UNIVERSITATEA „ATHENAEUM”
DIN BUCUREŞTI

2017
Înscrierea candidaţilor se face la sediul Universităţii din Str. Giuseppe Garibaldi, nr. 2 A Bucureşti, în perioada 03 iulie - 01 august 2017 şi în limita locurilor rămase neocupate în
perioada 25 august -27septembrie 2017.
RELAŢII SUPLIMENTARE la:Telefon: 021.230.57.26, 021.230.57.38
www.univath.ro

Creată în urmă cu 27 de ani, Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti, parte componentă a
sistemului românesc de învăţământ superior, a parcurs un drum ascendent formând generaţii de studenţi
în domeniul economiei şi ştiinţelor administraţiei publice.
Universitatea „Athenaeum” oferă un mod de a învăţa interactiv, bazat pe reflecţie şi analiză, pe
praxisul dumneavoastră.
Cum mă înscriu în anul I ?
Prima etapa o constituie înscrierea în primul an de studiu a candidatului declarat admis prin
completarea documentelor aferente şi înmânarea carnetului de student.
Prin completarea contractului de înscriere şi aprobarea acestuia de către rector, ţi se va acorda un
număr matricol (cod unic) valabil pentru întreaga perioada de şcolarizare la facultatea şi
specializarea pentru care ai optat.
Ce cuprinde Dosarul de înscriere în anul I :
- contractul tip de înscriere pentru anul I de studii;
- diploma de bacalaureat în original şi în copie;
- certificatul de naştere în copie;
- acte care atestă schimbarea numelui, în copie (dacă este cazul);
- copie xerox act identitate
- adeverinţa medicală apt studii superioare
- 4 foto tip CI
- achitarea taxei de înscriere

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
(durata studiilor 3 ani)
Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Specializarea Administrarea Afacerilor
FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(durata studiilor 3 ani)
Specializarea Administraţie Publică

Studiile universitare de licenţă se desfăşoară pe parcursul a 3 ani la toate specializarile. Şcolarizarea la
aceste specializări se face în regim cu taxe ce se stabilesc de către Senatul Universităţii în fiecare an
universitar. Fiecare specializare isi desfăşoară activitatea după un plan propriu de invăţământ, care
cuprinde: discipline fundamentale, discipline de specializare şi din domeniu, discipline complementare,
care pot fi obligatorii şi opţionale, precum şi o serie de discipline facultative. Examenul de licenţă se
organizează în prima jumătate a lunii iulie în conformitate cu metodologia organizării acestuia, aprobată
de Senatul Universitar.
Candidaţii care au promovat examenul de licenţă primesc Diploma de Licenţă însoţită de Suplimentul la
Diplomă scris şi într-o limbă internaţională (bilingv).

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
(durata studiilor 2 ani)
Specializarea Contabilitate, audi şi consultanţă

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
(durata studiilor 2 ani)
Specializarea Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice
Specializarea Puterea executivăm şi administraţia publică

Studiile universitare de master se desfăşoară pe parcursul a 2 ani. În cadrul Universităţii funcţionează
programul de studii de masterat complementar (profesional). Şcolarizarea la aceste programe se face în
regim cu taxe ce se stabilesc de către Senatul Universităţii. Ciclul de studii universitare de masterat, se
finalizează prin elaborarea şi susţinerea unei disertaţii ce se referă la o temă axată pe discipline
profilatoare ale programului de studii.
Disertaţia se elaborează sub îndrumarea unui cadru didactic şi se susţine în faţa unei comisii de
specialitate. Absolvenţii programului de studii, obţin Diploma de Master însoţită de Suplimentul la
Diplomă scris şi într-o limbă internaţională (bilingv).
FACILITĂŢI:

 Săli de curs dotate cu echipamente multimedia de ultimă generaţie, acces gratuit la biblioteca
universităţii, bibliotecă virtuală, acces gratuit la internet wireless, acces gratuit la sistemul informaţional
online EDATA; platforma e -learning;
 Laborator performant pentru studierea limbilor moderne;
 Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră;
 Tarif redus cu 50%, conform legislaţiei în vigoare, pentru transportul urban;
 Reducere 5 %în cazul achitării integrale a taxei anuale de studii;

 Burse de merit.
 Absolvirea Programului de masterat Contabilitate, audit şi consultanţă asigură accesul la stagiu în
cadrul Camerei Auditorilor Financiari din România.

RESURSE:
Universitatea dispune de condiţii materiale corespunzătoare unui învăţământ superior modern, practic
şi competitiv.
Studenţii au la dispoziţie: amfiteatru, săli de curs, săli pentru seminarii şi laboratoare, săli de lectură,
biblioteca.
La înscrierea în facultate, se eliberează fiecărui student: carnetul de student; legitimaţie de student;
Studenţii care au până în 26 de ani primesc şi carnet pentru transport CFR
Carnetul de student serveşte la consemnarea tuturor notelor obţinute la examene sau alte forme de
verificare a cunoştinţelor. Legitimaţia de student serveşte ca act de identitate în toate situaţiile în care
se cere să facă dovada calităţii de student. Pentru valabilitate, aceste documente se vizează de către
decan la începutul fiecărui an universitar.
BIBLIOTECA:
Biblioteca Universităţii este o sursă esenţială a dezvoltării intelectuale şi profesionale a membrilor ei.
Ea furnizează servicii atât studenţilor cât şi cadrelor universitare.
TAXA DE STUDIU:
Taxa de studiu reprezintă contravaloarea serviciilor oferite studentului de către Universitatea
,,Athenaeum” din Bucureşti stabilită anual de Senatul Universităţii, în funcţie de cheltuielile specifice
şcolarizării.
Taxele sunt aduse la cunoştinţa viitorilor studenţi prin intermediul serviciului secretariat, la avizierele
instituţiei şi pe site-ul web al instituţiei http://www.nou.univath.ro.
Termenele de achitare a taxei de şcolarizare sunt stipulate în contractul de studii încheiat cu viitorul
student.
DE UNDE AFLU INFORMAŢII DESPRE ORAR?
Consultaţi avizierul amplasat la sediul universităţii (Str.Giuseppe Garibaldi, nr. 2 A), precum şi de pe
site-ul Universităţii ,,Athenaeum”: www.univath.ro, în programul informatic EDATA, după ce se
introduce CNP-ul şi parola, pe care o primeşti pe adresa ta de e-mail, în momentul când eşti introdus
în acest program de către secretariatul universităţii.
CINE SUNT REPREZENTANŢII STUDENŢILOR?
Sunt studenţii aleşi în scopul rezolvării problemelor legate de activitatea academică şi asumării
statutului de parteneri ai Consiliilor facultăţilor şi Senatului Universitar în promovarea calităţii
acestuia.
AM DREPTUL LA BURSA IN ANUL I ?
Studentilor in anul I li se poate acorda burse (de merit şi de excelenţă) în conformitate cu
Regulamentul privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material .
Universitatea acordă şi ajutoare sociale în limite şi perioade stabilite de senatul universitar în cazul
unor studenţi cu situaţia materială precară.
CUM VA FI PRIMA SESIUNE ?
Sesiunea se desfăşoară conform structurii anului universitar afişate la avizierele Universitatii
,,Athenaeum” din Bucureşti. Fiecare semestru este urmat de o perioadă de sesiune, în care studenţii
susţin examene la disciplinele studiate.
Datele de examen sunt stabilite de studenţi, prin reprezentantul lor, de comun acord cu cadrele
didactice. Examenul poate fi scris, oral sau poate consta în prezentarea unei lucrări de portofoliu.

Prezenţa la laboratorul de informatică este obligatorie în proporţie de 60% şi condiţionează
admiterea la examenul de sfârşit de semestru.
Este indicat să frecventaţi cât mai multe cursuri pentru a aprofunda materia predată şi obţine
informaţii suplimentare. În plus, acesta este modul cel mai facil de a vă familiariza cu profesorii şi
atmosfera de student la Universitatea ,,Athenaeum” din Bucureşti.
La finalul sesiunii de iamă se acordă o saptămână de vacanţă. Urmează apoi începerea semestrului iar
la finalul lunii mai, începutul lunii iunie are loc sesiunea de vară. Restanţele acestei sesiuni au loc în
perioada iunie-iulie.
Primele două examinări la o materie sunt gratuite (examinarea aferentă sesiunii în care s-a studiat
materia respectivă şi prima re-examinare în sesiunea de restanţe). Următoarele susţineri ale
examenului se plătesc.
CUM MĂ DEPLASEZ PRIN BUCUREŞTI?
Bucureştiul dispune de reţea de transport în comun (RATB şi Metrou) complexă, ce permite
deplasarea cu usurinţă în toate zonele oraşului.
CUM POT AFLA INFORMAŢII GENERALE?
Detalii referitoare la înscrierea anuală, credite, sesiuni de examene, restanţe, cursuri şi seminarii, taxe de
şcolarizare, taxe pentru eliberarea actelor de studii, poţi afla de la avizierele amplasate la sediul nostru
(Str. Giuseppe Garibaldi, nr.2 A ), infochioşc (aflat la parterul sediului), precum şi de la Secretariatul
Universităţii (Str. Giuseppe Garibaldi, nr.2 A, sector 2, Bucureşti)
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE STUDENTULUI
Sunt prevăzute în Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor .

