ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE VA PUTEA REALIZA ATÂT PRIN
DEPLASARE LA SEDIUL FEAA, CÂT ŞI ELECTRONIC (ONLINE)
În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA
se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare
vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.

ÎN CAZUL ÎNSCRIERII LA DOUĂ SAU MAI MULTE FACULTĂŢI:
Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune
actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele vor fi
prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la facultatea unde sau depus actele originale.
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Inscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și
repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de
admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.
Formaţia minimă de studii pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență) este de
50 studenţi, cu excepția programelor de studii în limbi străine, la care formația minimă de este
de 40 studenți. Pentru programele de licență ID (învățământ la distanță) formația minimă este
de 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă
este de 25 studenți. Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la
următoarea opţiune din fișa de înscriere.
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Pentru olimpici - Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele
distincţii: Premii (I, II, III ) în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi
internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline
economice de specialitate; Premii (I, II, III ) în ultimii doi ani de studii liceale, la concursul
interjudețean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

LOCURI PENTRU ROMĂNI DE PRETUDINDENI ŞI ROMI:

Taxă

Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta
recunoscută de M.E.N. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D
(dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o
adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
Foaia matricolă, în original;
Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea
numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să
menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă
cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la
buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în
cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
2 fotografii 3/4 tip carte de identitate;
Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în
România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta şi
documentele originale.
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12 SEPTEMBRIE 2017

POLITICE

AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE:

ȘTIINTE
SOCIALE

11-12 septembrie 2017

ȘTIINȚE ECONOMICE

CONTRACTELOR DE STUDII ȘI ACHITAREA TAXEI DE
ÎNMATRICULARE / ȘCOLARIZARE:

28

POLITICE

DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL, SEMNAREA

28

ȘTIINȚE ECONOMICE

 AFIŞAREA REZULTATELOR : 10 SEPTEMBRIE 2017
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CONCURS DE DOSARE

NUMĂRUL DE LOCURI:

ROMI Buget
Buget cu
bursă
Buget fără
bursă

Ciclul I, 3 ani, licenţă – pe programe de studii
Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii
Ciclul III, 3 ani, studii doctorale

Forma de învăţământ

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A FEAA

0

Pentru candidații cu aceeași medie de admitere, departajarea se realizează în
funcție de următoarele criterii:
1. Media generală de absolvire a liceului;
2. Nota de la proba scrisă de Limba și literatura română (bacalaureat).

TAXA DE ÎNSCRIERE:

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;
125 LEI, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ).

Taxa de înscriere nu se restituie !

SCUTIRI DE TAXĂ DE ÎNSCRIERE – PE BAZA DE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE:
Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai
personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai
personalului nedidactic din Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi;
Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament
familial;
Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare
naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică
şi discipline economice de specialitate sau la concursul interjudeţean „Dumitru Rusu”.

Scutirea de taxa de înscriere operează o singură dată, la facultatea (domeniul,
programul de studii) unde s-au depus actele în original.

Studii în limba engleză

În cadrul FEAA funcţionează două linii de studii în limba engleză: Business Administration și
Economics and Finance.
Candidaţii înscriși la aceste linii de studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub
forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, în prima şi
ultima zi de admitere (8 septembrie 2017, orele 14.00). Testul grilă se notează cu
admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi.
Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin următoarele
certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N.,
obţinute în ultimii ani (2014 - 2017): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte;
TOEFL Internet based (iBT) – minim 61 puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500
puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C.

PRECIZĂRI IMPORTANTE !

1. Până în 12 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi pe locurile
subvenţionate de la buget au următoarele obligaţii:
să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original;
să semneze Contractul de studii;
să achite taxa de înmatriculare şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere.
2. Până în 12 septembrie 2017, candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă
au următoarele obligaţii:
să depună la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original;
să semneze Contractul de studii;
să achite 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul 1 al anului
universitar 2017/2018 şi să prezinte chitanţa comisiei de admitere
(candidaţilor admişi pe locurile cu taxă nu li se percepe taxă de
înmatriculare, aceasta fiind inclusă în taxa de şcolarizare).
3. În listele de rezultate finale, candidaţii care nu au depus diploma de
bacalaureat în original, nu au achitat taxele menţionate mai sus, nu au
semnat Contractul de studii vor fi declaraţi respinşi. Locurile rămase libere
vor fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, de
următorii candidaţi care îndeplinesc condiţiile de admitere sau vor fi
scoase la concurs într-o nouă sesiune.
4. Candidaţii declaraţi admişi la una sau mai multe universităţi (facultăţi, programe
de studii) au obligaţia să-şi precizeze opţiunea pentru programul de studii pe
care îl vor urma până în 12 septembrie 2017, prezentând la secretariatul
facultăţii dosarul cu actele în original, în caz contrar vor fi declaraţi respinşi.

OPORTUNITĂŢI DE CONTINUARE A PREGĂTIRII
PROFESIONALE:
master academic sau profesional;
doctorat;
programe de colaborare cu universităţi din alte ţări.

OPORTUNITĂŢI DE STUDII ÎN STRĂINĂTATE
(PENTRU STUDENŢII DIN ANII 2, 3, MASTER):

Programe ERASMUS
Colaborări cu universităţi partenere din străinătate:
Universitatea din Poitiers, Franţa; Universitatea din Clermont-Ferrand, Franţa; Universitatea din
Lille, Franţa; Universitatea din Konstantz, Germania; Universitatea Paris XI, Franţa;
Universitatea din Algarve, Portugalia; Universitatea din Zaragosa, Spania; Universitatea din
Murcia, Spania; Universitatea din Cartagena, Spania; Universitatea din Bristol, Marea Britanie;

Universitatea din Omaha, SUA; Universitatea din Perugia, Italia; Universitatea Michigan-Flint,
SUA, Universitatea din Sevilia, Spania.

TAXE DE ŞCOLARIZARE

(VALABILE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017 / 2018):

3.000 LEI / an – pentru învăţământ universitar cu frecvență – IF;
2.900 LEI / an – pentru învăţământ universitar la distanță – ID.

Studenţii cu taxă pot beneficia de burse în aceleaşi condiţii ca studenţii fără taxă, pe baza
performanţelor şcolare obţinute sau după criterii sociale.
La sfârșitul fiecărui semestru se realizează redistribuirea buget/taxă, conform punctajului
acumulat.

ADMITERE

CARIERE PROFESIONALE ÎN URMĂTOARELE DOMENII:
ŞTIINŢE ECONOMICE(Economie şi Administrarea Afacerilor)
Antreprenoriat
Bănci
Investiţii financiare
Consultanţă în plasamentul pe piaţa de capital
Consultanţă în iniţierea şi dezvoltarea afacerilor personale
Intermediere comercială
Achiziții și logistică
Burse de valori
Contabilitate
Expertiză contabilă
Audit financiar
Marketingul produselor şi serviciilor alimentare
Consultanţă fiscală
Gestiunea resurselor materiale
Învăţământ liceal, postliceal şi universitar
Mass-media
Asigurări de bunuri şi persoane
Analiza sistemelelor informaţionale
Analiză și programare
Administrare reţele şi baze de date
Autoritate de supraveghere financiară
Proiectare site-uri web
Managementul resurselor umane
Managementul calității
Management strategic
Relaţii publice
Marketingul serviciilor
Promovare vânzări
Marketing strategic
Statistică
Asigurări şi reasigurări internaţionale
Relaţii și afaceri internaţionale
Cercetarea pieţelor internaţionale
Firme multinaţionale
Agenţii de voiaj şi agenţii de turism
Întreprinderi de servicii: transporturi, poştă, administraţie publică
ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE (Administraţie publică)
Administraţie publică centrală şi locală
Servicii şi consultanţă publică
Asistenţă şi protecţie socială

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !
©Copyright FEAA 2017
Bd. Carol I, Nr. 22, Iaşi, 700505

LICENŢĂ 2017

Informaţii:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Adresa:

0232/201070; 0232/201408; 0232/201419
0232/201588; 0232/201589; 0232/201626
0232/217000
feaa@uaic.ro
Bd. Carol I, Nr. 22, Iași, 700505

Date de contact Piatra Neamț:
Tel./fax:
Adresa:

0233/228387
Bd. Republicii, Nr. 17 (Casa Cărții),
Piatra Neamț, 610005

Web:

www.feaa.uaic.ro

www.facebook.com/FEAA.Iasi

