru biotoleranța
medicamentelor, biomaterialelor şi dispozitivelor
medicale


laboratoare didactice pentru disciplinele fundamentale,
morfologice şi funcționale destinate procesului instructiveducativ pentru studenții UAI.

Studenți MD – sală microscopie

Studenți MD – sală microscopie

Microscop cu cameră încorporată

Microscop cu fluorescență

Histotecă cu capacitate de 5000 lame – sală microscopie

Microtom și plită histologică destinate realizării de preparate
anatomopatologice - sală microscopie

Studenți MD – lucrări practice – frotiu din sânge periferic

Studenți MD – lucrări practice –raclat de mucoasă bucală

Studenți MD – lucrări practice – biofizică

Studenți MD – lucrări practice – pe analizor semiautomat
biochimie

Platforma de Instruire Clinică (PIC)

Cuprinde clinici de specialitate – Odontologie, Parodontologie,
Chirurgie OMF, Implantologie, Ortodonție / Pedodonție și
Protetică Dentară, Reabilitare Orală complexă, Clinica de
Odontostomatologie clinică, Clinica de prevenție Dentară, Clinica
de Balneofiziokinetoterapie, Laborator de Simulare Nursing,
Laboratoare de tehnică dentară: Laborator de Propedeutică,
Centrul Metodologic de Narcosedare „Morris Clark”, Laborator de
Simulare Electromecanică, Laborator de Simulare Haptică,
Laborator de Radiologie Dentară 3D ; Clinicile de specialitate, PP,
PIC și PIP au o dotare mult peste medie, de cele mai multe ori
unică
în
țară,
fiind
retehnologizate
continuu.
(http://univapollonia.ro/platforma-de-instruire-practica/),
(http://univapollonia.ro/platforma-de-instruire-preclinica/),
(http://univapollonia.ro/platforma-de-instruire-clinica/),

Sediul PIP din str.Pacurari nr.11 – Sediul Centralui Medical
Domenico
Această structură se fundamentează pe o viziune holistică și
originală în ceea ce privește inserția practică a studenților și
urmărește centralizarea activității practice într-un spațiu unitar și
corelarea între competențele pe care trebuie să le aibă absolventul
cu îndeplinirea de bareme practice cumulative și verificarea
portofoliului de cazuri la examenul de licență. Această viziune a
fost apreciată de către organizații internaționale independente,
care evaluează calitatea învățământului universitar. Astfel,
Universitatea „Apollonia” din Iași a primit distincțiile: Europe
Business Assembly, a acordat titlul Best University 2013;
European Society for Quality Research (ESQR), Bruxelles,
Belgia s-a oferit European Award for best Practices 2014, in the
Gold Category.
Uni
vers
itate
a
noas
tră
au
con
ving
erea
că
predarea trebuie să asigure formarea unor competenţe de
specialitate pe domeniul studiat. Majoritatea cadrelor
didactice care predau în cadrul Universităţii „Apollonia” din
Iaşi au, pe lângă experienţa didactică, serioasă experienţă
practică.
Ca regulă generală, ceea ce caracterizează activitatea UAI
în domeniul instruirii practice a studenților este permanenta
preocupare de identificare a tehnologiilor moderne și asimilarea
lor prin achiziția de materiale, linii tehnologice, programe
informatice privind implementarea practică.
In clinicile de specialitate ( Odontologie, Chirurgie Oro-

Lucrările

maxilo-facială, Reabilitare orală complexă și Implantologie,
Parodontologie, Ortodonție, Protetică dentară) care dispun de
dotare performantă, de aparatură și instrumentar care permit
aplicarea celor mai moderne tratamente odontale și restaurative
se asigură condițiile ca fiecare student să execute un barem
practic clinic, complet, obligatoriu pentru intrarea acestuia în
examen.
Datorită accentului pus de Conducerea Universității

pe pregătirea practică a viitorilor specialiști, baremul clinic
din anii superiori include și manoperele din anii inferiori în
scopul aprofundării competențelor practice atât de necesare
medicului stomatolog.

Clinica de Odontostomatologie clinică
Monitorizarea activității practice se realizează prin
stagiu clinic programat, dirijat ce include: demonstrații
practice, simulări de caz, prezentări de caz și realizarea
propriu-zisă a baremului clinic, ce se regăsesc în caietul
asistentului, un instrument util în realizarea învățămaîntului
centrat pe student.

Clinica de Endodonție – stagiu clinic dirijat se desfăşoară pe bază de
bareme sumative alternând demonstraţia practică cu simulările şi
prezentările de caz şi efectuarea practică a baremului

Cabinetul de Implantologie

Cabinetul de Implantologie dispune de truse de
implantologie
pentru
sisteme
implantare
diferite,
fiziodispensere, unitate de monitorizare a funcţiilor vitale - are
priorităţi naţionale în domeniul liftingului sinusal, tehnicilor
de augumentare de creastă

Simularea manoperelor chirurgicale în cabinet

Clinica de Ortodonție și Pedodonție
Clinica de Ortodonție-Pedodonție desfăşoară proiecte privind
sănătatea orală în 2 Centre de zi şi o grădiniţă, asigură asistenţă
stomatologică gratuită pentru copii cu posibiltãţi materiale şi are
specialişti competenţi în tehnicile de ortodonţie fixă, Straight weire,
INCOGNITO şi INVISALIGN

Clinica de Protetică Dentară dispune de o bază materială
modernă, aici putându-se realiza toate tipurile de proteze

Clinica de Protetică Dentară



laboratoare de tehnică dentară în care se găsesc linii
complete de prelucrare a aliajelor dentare, polimerilor şi
ceramicilor dentare şi unde studenții își pot însuși tehnologiile
de execuție a protezelor dentare conjuncte, adjuncte, inclusiv
în variantele moderne.

Laboratorul KaVo de Propedeutică unic în România prin
ergonomia posturilor de lucru individuale destinate
deprinderii abilităţilor de modelaj pentru studenţi
Laboratorul de tehnică dentară
Preocuparea Conducerii Universității pentru includerea în
Patrimoniu a celor mai noi tehnologii apărute în domeniu s-a
concretizat prin achiziționarea unei linii tehnologice asistate
computerizat, CAD/CAM

Laboratorul de simulatoare electro mecanice
Laboratorul de simulatoare electro mecanice permite
realizarea preclinică, pe modele, a diverselor manopere ce vor fi
apoi realizate în cavitatea intra-orală.Acest exerciţiu extrem de
utilizat în Facultâţile de Medicinâ Dentarâ din ţarâ are şi
dezavantaje privind adaptabilitatea la unitatea de lucru
dentarâ,sunt statice ,repetabile şi pot fi înlociute de simularea
clinicâ individualizatâ la fotoliul dentar introdusâ din acest an.

Laboratorul de simulare haptică MOOG-SIMODONT
Simularea hapticã este un concept unic în România și
Europa de Est a permis introducerea şi dezvoltarea
conceptului apollonist de educare a dexterităţii studentului
şi medicului dentist. Uniturile de simulare haptică au softuri
pentru demonstraţii şi lucru efectiv cu diferite nivele de
dificultate şi sistem de notare.
Pentru practicarea tehnicilor anestezice există fantome
cu senzori şi soft
Cabinetul de Psihologie al Universității “Apollonia”
din Iași permite evaluarea psihoaptitudinală a studenților,
fiind dotat ultramodern, cu aparate pentru testarea
capacităților psihomotrice.

Cabinet de Psihologie
Profesiunea de medic stomatolog necesită cunoştinţe
solide fundamentale şi medico-chirurgicale generale, alături de
cele teoretice şi practice specifice medicinii dentare. Pentru a
realiza acest deziderat, curricula academică a Universităţii
Apollonia din Iaşi este alcatuita judicios , comparatâ anual cu
curriculele Universitâţilor de profil din ţarâ şi strâinâtate.
Între aceste discipline am identificat un grup aparte care
urmăreşte dezvoltarea comportamentelor şi deprinderilor
denumite competenţe practice. Am inteles de la inceput ca
acest lucru se bazeaza, inainte de toate, pe studiul teoretic
aprofundat al diverselor discipline din curricula. De aici s-a
nascut ideea conceptului apollonist transdisciplinar si
interdisciplinar complex de educare a dexteritatii
si
mentinere pe tot parcursul vietii. Grupul asupra caruia ne-am
indreptat atentia cuprinde discipline care se insiruie armonios dea lungul celor 6 ani de studiu.
Fiecare student se prezinta cu o anumita capacitate individuala in
ceea ce priveste dexteritatea, pe care cadrul didactic nu o
cunoaste decat superficial, nemaivorbind despre deficientele
aptitudinale intalnite.
Se impune prelungirea training-ului practicat in timpul
facultatii pe parcursul intregii existente profesionale a medicului,
schimbarea atitudinii fata de propriile performante si de educarea
constienta a specialistului in scopul aprofundarii si extinderii
competentelor practice.
O premisa importanta a implementarii conceptului de
dexteritate se refera la constientizarea faptului ca practicarea
instrumentalizata a medicinei dentare, aflata sub influenta
dezvoltarii tehnologice perpetue, presupune utilizarea unei game

variate de aparate si dispozitive medicale, fara de care
stomatologia n-ar mai fi aceeasi.
Organizarea sistemului ergonomic stomatologic este alt
obiectiv programat al educarii dexteritatii, pentru ca aceasta in
sine nu acopera neajunsurile unei activitati dezordonate.
Este indispensabila cunoasterea secventiala a timpilor de
executie a diverselor proceduri medicale dentare restaurative,
endodontice, parodontale, chirurgicale, protetice sau ortodontice
pe categorii de varsta, executarea lor prin metoda nou introdusã a
simulãrii clinice individualizate care permite executarea
manoperelor pe situaţii clinice simulate pe simulatoarele cuplate
la unitul dentar si dezvoltarea competentelor practice pe pacient,
sub directa indrumare a cadrului didactic, dupa demonstratia
practica.

Simularea clinică individualizatã-concept apollonist
nou introdus
Programul de studii Medicină Dentară îsi propune să
continue seria de cursuri profesionale extracurriculare creditate
EMC, manifestările TRIBUNA SPECIALISTULUI care permit
contactul cu specialişti care nu sunt cadre didactice cu rezultate

remarcabile în domeniul Medicinei Dentare, cunoscători de noi
tehnici sau cu cabinete de mare succes.Figuri marcante ale
Medicinei Dentare au desfăşurat cursuri de pregătire în
Facultatea de Medicină dentară-în Domeniul Parodontologieihands on Prof.Dr.D.Dimitriu UMF Carol Davila Bucureşti; în
domeniul Endodonţiei-Prof.Dr.Iliescu,. hands on-ul de
microscopie endodontica coordonat de Dr.Caminescu, hands
on-ul firmei VITA, al firmei 3M divizia de stomatologie
generala si cea de ortodontie
Asociaţiile profesionale OTDR,UNAS şi CMDR au fost
consultate în vederea îmbunătăţirii planului de învăţămînt şi au
propus introducerea de noi discipline.

Centrul Metodologic de Narcosedare „Morris Clark” realizat
cu scopul de a contura paleta de competenţe profesionale
practice, utile fiecărui medic dentist, ce conține dotări moderne
care nu ar trebui să lipsească din nici un cabinet stomatologic. În
acest centru s-a introdus în practica stomatologică tehnica de
inhalosedare şi a permis organizarea de cursuri de pregătire
căutate de medicii din zona Moldovei

Clinica de Gnatologie este dotată cu o linie de diagnostic

posturologic unic în România realizat în colaborare cu
Universitatea din Pisa, Italia, precum şi dotări specifice pentru
analizarea componentelor sistemului stomatognat (T-scan,
electromiograf, ecograf pentru articulaţia temporo-mandibulară,
arc facial şi articulatoare semi şi total programabile, electro
kinezio mandibulograf) reprezintă baza clinică a disciplinei de
Gnatologie posturală şi premisa cercetării ştiinţifice în acest
domeniu, precum şi în domeniul reabilitării miofuncţionale la
adulţi şi copii.

Clinica de Gnatologie

-

Mandibulokineziograf - Plasarea senzorilor mandibulari

Clinica de Gnatologie - Ansamblu pentru înregistrarea
electromiografică

Analiză ocluzală T-scan

Înregistrare T-scan

Ecograf articulaţie temporo-mandibulară

Ecografie de articulaţie temporo-mandibulară



Clinica de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

care are în componenţă săli de kinetoterapie, electroterapie,
ultrasunete, laser, magnetoterapie, băi galvanice.

Clinică de balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Clinică de balneofiziokinetoterapie şi recuperare Sala de Fitness

Clinică de balneofiziokinetoterapie şi recuperare - Sala de
Fitness

Clinică de balneofiziokinetoterapie şi recuperare – băi
galvanice

Redacțiile revistelor academice internaționale:
International
Journal
of
Medical
Dentistry (IJMD), International Journal of Communication
Research (IJCR); Revistele editate de Universitatea „Apollonia”
din Iași: International Journal of Medical Dentistry, revistă
științifică cotată B+ de CNCS (http://www.ijmd.ro/) și
International
Journal
of
Communication
Research
(http://www.ijcr.eu/), ambele incluse în baze de date
internaționale (ISI Indexing, Global Impact Factor, DOAJ,
EBSCO) reprezintă nu numai un mijloc de valorificare a
rezultatelor cercetărilor proprii prin publicarea lucrărilor
științifice elaborate de cadrele didactice și cercetătorii din
universitate, ci și o cale de menținere a legăturilor cu alte grupuri
de cercetare din țară și din lume care publică în aceste reviste.
Una dintre principalele priorități ale conducerii
universității este continuarea procesului de evaluare în vederea
indexării revistei IJMD în baza de date ISI Thompson. De
asemenea a început și procesul de indexare al revistei IJCR în
baza de date ISI Thompson. A fost monitorizată creșterea calității
materialelor publicate în revistele universității și a numărului de
citări în scopul atribuirii unui coeficient de impact.
Au fost intensificate activității de promovare a revistelor
IJMD și IJCR prin internet, media și alte căi, prin invitarea
specialiștilor din țară și străinătate de a publica în paginile
revistei, prin realizarea de pliante ce vor fi introduse în mapele
participanților la diferite manifestări științifice (în țară și
străinătate), prin atragerea în board-ul revistei a unor personalități
cu reputație internațională.

Oficiul Relații Externe;
Legăturile internaționale în domeniul cercetării științifice s-au
concretizat în stabilirea de parteneriate cu Instituții academice și
de cercetare, precum: Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey,
Stomatological Faculty, Bukovian State Medical University,
Chernivtsi-City, Ucraine, Department of Operative Dentistry,
Stomatological Faculty, Bogomoles National Medical University,
Kiev, Ucraine, Universitatea de Stat din Moldova, Chisinau,

Republica Moldova, Universitatea Libera Internationala din
Moldova, Chisinau, Republica Moldova, Gimcheon University,
Gimcheon, South Korea, SMM/Swiss School of Management
(Universita Europea di Roma), The Department of Anatomy and
Molecular Embryology at Ruhr University, Germany,
International European Academy, Tirana Albania, University of
Pau and Pays de l'Adour, France, Universitatea Catolică din
Portugalia (Lisabona), Kansas University, Sf. Methodius an Chiril
University din Veliko, Târnovo, Bulgaria, Universitatea Liberă din
Chișinău, Republica Moldova. (http://univapollonia.ro/parteneri/),

Laboratorul Multimedia și Informatizare
Informatizarea în universitate și achiziționarea de soft este
realizată pe domenii și direcții de lucru administrative
(secretariat – informatizarea bazei de date, evidență studenți,
comunicare digitală cadru didactic-studenți, prin adrese de email, contabilitate – soft-uri specifice (WinMentor), resurse
umane – (REVISAL).
Pentru activitatea didactică, în scopul bunei desfășurări a
procesului de învățământ s-au achiziționat în platformele de
instruire practică aparatură și soft-urile necesare. S-a informatizat
activitatea de asistență medicală și de cercetare în clinici, prin
comunicarea dintre Laboratorul de Radiologie Dentară și Clinicile
de Stomatologie, prin completarea computerizată a foii de
observație, (soft de înregistrare şi gestionare a pacienţilor), prin
softurile pentru disciplina de implantologie, ortodonție, (soft de
analiză a teleradiografiei AUDAXCEPH) posturologie, softuri
pentru laser terapeutic, softuri pentru investigații gnatologice
(EMG, KMG, Tscan), softuri pentru investigații ultrasonografice,
analiză bidimensională FONA, soft 3D de simulare imagistică
clinică, soft de simulare haptică, soft BioPac, soft UV-WIN 5.0spectrofotometrie UV-VIS, soft optika VIEW 7 pentru înregistrare
imagini și video microscopie optică, soft CAD-CAM etc. Pentru
Facultatea de Științe ale Comunicării, în laboratorul multimedia și
informatizare și în componentele PIP s-au achiziționat softuri
speciale de editare și prelucrare imagine și sunet Pe lângă acestea
mai există un laborator de informatică și multimedia dotat cu 20
de calculatoare, tablă interactivă
Platforma on-line dedicată studenților stochează în format
electronic informațiile specifice procesului de învățământ: note,

observații, clasamente atât pe medii generale cât și pe obiecte,
permite transmiterea de mesaje către studenți și profesori, și oferă
posibilitatea de a realiza rapoarte școlare statistice și de activitate
necesare conducerii universității, aplicația fiind accesată de către
personalul autorizat al unității de învățământ prin intermediul
unui nume de utilizator și a unei parole în interfața web (online) a
platformei. (http://apollonia.sitscol.ro/)
Scopul acestei platforme este de a oferi o soluție educațională
de înaltă calitate, de pe urma căreia să beneficieze în egală măsură
atât studenții cât și cadrele didactice

Laboratorul de informatică şi fonetică este dotat
ultramodern, permite traducerea simultană şi dispune de
tablă interactivă

Laboratorul de informatică şi fonetică este dotat
ultramodern, permite traducerea simultană şi dispune de
tablă interactivă






Spitale clinice universitare în relaţii contractuale

cu Universitatea.

`Practica în clinicile de medicină generală se realizează prin
contract de colaborare cu Spitalele clinice de stat și particulare.
Studenții beneficiază de amfiteatrele din spitalele clinice cu care
Universitatea are contract de colaborare

Resurse şi ser vicii

studenţeşti
Burse

U

niversitatea „Apollonia” din Iaşi este o promotoare
a principiilor de echitate socială şi conducerea
Universităţii crede cu tărie în egalitatea de şanse,
de aceea sprijină cazurile speciale, de natură socială sau
medicală prin acordarea de ajutoare sociale.
Asumându-şi misiunea de a promova binele ca
valoare la nivel educativ-formativ, cultural şi social, deşi
universitate privată, cu buget susţinut de către studenţi şi
de Fundaţia “Sfânta Apollonia”, conducerea Universităţii
sprijină constant
persoanele aflate în dificultate.
Cuantumul unei burse sociale este egal cu cuantumul
taxei de şcolarizare pe un an universitar.
Cererile de bursă
socială se adresează
Preşedintelui Universităţii şi trebuie însoţite
de acte doveditoare.
Cererile sunt apoi evaluate de către Consiliul
de Administraţie.
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Spaţii de învãţãmânt şi cercetare
Universitatea „Apollonia” din Iaşi dispune de cinci
corpuri de clădire:
 corpul central, situat în Str. Muzicii nr. 2, în care se
găsesc Rectoratul, Decanatul şi Secretariatul şi
serviciile administrativ-fiscale, sălile de curs şi o
parte din Platforma de Instrucţie Practică aferente
Facultăţii de Medicină Dentară, Biblioteca;
 corpul al II-lea, din Str. Păcurari nr. 11, unde este
localizată cea mai mare parte a Platformei de
Instrucţie Clinică pentru specializările medicale;
 corpul al III-lea, din Str. Ştefan cel Mare nr. 2, unde
poţi găsi Institutul de Cercetări ,,Acad. Ioan Haulică”
şi Platforma de Instrucţie Practică a Facultăţii de
Ştiinţe ale Comunicării;
 corpul al IV-lea, din Str. Gării. nr. 26, unde este
amplasată o parte a Platformei de Instrucţie Clinică
şi laboratoarele aferente Programului de studii
Tehnică Dentară;
 corpul al V-lea, din Str. Zmeu nr. 8, unde este
localizată baza de predare a Facultăţii de Ştiinţe ale
Comunicări şi.Centrul de formare continua care a
cîştigat şi organizat în colaborare cu Academia
Românã filiala Iaşi şi Cluj şi Universitãţile din
Bucureşti,Cluj şi Sibiu Proiectul PECAFROMPromovarea egalitãţii de şanse în cariera
universitarã şi academicã pentru femeile din
România POSDRU/144/6.3/S/127928
mailto:wordpress@proiectpecafrom.acadiasi.ro
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Pentru că vizăm formarea unui absolvent
complex, cu o largă arie de competenţe, dar și
perfecționarea resursei umane din UAI, oferim un pachet
extins de programe de pregătire: cursuri Cambridge,
cursuri autorizate CNFPA, cursuri creditate EMC / EPC
şi cursuri certificate intern de UAI. De la cursuri de
limbi străine, managementul proiectelor, managementul
resurselor umane sau inspector de resurse umane, până
la formator şi mentor, UAI, prin Centrul de
Performanţă în Formarea Profesională Continuă,
pune la dispoziția celor interesați o gama generoasă de
cursuri de actualitate, la mare cerere pe piața muncii.
Promotoare ardentă a dezvoltării în permanenţă a
performanţelor individuale, UAI organizează cursuri de
perfecționare şi performanţă în diferite domenii de
activitate, inclusiv cele muzical-artistice.

Cursuri PECAFROM

In libro veritas
Nu am văzut niciodată o problemă care să nu
poată fi rezolvată cu o oră de citit.
Charles Montesquieu
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Biblioteca Universitarã
„Apollonia”

Str. Muzicii Nr. 2

Infrastructura bibliotecii sprijină studentul:
 să identifice informaţiile necesare studiului individual;
 să sistematizeze şi să acumuleze informaţiile în
vederea utilizării lor într-un mod original şi superior;
 să instituie un management eficient al timpului de
studiu.
Biblioteca vă stă la dispoziţie cu un fond de carte actual
şi consistent, atât din domeniul medical cât şi cel umanist.
Cursurile, manualele, cărţile, tratatele, publicaţiile seriale
şi documentele electronice pot fi consultate în oricare din
cele
patru
săli
de
lectură.
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Săli de lectură:
Sala I (etaj 1)

– 90 de locuri, 20 calculatoare;

Sala II (etaj E1

– 28 de locuri, 5 calculatoare;

Accesul în bibliotecă pentru
studentul UAI se face pe baza
permisului de intrare. Eliberarea
permisului de acces în bibliotecă
se face GRATUIT. Anual, permisul
de bibliotecă trebuie vizat.

Actele necesare pentru eliberarea permisului
de acces în bibliotecă:
• Act de identitate;
• Carnet de student vizat pentru anul în curs sau
adeverinţă de student;

Biblioteca pune la dispoziție publicații – reviste şi cărţi de
apariție recentă – aflate pe suport electronic sau online ce pot fi
consultate folosind infrastructura informațională compusă din 25
de computere. Numărul total de publicații ofer[ suficient suport
de studiu pentru studenşii universităţii. Pentru extinderea
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opţiunilor de documentare ale studenţilor şi cadrelor didactice, sa făcut abonament la platforma de reviste electronice online
ANELIS (Acces Național Electronic la Literatura Științifică de
Cercetare) din luna octombrie 2015. Universitatea „Apollonia”
din Iași pune la dispoziția studenților și cadrelor sale didactice
accesul la următoarele baze de date: Science Direct, e-book
33.000; Journal, Springerlink- reviste 2900, cărți 200.000;
GALE INFOTRAC CUSTOM JOURNALS 500 de surse);
EBSCO; Dentistry and Oral Sciences Source (reviste și cărți
electronice din domeniul medicinei dentare – 340 de surse);
Communication Source (reviste din domeniul comunicării și
relațiilor publice – 1480 de surse); eBook Academic Collection
(colecție multidisciplinară de peste 130.000 de cărți electronice).
De asemenea, s-a creat Platforma Ebook care conține în prezent
peste 67 de titluri ale cadrelor didactice ale UAI, tipărite în
editura Apollonia (eBook al cărților tipărite de cadrele
didactice ale UAI).
Gale Infotrac Custom Journals. Biblioteca universităţii nu
este doar sală de lectură, ci şi locaşie pentru desfăşurarea multor
activităţi cu grupe de studenţi (prezentări de carte, material
didactic suplimentar etc) biblioteca devine astfel un spaţiu
efervescent în care emană spiritual creator.

Biblioteca UAI cu o capacitate de 118 locuri și 25 calculatoare cu
unitate încorporată – suficiente raportat la numărul studenţilor din
universitate
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Centrul de Performanţã în
Formarea Profesionalã
Continuã

V

rei să îţi îmbunătăţesti CV-ul sau vrei să îţi lărgeşti
aria de competenţe? Fie că optezi pentru cursuri
Cambridge sau autorizate CNFPA, pentru cursuri
creditate sau certificate intern, prin intermediul Universităţii
„Apollonia” îţi oferim posibilitatea de a obţine un certificat,
o calificare de specialitate sau o diplomă recunoscute,
care îţi vor creşte şansele de a-ţi continua educaţia în
România sau în străinătate şi îţi vor ameliora perspectivele
profesionale.
Eşti interesat de limbile străine şi doreşti să le aprofundezi? Poţi opta între cursurile Cambridge şi cele autorizate
CNFPA. Certificatele Cambridge ESOL (KET, PET, FCE,
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CAE şi CPE) oferite de Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi
sunt cele mai prestigioase certificate pe plan mondial
pentru cei care studiază limba engleză. În fiecare an, peste
3 milioane de oameni din 130 de ţări susţin examene
Cambridge, recunoscute, pe plan internaţional, pentru
angajare sau studiu. Pentru o mai mare varietate poţi alege
Cursurile de comunicare în limba engleză, franceză,
italiană sau germană autorizate CNFPA care se finalizează
cu Certificate cu valabilitate permanentă care poartă
antetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului precum şi al Ministerului Muncii şi protecţiei
Sociale, recunoscute pe întreg teritoriul României şi al
Uniunii Europene. De la cursuri de limbi străine,
managementul proiectelor, managementul resurselor
umane sau inspector de resurse umane, până la formator
şi mentor, UAI îţi pune la dispoziţie o gamă generoasă de
cursuri de actualitate, la mare cerere pe piaţa muncii.
Promotoare ardentă a dezvoltării în permanenţă a
performanţelor individuale, UAI organizează cursuri de
perfecţionare şi performanţă în diferite domenii de
activitate, inclusiv cele muzical-artistice.

Alege TU cursul de formare cel mai potrivit

pentru tine!!!
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Institutul de Limbi Moderne
„Apollonia”

C

urricula noastră diferă de cea oferită de alte
universităţi, printre preocupările noastre
regăsindu-se, totodată, şi aceea de a pregăti
studenţii nu numai în limba maternă, ci şi în limbi străine
pentru a face faţă provocărilor dinamice şi globale ale
practicii a ctuale. Din punct de vedere plurilingvistic, se
pune accent pe limbile engleză şi franceză, însă studenţii
pot opta şi pentru învăţarea limbilor italiană, germană,
spaniolă prin intermediul ofertei Institutului de Limbi
Moderne „Apollonia” (I.L.M.A.).
Nu ştii cine suntem? Te asigurăm că te-ai bucurat cel
puţin odată de serviciile furnizate de personalul
ultracalificat al Institutului. De exemplu, noi suntem cei

Conferință ILMA
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care ţi-am facilitat, prin traducere simultană, înţelegerea
prezentărilor şi intervenţiilor la toate evenimentele
organizate de Universitate la care sunt prezenţi invitaţi din
străinătate.
Ai nevoie de traduceri din diferite domenii în şi din
limbile predate la ILMA? Vrei să studiezi sau să te angajezi
în străinătate şi ai nevoie de traduceri autorizate a actelor
personale şi de studii din limba română în limbă străină şi
invers? Noi îţi punem la dispoziţie o vastă echipă de
profesionişti care vor realiza pentru tine, la preţuri
competitive, toate aceste servicii.
Ştim cât este de greu să pătrunzi pe piaţa internaţională
a muncii, de aceea, la noi, vei beneficia şi de consiliere
pentru găsirea unui loc de muncă în una din ţările a căror
limbă se predă la ILMA. Mai mult, pentru a te familiariza
cu profilul cultural al ţărilor respective, ILMA organizează
pentru tine simpozioane, mese rotunde, sesiuni de
comunicări, proiecţii de filme documentare şi de lung
metraj pentru cunoaşterea tradiţiilor, specificului cultural,
aspectelor de civilizaţie din ţările a căror limbă se predă
în cadrul Institutului. Pentru a-ţi facilita contactul cu nativii
ţărilor alese, ILMA organizează workshop-uri cu invitaţi
din străinătate care să facă demonstraţii practice pe teme
de limbă, literatură, civilizaţie ale ţărilor respective. Şi
pentru că suntem de părere că învăţarea poate fi realizată
într-o manieră relaxată şi amuzantă, organizăm pentru tine
spectacole de teatru, muzică sau dans cu specificul ţărilor
amintite. Nu am uitat nici studenţii străini. Pentru aceştia
oferim aceeaşi gamă de servicii de traducere, interpretariat
şi consiliere, dar şi prezentări de familiarizare cu limba,
cultura
şi
civilizaţia
României.
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Biroul de Consiliere privind
orientarea în carierã

B

iroul de Consiliere privind orientarea în carieră a
fost creat special pentru a te consilia cu privire la
viitoarea carieră şi pentru a te informa în legătură
cu locurile de muncă şi practică, internships, burse private
oferite de companii, prezentări ale companiilor.
Selectatã
în
cadrul
Proiectului
VIAVocaţie,interese,autocunoaştere
şi
dezvoltare
POSDRU/90/2.1/S/63742 Universitatea Apollonia a primit un
punctaj de 75,75 puncte şi a participat cu o echipã integral
acceptatã la orientarea educativã şi profesionalã a studenţilor
din anii terminali, la determinarea compatibilitãţii persoanãprofesie cu şanse mai mari de reuşitã şi satisfacţie
profesionalã şi o investiţie inteligentã a timpului în educaţie.
Studenţilor le sunt puse la dispoziţie link-uri utile spre
website-uri care oferã modele de CV sau scrisori de intenţie,
oportunitãţi de dezvoltare a carierei, stagii de practicã,
plasamente,activitãţi de voluntariat în toatã Europa.
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Cabinetul
şcolarã

Î

de

medicinã

n decursul celor trei, patru sau opt ani petrecuţi ca
student la Universitatea „Apollonia” din Iaşi, s-ar putea
să ai nevoie uneori (şi îţi urăm să fie de cât mai puţine
ori!) şi de asistenţă medicală. UAI îţi oferă gratuit consultaţii
medicale, atât în cabinetul de medicină şcolară, cât şi
în clinicile de stomatologie sau balneofiziokinetoterapie
şi recuperare.

ApoPont
Chiar dacă te înscrii la Cabinetul Medical
Studenţesc al Universităţii, nu trebuie să te retragi
de pe lista medicului tău de familie din localitatea
din
care
vii.
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Taxele
Cum se stabileşte cuantumul taxei de studiu?
Orice taxă reprezintă contravaloarea tuturor cheltuielilor
generate de prestarea serviciului respectiv. Taxa de studiu
reprezintă contravaloarea tuturor serviciilor oferite
studentului de către instituţia de învăţământ superior în
cadrul programului de studiu. Taxa de studiu cuprinde o
serie de costuri cuantificate separat pentru fiecare
componentă a programului de studiu, după cum urmează:


costul serviciilor educaţionale, tutoriale şi administrative;


costul materialelor didactice;

costuri de utilizare a unor echipamente specifice
necesare desfăşurării procesului de pregătire;


costuri de utilizare a unor servicii educaţionale

oferite de terţi şi care fac parte integrantă din procesul
de instruire;


cheltuieli de regie;

cheltuieli de dezvoltare;

alte cheltuieli.

64

64

ApoPont
Plăteşte-ţi taxele la timp! Aşa vei evita penalizările.

Nivelul taxelor se propune de către Facultăţi şi se
aprobă de către Senatul Universităţii. Toate taxele se
achită la casieria Universităţii „Apollonia” din Iaşi sau
în contul RO80BTRL02401202T09618XX.

Atenţie! Neplata taxelor şcolare la termenele
stabilite conduce la pierderea calităţii de
student. Redobândirea calităţii de student
pentru anul universitar în curs se face numai
după plata tuturor taxelor aferente.

ApoPont
După ce ai făcut o copie pe care ai dus-o la
Secretariatul Facultăţii, este foarte important să
păstrezi cu grijă fiecare chitanţă care dovedeşte că
ai plătit, ca să poţi dovedi oricând că nu ai datorii.
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H

Reprezintã-ţi
interesele!

otărârile adoptate de „Apollonia” din Iaşi nu se
iau fără a lua în considerare şi interesele
studenţilor. Acestea sunt comunicate conducerii
Universităţii prin reprezentanţii voştri. Astfel, 25% din
numărul total al membrilor Senatului, Biroului Senat,
Consiliului de Administraţie, Consiliului Profesoral şi
Consiliului Departamentului este reprezentat de studenţi.
Totodată, sunteţi incluşi şi în toate comisiile şi departamentele de lucru de la nivelul Universităţii şi Facultăţilor.
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De ce să fii reprezenta(n)t?
Reprezentanţii studenţilor în Consiliul Facultăţii şi
în Senat:


pot propune acte normative 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.

Şi tu poţi fi pe această listă! Tot ce trebuie
să faci este să candidezi şi să te asiguri că
drepturile tale şi ale colegilor tăi ca studenţi
vor fi tot timpul apărate.
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Asociaţia Studenţilor

Apollonişti

V

rei să fii un membru activ al comunităţii studenţeşti?

Atunci, înscrie-te în Asociaţia Studenţilor din
Universitatea „Apollonia” din Iaşi (A.S.A.). Aşa te
vei putea implica în proiecte publice ale căror ţinte sunt
orientate către probleme de tineret, sănătate, educaţie,
cercetare, cooperare internaţională, mediu, turism
ecologic etc. Ca membru vei participa la numeroase
acţiuni de educaţie sanitară, implicându-te astfel în
proiecte de prevenţie. Un mare succes pentru Asociaţie îl
reprezintă campaniile de informare anuale din licee cu
privire la importanţa continuării studiilor şi impactul
negativ al etnobotanicelor asupra sănătăţii tinerilor.
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De asemenea, Asociaţia are şi un profil caritabil,
organizând adesea campanii de strângere de fonduri
pentru persoanele dezavantajate, dar şi oferind asistenţă
medicală gratuită şi asigurând tratament pedodontic şi
profilactic necesar. Tot prin intermediul A.S.A. ţi se poate
oferi ocazia de a participa la internships, la şcoli de vară,
training-uri, conferinţe, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Statutul de membru îţi va da ocazia să îţi dezvolţi şi
abilităţile organizatorice, într-un context lejer şi distractiv,
prin

organizarea

Balului

Bobocilor

şi a

altor

petreceri tematice.

Sediu ASA
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De ce să faci parte
studenţească?

dintr-o asociaţie

 Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut în timpul liber
şi să fii ceva mai mult decât tipicul student care
merge la cursuri, seminarii şi laboratoare.

 Activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un

program fix, ca un job sau un stagiu, ci unul flexibil,
dar destul de variat încât să nu te plictiseşti
niciodată.

 Este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea
„experienţă” atât de căutată de angajatori.

 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.

 Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca
în străinătate prin internships, la şcoli de vară,
traininguri, conferinţe etc.

 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.
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Organizare eveniment ASA

Excursie în Bucovina – Membrii corului UAI
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Eveniment ASA
UAI investeşte constant în activitatea extracurriculară a
studenţilor, în acest scop sprijinind Echipa de tenis de masă a
UAI prin organizarea de turnee pentru jucătorii profesioniști şi
amatori. Prin Corala Camerata Apollonia studenții
Universităţii cu aptitudini vocale deosebite sunt sprijiniţi în
vederea susţinerii de turnee şi concerte în tară şi străinătate şi
participarea la competiții de profil.

Activitate extraccuriculară – tenis de masă UAI
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Eveniment ASA

Eveniment ASA
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Balul Bobocilor – UAI
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Viaţa universitarã

A

fi student la „Apollonia” înseamnă mai mult decât
ore de curs şi sesiune. Loială misiunii sale –
educativă, formativă şi culturală – Universitatea
„Apollonia” din Iaşi organizează pentru tine conferinţe,
ceremonii academice, seminarii, workshopuri cu audienţă
naţională
şi internaţională, concerte, festivaluri şi
competiţii sportive.

Activitãţi ştiinţifice

C

ercetarea, alături de componenta educaţională şi
cea cultural-socială reprezintă trinomul formării
studentului apollonist. Sistemul de învăţământ din
UAI, prin domeniile de pregătire medicină şi ştiinţe ale
comunicării, îşi propune să contribuie la dezvoltarea
interesului şi aptitudinilor de cercetare şi inovare ale
studenţilor pe întreg parcursul educaţional, să le dezvolte
abilităţile specifice de cercetare, în special multidisciplinară.
Aşadar, anual, în UAI ai posibilitatea să asişti şi să te înscrii
la manifestări ştiinţifice cu participare internaţională.
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Zilele Universităţii Apollonia
În fiecare an, în perioada 9 februarie – 9 martie, se
desfăşoară sub egida Zilelor Universităţii ample manifestări
ştiinţifice, de la conferinţe şi comunicări ştiinţifice,
dezbateri şi mese rotunde, până la cursuri şi demonstraţii
practice. Seria manifestărilor este deschisă de Sesiunea
Ştiinţifică Studenţească care îţi va da ocazia să îţi expui
în faţa experţilor rezultatul cercetărilor întreprinse, să
primeşti răspunsuri şi sfaturi de la profesionişti, să compari
calitativ munca întreprinsă şi să îţi întăreşti rubrica de
participări la congrese şi conferinţe din CV.

Zilele Institutului de Cercetări „Acad. Ioan
Hăulică”
În perioada 25 octombrie – 5 noiembrie, se organizează
Congresul Anual al Institutului, o nouă ocazie să asişti
la o
descindere
spectaculoasă de
forţe, căci
prestigioasa manifestare atrage personalităţi de marcă
îndelung
ale lumii academice, dar şi practicieni
mediatizaţi.
UAI îşi asumă ca misiune realizarea de performanţă în
domeniul cercetării, punând accentul pe excelenţă,
interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională. În UAI,
activitatea de cercetare este subsumată Institutului de
Cercetări „Acad.Ioan Haulică”, o instituție de avangardă în
domeniul cunoașterii. Înființat în scopul desfăşurării activităţii
de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, precum şi
studii aprofundate în domenii prioritare ale cercetării
ştiinţifice stabilite prin strategii naţionale, dar şi al unor
strategii proprii vizând tematici de actualitate, atât naţională
dar mai ales internaţională, prin afilierea la politici sectoriale
ale cercetării şi corelării acestora la strategia naţională a
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cercetării, subordonată ariei europene a cercetării (REA),
Institutul acordă o pondere deosebită acelor tematici
implementate în zona de est a României, constituind astfel un
„vârf de lance” al noilor reglementări Europene în domeniu.
Astfel, Institutul coordonează, gestionează şi valorifica
activităţile de cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ, în
doua direcţii: ştiinţe Eco-medicale şi ştiinţe social-umane.
Anual, Universitatea Apollonia şi Institutul de
Cercetări Ioan Hăulică organizează două manifestări
ştiinţifice de mare amploare, cu participare internaţională,
care reunesc personalităţi de marcă a lumii academice dar
şi practicieni îndelung mediatizaţi, alte conferințe și
congrese, precum Congresul de Estetică Dento-somatofacială), simpozioane, mese rotunde şi work-shop-uri care
pot fi vizualizate pe site-ul web al universității. În perioada
9 februarie - 9 martie, se desfăşoară, sub egida Zilelor
Universităţii, ample manifestari ştiinţifice, de la conferinţe
şi comunicări ştiinţifice, dezbateri şi mese rotunde, până la
cursuri şi demonstraţii practice.

Congres Apollonia 7-9 martie 2013 – Pregătim viitorul promovând excelența
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Congres Apollonia 7-9 martie 2013 – Pregătim viitorul promovând excelența

Onorând excelenţa şi performanţa, UAI încununează
contribuţia unor personalităţi, din ţară şi din străinătate, la viaţa
ştiinţifică şi culturală a lumii contemporane cu titlurile de doctor
„honoris causa” şi profesor onorific.

Doctor „honoris causa” Acad. Prof.univ.dr. Solomon Marcus
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Doctor „honoris causa” General Prof.univ.dr.Vasile Cândea

Congres Apollonia 7-9 martie 2013 – Pregătim viitorul promovând excelența
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Congresul Anual al Institutului „Acad.Ioan Hăulică”

Conferință Acad. Laurențiu Mircea Popescu - Telocitele
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Imagini din sala Forumului dezvoltarii durabile ajudetelor Moldovei,ian 2016

Workspoul final Pecafrom 8.11.2015
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Sesiune științifică studenți UAI

Festivitate de decernare a diplomelor pentru studenții UAI care au
participat la sesiunea științifică studențească
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STUDY-CLUBS
În încercarea de a oferi o alternativă la învățământul
clasic, plin de rigori şi formalisme, UAI organizează întâlniri
periodice, sub forma unor study clubs, unde cadrele didactice
şi studenţii, adunaţi la aceeaşi masă, discută şi analizează teme
de interes din domeniul cercetării ştiinţifice. Într-o atmosferă
calmă, relaxată şi neinhibată de rigori ierarhice, participanţii,
fie profesori, fie studenţi, propun noi puncte de vedere,
abordări inovative ale domeniului şi le supun controlului
intersubiectiv, contribuind la crearea unei relaţii de colaborare
între profesori şi studenţi şi la rafinarea cunoaşterii ştiinţifice
(Study Club-uri: Nanodentis, Narcosedare, Stomatologie
digitalizată la Medicină Dentară, Debateacolics la Științele
Comunicării).

NANODENTIS study-clubs
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Dezbaterile Debateaholics
Debate ’til you drop and we’ll pick you up!
Debateaholics – Clubul de Dezbateri al Facultăţii de
Ştiinţe ale Comunicării – a luat naştere ca un forum al
exprimării libere a ideilor. Misiunea Clubului de Dezbateri
constă în dezvoltarea gândirii critice şi a toleranţei pentru
puncte de vedere distincte în dezbaterea problemelor
controversate.
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Activitãţi culturale

C

omponenta cultural-socială a Universităţii
„Apollonia” din Iaşi este una de bază şi, alături de
cea educativă şi de cercetare, întregeşte trinomul
formării absolventului apollonist. Pentru îndeplinirea
dezideratelor de responsabilitate socială şi implicare
civică, Universitatea depune eforturi constante pentru a
antrena schimbări în viaţa comunităţii, pentru a creşte
aportul oraşului Iaşi la viaţa culturală regională, naţională
şi europeană.

Toamna Artelor la Universitatea „Apollonia”
În luna octombrie, Universitatea „Apollonia”, prin
Forumul Academic al Creativităţii, Inovării şi Performanţei
în Arte (FACIPA), organizează un amplu proiect artistic,
numit Toamna Artelor, dedicat atât studenţilor universităţii,
cât şi publicului ieşean doritor de act artistic de elită.
Printre manifestările găzduite sub cupola acestui eveniment
se numără concerte vocale şi instrumentale, conferinţe,
mese rotunde, recitaluri de poezie, proiecţii de film,
vernisaje.

Primăvara Artelor la Universitatea „Apollonia”
Universitatea
„Apollonia” şi Forumul Academic al
Creativităţii, Inovării şi Performanţei în Arte îşi propun
atragerea tinerilor artişti din domenii consacrate, precum
muzică, teatru, literatură, arte plastice prin organizarea
unor în
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Manifestari extracurriculare realizate de FACIPA

Sărbătoarea Mărţişorului la UAI
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Sărbători de iarnă la UAI

Conferință- Iubirea- atribut al spiritului uman
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tâlniri
artistice
unite
sub
titlul
„Primăvara
Artelor”.Astfel, cu această ocazie, vei putea participa la
concerte, spectacole de teatru, expoziţii de pictură,
grafică, artă decorativă şi sculptură, conferinţe şi workshops pe teme adiacente.

Colocviile Apolloniene
Deja reprezentând un nume de rezonanţă în categoria
manifestărilor culturale ieşene, Colocviile îţi vor da ocazia
să iei contact cu excelenţa şi performanţa, căci sub egida
lor, mari personalităţi ale vieţii culturale româneşti şi
internaţionale îşi prezintă creaţiile.
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Ziua Porţilor Deschise
În fiecare an, în luna mai, Universitatea „Apollonia”
organizează „Ziua Porţilor Deschise” pentru viitorii
studenţi. Asta este şansa ta să îţi testezi abilităţile de
comunicator şi să ghidezi viitorii studenţi apollonişti prin
programele de studii, laboratoarele de instruire practică,
clinicile şi cabinetele medicale
de care dispune
Universitatea.
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Concerte susţinute de „Academia de Muzică
Veche” şi Corala „Camerata Apollonia”
În cadrul iniţiativelor culturale şi proiectelor artistice a
fost înfiinţată o formaţie corală profesionistă de muzică
renascentistă, numită „Academia de Muzică Veche”. Sub
îndrumarea şi conducerea dirijorului şi compozitorului
Leonard Dumitriu, grupul coral abordează un repertoriu
de muzică laică şi religioasă, bijuterii vocale polifonice
din creaţia italiană, franceză sau engleză.
Corala „Camerata Apollonia” reuneşte studenţii
Universităţii cu aptitudini vocale deosebite. Repertoriul
corului este vast, incluzând piese muzicale diverse, de la
colinde la prelucrări folclorice româneşti şi arii celebre.
Corul susţine turnee şi concerte în ţară şi străinătate şi
participă
la
competiţii
de
profil.
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Academia de Muzică Veche
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Activitãţi sportive
Mens sana in corpore sano

Pentru studenţii săi, Universitatea „Apollonia” din Iaşi
pune la dispoziţie o infrastructură performantă care să te
ajute să menţii un stil de viată sănătos. Astfel, ai acces
gratuit la sala de fitness din Platforma de Instruire Practică
a specializării Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare,
unde poţi concepe, împreună cu antrenorul tău, un
program personalizat de antrenament.

Cupa Apolloniei
tenis de masă

la

UAI încurajează spiritul
loial de competiţie şi în acest
scop promovează Echipa de
tenis de masă a Universităţii
„Apollonia” prin organizarea
de turnee pentru jucătorii
profesionişti şi amatori.

Ca să fii la curent cu ultimele evenimente, ţine legătura
cu îndrumătorul de an, urmăreşte afişele şi anunţurile de
la avizierele Universităţii sau accesează pagina de web
a Universităţii, www.univapollonia.ro. De asemenea,
alătură-te comunităţii studenţeşti apolloniste de pe
Facebook:
www.facebook.com/Univapollonia
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RELAŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE
UAI este perfect conştientă că dezvoltarea instituţională se
realizează într-un mediu social şi sub incidenţa anumitor
reglementări, raportându-şi mereu strategiile şi acţiunile la
nevoile şi cerinţele societăţii, în perfectă concordanţă cu
cadrul legal naţional general şi cel specific domeniului. Sub
aceste auspicii, universitatea s-a remarcat ca o promotoare
ardentă a cooperărilor si colaborărilor cu parteneri locali,
regionali, naţionali sau internaţionali.
Aceste iniţiative s-au materializat în multiple
parteneriatele interuniversitare care au avut ca obiect proiecte
didactice şi de cercetare, proiectare de programe de studii
compatibile şi promovarea de diferite iniţiative pe plan
managerial.
Colaborarile în domeniul cercetării ştiinţifice cu
numeroase universităţi şi academii din strainătate se traduc în
multiple acorduri, contracte şi convenţii de colaborare. Printre
acestea se numara: Universitatea Francofonă Internaţională
din Bruxelles, Universitatea de Stat Chişinău,
International Academy of Culture and Politics U.S.A.,
Universitá Europea di Roma, Universitatea Liberă
Internaţională din Moldova, LLP Erasmus Bilateral
Agreement, Universitatea Saut Boemia din Cehia, British
Council, Departamentul de Morfologie de la Ruhr
University Germania, Unversitatea din Bochum,
Germania, Universitatea din Denver, Colorado,
Northhampton
Community
College,
Bethlehem
Pennsylvania, Institutul Unificat pentru Cercetări
Nucleare Dubna etc. În plan local, notabile sunt
parteneriatele cu spitalele universitare ieşene care îşi pun la
dispoziţie clinicile de specialitate pentru desăvârşirea
educaţiei medicale a studenţilor noştri. La nivel regional şi
national s-au realizat colaborări şi parteneriate cu instituţii şi

74

91

firme din domenii similare specilizărilor din UAI în scopul
realizării transferului tehnologic şi a externalizării serviciilor.
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Prof.univ.dr. Luciano Poli – Universitatea Pisa, Italia

Prof.univ.dr. Luciano Poli - Conferinta:
Ecografia articulaţiei temporo-mandibulare
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Prof.univ.dr. Vito Casella, Italia – specialist în tehnici anestezice alternative

Reprezentanţii Şcolii de Management
Universitatea Tiberina, Roma – au conferenţiat la UAI
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Visiting professor – Prof.univ.dr. Beate Brand-Saberi,
Universitatea Bochum, Germania

Prof.univ.dr. Moris Clark de la Universitatea Denver,
Colorado a introdus tehnica
inhalosedării şi a organizat cursuri de perfecţionare la UAI
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Perspective
de viitor
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite în
cadrul studiilor tale la Universitatea „Apollonia” din Iaşi
sunt suficiente pentru a-ţi permite să te angajezi pe piaţa
muncii, şi să dezvolţi o afacere proprie, să continui studiile
universitare în ciclul următor şi să înveţi permanent.
Strategia Universităţii este orientată în scopul de a-ţi
promova acele abilităţi care te vor face adaptabil la noile
solicitări ale pieţei forţei de muncă. Legătura strânsă pe
care o avem cu angajatorii asigură compatibilizarea
aplicaţiilor specifice ale programelor de studii cu cerinţele
pe
care
le
vei
întâmpina
post-absolvire.
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Planificarea carierei
Dacă eşti interesat de:
 consiliere în ce priveşte cariera pe care intenţionezi
să ţi-o construieşti;
 oferte de locuri de muncă;
 oferte de internship/practică de vară;
 oferte ale companiilor dispuse să te sprijine/
să colaboreze pentru realizarea cercetării pentru
lucrarea de licenţă, vino în Biroul de Consiliere privind
orientarea în carieră şi vei putea beneficia de:

 Orientare în carieră: evaluarea intereselor, valorilor

şi abilităţilor dumneavoastră, consiliere pentru
dezvoltarea resurselor personale, asistenţă în
exploatarea traseelor profesionale, asistenţă în
luarea deciziei de carieră, consiliere pentru
construirea planului carierei.

 Elemente de marketing personal/ego-marketing:

cum să redactezi un CV, cum să concepi o scrisoare
de motivaţie sau intenţie, cum să concepi o scrisoare
de mulţumire, cum să te prezinţi la un interviu de
selecţie.

 Oportunităţi de a-ţi dezvolta cariera prin: stagii de
practică la diferite companii naţionale şi internaţionale, voluntariat, job-uri part-time sau full-time.


Îndrumare în redactarea documentelor academice:
CV academic, scrisoare de motivaţie, proiect de
studiu
etc.
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Asistenţă pentru completarea sau continuarea

studiilor: depunerea candidaturii la studii în
străinătate, informaţii privind oferta de studii
postuniversitare şi posibilităţi de finanţare.

 Consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză.
Voluntariatul – primul tău pas în carieră
Voluntariatul este o activitate de interes public,
desfăşurată în folosul altora, fără compensaţie materială.
Dar dacă nu este remunerat, de ce să faci voluntariat?
Răspunsul este simplu: pentru că te dezvoltă personal şi
profesional. Mai exact, îţi oferă:
avantaje personale:
 ajungi să te cunoşti mai bine pe tine, afli ce ţi se
potriveşte (sau nu) să faci;
 îţi creşte încrederea în tine;
 cunoşti oameni noi şi foarte diferiţi şi înveţi să
comunici cu fiecare dintre ei;
 îţi ocupi timpul liber cu activităţi atât distractive, cât
şi utile;
avantaje profesionale:
 câştigi acea „experienţă” numai bună de inclus în
CV;
 înveţi să faci proiecte şi să le gestionezi;
 îţi dezvolţi abilităţi esenţiale pentru piaţa muncii: de
lucru în echipă, de respectarea termenelor limită şi
a unui program, de comunicare şi de prezentare, de
conducere;
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 cunoşti profesionişti în domeniul tău, de la care poţi
învăţa multe şi care te pot recomanda mai apoi
pentru un job dorit;
 se poate transforma la un moment dat într-o slujbă
part-time sau chiar full-time, pentru că multe ONGuri îşi recrutează angajaţii dintre voluntari.
Unde în Apollonia? În oricare din sectoarele Platformei
pentru Instruire Practică. Când? Pe perioada vacanţei de
vară.

Cum să ai un CV reuşit fără experienţă
profesională

 Nu

scrie „Curriculum Vitae” sau „Resume” la
începutul CV-ului tău.

Accentuează
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obiectivul tău profesional.
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Obiectivul profesional este secţiunea din CV în care
ai şansa să demonstrezi că ştii ce vrei. Fii clar şi specific.

 Evidenţiază
obţinute.

activităţile voluntare şi rezultatele

Experienţa profesională zero nu înseamnă activitate şi
rezultate zero. Gândeşte-te bine cu ce ţi-ai ocupat timpul,
ai participat la conferinţe, ai făcut stagii de practică, ai avut
activităţi în Asociaţia studenţilor, sau proiecte personale
precum construirea unui site sau mentenanţa unui blog?
Atribuie acestor activităţi indicatori de performanţă pe
care să îi scoţi în evidenţă în CV-ul tău.

Structurează-ţi bine CV-ul.
Tratează CV-ul tău ca pe o reclamă. Organizează informaţia atent, asigură-te că laşi suficiente spaţii, elimină
datele nerelevante şi accentuează acele informaţii care au
cel mai mare interes pentru angajator.

Un

CV trebuie păstrat la zi, de aceea va fi nevoie
să-l completezi din timp în timp.
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Este necesară continuarea studiilor universitare
de licenţă cu un masterat?
Formarea universitară iniţială (de nivel licenţă) are ca
principală finalitate angajarea pe piaţa muncii în activităţi
de execuţie care presupun calificare de nivel superior.
Continuarea studiilor universitare de licenţă cu un masterat
este extrem de utilă, deoarece studiile universitare de
masterat îţi sporesc competenţele, prin specializare sau
aprofundare, astfel că te poţi angaja pe posturi ce presupun
activităţi de conducere, decizie şi creaţie. Pe de altă parte,
masteratul deschide calea spre doctorat pentru cei mai
performanţi
studenţi.
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Mişcarea Alumni – Apollonia

P

entru că dorim să realizăm un continuum
educaţional, am înfiinţat Mişcarea Alumni –
Apollonia. Intenţia noastră este de a păstra
apartenenţa absolvenţilor la comunitatea noastră
academică, de a promova realizările acestora în planul
carierei, atât în ţară, cât şi în străinătate, dar şi strângerea
legăturilor de solidaritate între licenţiaţi şi actualii studenţi.
Poţi descoperi în membrii organizaţiei viitori colaboratori,
parteneri de cercetare sau angajaţi, păstrându-te în acelaşi
timp conectat la noutăţile din domeniu, prin participarea
la manifestările culturale sau ştiinţifice, proiectele,
reuniunile profesionale şi conferinţele organizate de
Universitate.
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INSERŢIA COMUNITARĂ
UAI a depus şi depune eforturi constante pentru a
antrena schimbări în viaţa comunităţii, plasând pe piaţa
muncii regională, natională şi europeană un număr de aprox.
2400 absolvenţi.
Universitatea a urmat şi urmează consecvent principiile
creștine pe care le-a adoptat ca simbol: Bonum Bono Nascitur
– Binele Naște Bine! Asumându-și misunea de a promova
binele ca valoare la nivel educativ-formativ, cultural și social.
Deși universitate privată, cu buget susținut de către studenți
și de Fundația „Sfânta Apollonia”, conducerea sa, corpul
profesoral și studenții au folosit priceperea lor în ajutorarea
persoanelor aflate în dificultate. Copii, pensionari sau
persoane cu dizabilitati aflate în instituții filantropice din
zona Moldovei au beneficiat şi beneficiază în continuare de
asistență medicală stomatologică, dar și de medicină
generală, gratuit.
Pentru că suntem de părere că un bun specialist este, în
primul rand, un om de o înaltă ţinută morală şi spirituală, am
încercat să ne formăm studenţii punând accente pe
dezvoltarea comportamentelor derivate din principii etice, ca
elemente indispensabile în exercitarea calificată și
responsabilă a profesiei. Şi pentru că ştim cât de importanată
este forţa exemplului, ne-am implicat activ în programe
comunitare, participând la acţiuni de educaţie sanitară şi
promovarea stării de sănătate în licee, angrenându-i mereu şi
pe studenţii nostri.
A genera binele și lucrul bine făcut cu scopul ca gestul să
fie reiterat și multiplicat a însemnat și înseamnă pentru noi,
ca instituție, asigurarea, în mod gratuit, a pregătirii
universitare a celor ce vin din comunitățile monahale. Aceștia

81

81

alină, conform competențelor dobândite și recunoscute, nu
numai suferințele sufletești ci și cele fizice ale oamenilor.
Suntem convinşi că Dumnezeu va ajuta universitatea
noastră să se dezvolte plenar în continuare. VIVAT,
CRESCEAT, FLOREAT !
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Alma Mater Apollonia
– imnul Universităţii –
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Noi orizonturi vrem să cercetăm
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Eşti Alma Mater şi te respectăm!
Eşti Alma Mater Apollonia!
Magiştrii noştri azi ne sunt alături,
Dar mâine viaţa noi vom înfrunta
Ne pregătim cu sârg să fim pe fronturi
Atunci când viaţa ne va provoca.
Rămâi aceeaşi Apollonia!
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Noi orizonturi vrem să cercetăm
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Eşti Alma Mater şi te respectăm!
Eşti Alma Mater Apollonia!
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Ghid de
entertainment
cultural
Pentru că suntem conştienţi că învăţarea eficientă se
îmbină cu repaosul şi relaxarea şi pentru că ştim că simţi
nevoia de o pauză, îţi oferim câteva repere de divertisment
în oraşul în care ai decis să îţi faci studiile. În Iaşi vei găsi
oferte pentru toate gusturile şi temperamentele, indiferent
dacă doreşti să faci un tur cultural de forţă sau să petreci
în compania prietenilor.
Vrei să iei o gură de cultură? Poţi să îţi petreci timpul
LIBER (şi nu chiulind de la ore) la Teatru, Operă sau
Filarmonică, poţi vizita muzeele, te poţi bucura de
evenimentele organizate de Centrele Culturale sau poţi
asista la spectacolele organizate la Casa de Cultură a
Studenţilor. Alege şi cinematografele ieşene, căci acestea
satisfac atât gustul pasionatului de filme de artă, cât şi
împătimitului de blockbustere. Dacă eşti genul romantic,
te poţi relaxa într-o cafenea sau ceainărie, ori plimbândute prin Grădina Botanică. De eşti microbist înfocat, îţi
recomandăm meciurile lui Poli Iaşi, după care poţi celebra
cu prietenii într-un pub sau pe o terasă. Pentru că viaţa
studenţească înseamnă mai mult decât studiu, îţi sugerăm
câteva cluburi unde poţi socializa cu tinerii de vârsta ta.
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Şi pentru că ştim că între reprize de învăţat trebuie să-ţi
refaci echilibrul caloric, îţi recomandăm câteva restaurante
şi pizzerii.

Aşadar, bine ai venit la Apollonia!
Bine ai venit în Iaşi!
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”
Str. Agatha Bârsescu 18,  0232-267763
http://www.teatrulnationaliasi.ro/
Agenţia teatrală: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt 4,
Program: L-S: 10.00 – 17.00,  0232-255999
Opera Naţională Română Iaşi
Str. Agatha Bârsescu 18,  0232-211144
http://www.opera-romana-iasi.ro/
Filarmonica de Stat „Moldova” din Iaşi
Str. Cuza Vodă 29,  0232-212509
http://www.filarmonicais.ro/
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” – Palatul Culturii
Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt 1,  0232-218383
Program: M-D: 10.00 – 7.00
Muzeul Unirii
Str. Alexandru Lăpuşneanu 14,  0232-314614
Program: M-D: 10.00 – 17.00
 Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi
Str. Vasile Conta 30,  0232-410615
http://www.ccsiasi.ro/
 Centre Culturel Français de Iaşi
Bd. Carol I 26,  0232-267637
Program: L-J: 9.00 – 12.00 şi 13.00 – 18.00, V: 9.00 – 16.00
 Centrul British Council Iaşi
Bd. Păcurari 4,  0232-316159
Program: L-M: 13:00 – 19:00, M-J-V: 10:00 – 16:00
 Centrul Cultural German Iaşi
Bd. Carol I 21,  0232-214051
Program: L-V: 14:00 – 18:00
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Grădina Botanică
Str. Dumbrava Roşie, 7-9,  0232-201373
http://botanica.uaic.ro/
Stadionul Emil Alexandrescu
Aleea Grigore Ghica Vodă 12-24,  0232-220511,
0232-220513
http://www.politehnicaiasi.ro/
Cinema City
Iulius Mall,  0232-208400
http://www.cinemacity.ro/

Cluburi
Skin
Str. I.C. Brătianu 20-22,  0728-254000
Skye
Bd. Carol 48,  0731-773344, 0731-773388
Viper Club
Iulius Mall,  0740-123333
XS Club
Str. Sf. Lazăr 27,  0729-292610

Restaurante
Bolta Rece
Str. Rece 10,  0232-212255
Program: L-D: 08.00 – 24.00
Casa Vânătorului
Str. Gen. Toma Dumitrescu 4,  0756-032550,
0748-200800
Program: L-D: 10:00 – 02.00
Club RS
Str. Fătu 2A,  0232-213060
Program: L-V: 08.00 – 02.00; S-D: non stop
Clubul Bursei
Str. Al. Lăpuşneanu, 3,  0232-270904
Program: L-D: 08.00 – 24.00
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Oscar
Str. Lascăr Catargi 16 A,  0745-245251
Program: L-D: 10:30 – 02.00
La Cao
Str. Arcu 8,  0232-240145
Program: L-D: 12.00 – 23.00
La Mario
Str. Fagului 19,  0232-224674
Program: L-D: 11.00 – 24.00
Phenicie
Str. Lascăr Catargi 16,  0232-222239
Program: L-D: 09.00 – 24.00

Pizzerii
Alila
Bd. Nicolae Iorga 23,  0232-233600, 0749-877446,
0726-777618
Program: L-D: 8:00 – ultimul client
Magic Pizza 1
Bd. Str. Anastasie Panu,  0232-264888, 0232-279056,
0788-366779, 0726-366779
Program: L-D: 09.00 – 21.00
Mama Mia
Bd. Ştefan cel Mare 4,  0332-466966, 0232-270215,
0747-248758, 0728-148658
Program: L-D: 9.00 – 24.00

Puburi
Belfast Pub
Casa de Cultură a Studenţilor,  0742-519196
Program: L-D: non stop
Curtea Berarilor
Bd. Ştefan cel Mare 10, Bl B1-B2,  0232-244554
Program: L-J: 9:00-23:00, V-S: 10:00 – ultimul client,
D: 10:00 – 24:00
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Cafenele şi Ceainării
Cafeneaua Piaţa Unirii
Str. Piaţa Unirii 6,  0743-663903
Program: L-D: 08:00 – ultimul client
Sage Cafe
Str. Păcurari 4,  0232-218989
Program: L-D: 08.00 – 23.00

Adrese [i telefoane utile
Farmacii non-stop în Iaşi
Aloe Pharma, Str. Alexandru cel Bun 29, Bl. X5, Ap. 2,
 0232-257939
Iassyfarm 02, Piaţa Unirii 12,  0232-230004
Rosmarin, Bd. Tudor Vladimirescu 44, Sc. A, P,  0232-263365
Star Farm1, Str. Primăverii 2,  0232-232299
Terra Farm, Str. Carpaţi 2, Bl. 908 PT4,  0232-217437
Farmacia Sf. Lazăr, Str. Sf. Lazăr nr. 4,  0232-230153

Spitale
Spitalul Clinic de Recuperare, Str. Pantelimon Halipa 14,
 0232-266044
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Sf. Maria,
Str. Vasile Lupu 62,  0232-264266, 0232-475740
Spitalul Clinic de Urgenţe Sf. Ioan, Str. General Berthelot 2,
 0332-409815
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe Sf. Spiridon,
Bd. Independenţei 1,  0232-217781
Spitalul Clinic Nr. 2 Parhon, Bd. Carol I 50,  0232-267565
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Spitalul Clinic Nr. 3 Neurochirurgie, Str. Ateneului 2,
 0232-264271, 0332-402636, 0332-637638
Spitalul de Boli Infecţioase, Str. Octav Botez 2,  0232-267719
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Cuza Vodă,
Str. Cuza-Vodă 34,  0232-213000
Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie Elena Doamna,
Str. Elena Doamna 49,  0232-210390
Spitalul de Pneumoftiziologie, Str. Iosif Cihac 30,  0232-239408
Spitalul de Psihiatrie Socola, Bd. Bucium 36,
 0232-430920, 0232-224687
Spitalul Militar, Str. General Berthelot 6,
 0232-266268, 0232-264047
Spitalul Multidisciplinar Arcadia, Str. Cicoarei 2, 700620,
 0232-920

Servicii taxi
Delta Taxi Iaşi,  0232-222222, 0332-401222,
0724-777222, 0745-777222, 0788-777222
Euro Taxi Iaşi,  0232-217217
RVR Taxi,  0232-949, 0332-444949, 0723-333949,
0745-555949, 0766-666949, 0788-888949
Unreal Taxi Iaşi,  0733-415444, 0757-577750,
0788-244044, 0767-577750
Taxi Taxicom,  0232-953, 0332-800953, 0724-222953,
0741-222953, 0788-222953
Taxi Parma,  0232-941, 0332-411941,
0742-941941, 0722-941941
Taxi Lux,  0232-255255, 0332-802255, 0728-255255,
0740-255255, 0788-255055, 0766-255255
Taxi For You,  0232-222444, 0332-405444,
0721-222444, 0740-242242, 0788-888244
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ApoPonturi

 Întotdeauna citeşte afişele!
 Informează-te asupra drepturilor şi

obligaţiilor tale citind regulamentele.

 Nu chiuli!!! Absenţele nu sunt

permise; orele pierdute trebuie recuperate;
recuperările se plătesc!!!

 Respectă orele de consultaţii şi

programul cu publicul al secretariatului
şi celorlalte servicii ale Universităţii.

 Ţine legătura cu reprezentanţii

studenţilor în structurile de conducere.

În felul acesta vei p utea semnala
conducerii eventualele tale nemulţumiri şi
vei afla mereu, din timp, despre deciziile
care îţi vor influenţa viaţa de student.
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ApoPonturi

 Pentru problemele legate de viaţa

academică adresaţi-vă îndrumătorului de
an.

Consultă în permanenţă Biroul de

Consiliere privind orientarea în carieră
pentru a afla ultimele oferte de job-uri sau
internships dar şi pentru a-ţi configura
viitoarea carieră.

 Fii membru activ ASA! Asociaţia

Studenţilor Apollonişti poate reprezenta o
şansă de propulsare în viitoarea ta carieră
dar şi de socializare în cadrul proiectelor
desfăşurate de aceasta.

 Nu rata evenimentele organizate de

UAI. Fie că sunt de natură culturală sau de
entertainment, evenimentele organizate de
Universitate sunt mereu interesante.

 Urmăreşte noutăţile de pe
www.univapollonia.ro
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Informaţiile de interes privind activitatea didactică sau
socială a studenţilor sunt afişate la avizierul secretariatului
sau pot fi obţinute de pe site-ul universităţii:
www.univapollonia.ro

De asemenea, alătură-te comunităţii studenţeşti
apolloniste de pe Facebook:
www.facebook.com/Univapollonia

Vrei să contribui şi tu la reactualizarea Ghidului
Studentului Apollonist?
Aşteptăm propunerile şi sugestiile tale la adresa:
secretariat@univapollonia.ro
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999 7778886600
686 8 4441110011
282 8

