
GHIDUL
STUDENTULUI
MAIORESCIAN

2022-2023
www.utm.ro



Jumătate din TiTU ești TU!

utm.ro

utm.ro

univtm

univtm

utm.ro



Salutare!

Bine ai venit în comunitatea academică
maioresciană. Fie că ești boboc în anul I sau
faci deja parte din comunitatea de studenți
maiorescieni, te invităm să parcurgi acest
ghid pentru a cunoaște toate beneficiile pe
care le ai în calitate de student la UTM și
informațiile de care ai nevoie ca să te
orientezi în facultate și în București. Felicitări
și îți dorim mult succes!



Cuvântul Președintelui

   Construită după modelul bolognez al universității
clasice, prin cultivarea calității și a performanței în
educație, prin exigență și rigoare academică,
Universitatea este astăzi o instituție de vocație și
anvergură europeană, recunoscută ca atare în spațiul
învățământului superior românesc și în Europa.

   Universitatea desfășoară învățământ modern, de
calitate, performant, competitiv și pragmatic, relaționat
direct cu mediul economic și piața forței de muncă,
urmărind atingerea excelenței în cercetare științifică,
proces cu miză uriașă în condițiile concurenței globale.

   O prioritate de însemnătate cardinală a viziunii
noastre manageriale o reprezintă devenirea Universității
ca instituție a creativității și inovației pentru Europa
Cunoașterii.

   Prof. Univ. Dr. Iosif R. Urs
   Președintele Universității
   Președintele Consiliului de Administrație



Cuvântul Rectorului

   Aparținem unei Universități al cărei mesaj academic,
profesional și social se vrea unul sonor. Universitatea
noastră, prin denumire, este plasată sub autoritatea
spirituală a lui Titu Maiorescu, părintele culturii și
civilizației românești moderne.

   În cei 32 de ani de existență, Universitatea Titu
Maiorescu a devenit una dintre universitățile cu cele
mai diversificate domenii și specializări cu programe de
studii de licență, de masterat și de doctorat. Pe băncile
ei s-au format generații de studenți care și-au dezvoltat
ulterior cariera profesională în domeniile: drept,
medicină, medicină dentară, farmacie, informatică,
științe economice, psihologie, științe ale comunicării și
relații internaționale.

   Viziunea Universității Titu Maiorescu reprezintă
capacitatea ei intrinsecă de a-și proiecta direcția dorită
de dezvoltare peste timp. Responsabilitatea majoră a
membrilor comunității academice maioresciene este
acea de a contura modul în care Universitatea va arăta
și va funcționa, felul în care va performa în fața
provocărilor educaționale și științifice.

   Prof. Univ. Dr. Daniel Cochior
   Rector al Universității Titu Maiorescu



Care sunt primii pași?

 Achitarea primei rate de studiu
 Semnarea contractului de studiu
 Participarea la deschiderea anului universitar
 Primire carnet de student + legitimație transport
 Consultarea orarului
 Alegerea șefului de an
 Participarea la cursuri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Campusul UTM 

Campus Timpuri Noi - Corp V -  Calea Văcărești 187
Facultatea de Psihologie, Facultatea de Drept,
Biblioteca Avram Filipaș, Sediul ASM;

Campus Timpuri Noi - Corp M - Calea Văcărești 189
Facultatea de Informatică, Facultatea de Științe
Economice, Facultatea de Științe ale Comunicării și
Relații Internaționale, Dep. Relații Internaționale
(Biroul Erasmus), Școala Doctorală, Cantina, Copy
Center, CCOC, Clinica Regina Maria;

Campus Timpuri Noi - Rectorat - Str. Dâmbovnicului
22 - Casierie, Rectorat, servicii administrative;

Campus Șincai - Bd. Gheorghe Șincai 16 - Facultatea
de Farmacie, Cămin C3, Cămin C5;

Campus IOR - Gheorghe Petrașcu 67 A - Facultatea de
Medicină, Facultatea de Medicină Dentara, Centrul
Dentar, Sediul AUMAM



Beneficii și

facilități oferite de 

Universitatea Titu

Maiorescu



 

OFFICE 365

UTM & Microsoft oferă licențe gratuite Ms Office (Word,
PowerPoint, Excel, One Note, Outlook) și Microsoft
Teams. În prima săptămână de școală vei primi datele
de conectare pe emailul personal folosit în portalul de
admitere. 

Mai multe detalii aici: OFFICE 365

https://www.utm.ro/microsoft-teams-studenti/#1604439177339-4857e69f-9dea


Portal studenți UTM

Orice student/ masterand/ doctorand/ rezident/
cursant poate accesa portalul folosind contul de email
Office 365 (nume.prenume@s.utm.ro) si codul de
student primit pe aceasta adresa de email. Accesând
portalul UTM poți vizualiza orarul, catalogul și poți
achita taxa de studiu. 

Mai multe detalii aici: PORTAL UTM

https://www.utm.ro/portal-student/


Card de sănătate

Orice student/ masterand/ doctorand/ are acces la
gratuități și reduceri pentru diverse servicii medicale
(consultații de specialitate, analize de laborator, etc.) în
rețeaua privată de sănătate Regina Maria. 

Mai multe detalii aici: SERVICII MEDICALE

https://www.utm.ro/card-de-sanatate-pentru-studenti/


 

Centrul dentar

Centrul Clinic Privat de Asistență Medicală Dentară
Titu Maiorescu furnizor de servicii medicale,
funcționează în incinta Facultății de Medicină Dentară
situată pe Strada Gheorghe Petrașcu nr. 67A. În calitate
de student maiorescian, poți accesa diverse servicii
stomatologice. 

Mai multe detalii aici: CENTRU DENTAR

https://www.utm.ro/centrul-clinic-privat-de-asistenta-medicala-dentara-titu-maiorescu/


Cantina-restaurant a Universității Titu Maiorescu are o
suprafață de aproximativ 500 metri pătrați și o
capacitate de 200 persoane. Fiecare student își poate
stabili meniul, în funcție de buget și preferințe.
Prețurile sunt accesibile, iar mâncarea gustoasă.
Cantina este deschisă de luni până vineri, între orele
11.00-17.00.

Mai multe detalii aici: CANTINĂ

 

Cantină - Restaurant

https://www.utm.ro/cantina-restaurant/


Biblioteca “Avram Filipaș” se află în Corpul V, Calea
Văcărești 187 și oferă studenților maiorescieni accesul
la bibliografia necesară în procesul educațional.
Aceasta poate fi consultată în sala de lectură, un
mediu excelent pentru a-ți păstra atenția concentrată,
pe învățat. 

Mai multe detalii aici: BIBLIOTECĂ

 

Biblioteca UTM

http://biblioteca.utm.ro/


UTM dispune de cămine moderne, echipate cu Wi-Fi,
bucătărie, spălătorie ecologică, pază 27/7 și sală de
sport. Acestea sunt situate în zona Timpuri Noi, la
câteva minute de centrul capitalei.

Mai multe detalii aici: CĂMINE

 

Cămine moderne

https://www.utm.ro/camine-studentesti/


Calea Văcărești, nr. 189 Sector 4, București, corp M,
parter
Str. Gheorghe Petrașcu 67A, Sector 3, București,
campus IOR 1, parter

Ai nevoie să printezi un document sau referat pentru
facultate, în incinta universității găsești un copy center
pentru xeroxare, printare sau poze tip pașaport rapide.

Adresă: 

 

Centru de printare

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_enIE814IE814&sxsrf=ALiCzsbsO5GS5HL8V6kQut1uSR0GDVv1rg:1664268879625&q=xeroxprint+adres%C4%83&ludocid=16625954720859373339&sa=X&ved=2ahUKEwikyIXbzLT6AhXWQfEDHUxCAWwQ6BN6BAhaEAI


Dacă vrei să studiezi un semestru într-o altă
universitate europeană sau să-ți faci stagiul de practică
peste vară într-o altă țară, nu trebuie decât să aplici
pentru o bursă de mobilitate Erasmus+ în cadrul UTM.

Erasmus+ este programul Uniunii Europene ce oferă
oportunități de studiu, formare, voluntariat sau
dobândire a experienței profesionale în străinătate
pentru milioane de studenți europeni. 

Mai multe detalii aici: ERASMUS+

 

ERASMUS+

https://www.utm.ro/outgoing-students/


La Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC)
găsești suportul necesar în luarea unor decizii
profesionale, în dezvoltarea unor abilitățile necesare pe
piața muncii, în pregătirea pentru întâlnirea cu
angajatorii sau pur si simplu pentru a găsi câteva
răspunsuri referitor la ”ce vrei să te faci când vei fi
mare?!” 

Mai multe detalii aici: CCOC

 

Consiliere și

orientare în carieră

https://www.utm.ro/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera/#despre-ccoc


Voluntariat 

și asociații studențești



Asociația Studenților Maiorescieni reprezintă cea mai
veche asociație din cadrul Universității Titu
Maiorescu, iar în anul 2023 marchează împlinirea
unui deceniu de cand a fost înființată.

ASM reprezintă în prezent aproximativ 8000 de
studenți. Scopul ASM este acela de a reprezenta,
promova și apăra drepturile studenților, din dorința
de a crea împreună o comunitate prielnică în care
fiecare student își poate exprima liber opinia. 

Asociația Studenților
Maiorescieni (ASM)

https://www.utm.ro/asociatia-studentilor-maiorescieni/


Asociația Universitară
pentru Medicină și Asistență
Medicală (AUMAM)

AUMAM este asociația reprezentativă a Facultății de
Medicină din cadrul Universității Titu Maiorescu din
București, specializarea Medicină Generală și
Asistență Medicală Generală. AUMAM a luat ființă în
anul 2021 cu scopul de a susține și reprezenta
interesele studenților din facultate în raport cu
conducerea acesteia. În plan secundar AUMAM
organizează periodic ateliere, proiecte, tabere și
activități extracurriculare cu scopul de a dezvolta
comunitatea de studenți mediciniști maiorescieni.

https://aumam.ro/


Informații despre
UTM și Facultăți



Facultatea de Drept

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Informatică

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Drept și Științe Economice Tg. Jiu

Facultatea de Asistență Medicală Tg. Jiu

Informații despre secretariatele facultăților
(contact, orare, adrese de e-mail)

https://www.utm.ro/facultatea-de-drept-bucuresti/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-psihologie/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-informatica/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-de-stiinte-economice/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-stiintele-comunicarii-si-relatii-internationale/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-farmacie/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-medicina/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-medicina-dentara/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-drept-si-stiinte-economice-tg-jiu/informatii-de-secretariat/
https://www.utm.ro/facultatea-de-asistenta-medicala-tg-jiu/informatii-de-secretariat/


Vrei să predai? Te așteptăm la
modulul psihopedagogic!

Departamentul de Specialitate cu Profil
Psihopedagogic al Universității Titu Maiorescu din
București (forma de învățământ IF) pregătește
anual studenți pentru viitoarea meserie de
profesor. Ai oportunitatea să faci Nivelul I (în timpul
anilor de licență) și Nivelul II (în timpul anilor de
master) ulterior având posibilitatea să te angajezi
în învățământ.



DOCUMENTE UTM
importante pentru tine

Codul drepturilor și obligațiilor studenților

Structura anului universitar 2022 - 2023

Nomenclator taxe 2022 - 2023

Regulament ERASMUS+

Alte regulamente importante

https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2017/03/Cod_drepturi_studenti.pdf
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/03/Structura-anului-universitar-2022-2023.pdf
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/04/Untitled-5.pdf
https://www.utm.ro/wp-content/uploads/2022/03/Regulamentul-privind-mobilitatile-in-cadrul-Programului-Erasmus.pdf
http://utm.ro/despre-utm/regulamente/


Cum ajungi la campusul UTM
cu transportul în comun?

Campus UTM, Calea Văcărești 187/189 
 (metrou Timpuri Noi, autobuz 133, 223,
323)
Campus UTM, Str. Gheorghe Petrașcu
67A (metrou Titan sau Piața Muncii,
autobuz 102, 311, 335)

În calitate de student UTM, ai reducere la
transportul în comun: STB, Metrorex și CFR
conform legislației în vigoare. 



Timp Liber
Bine ai venit în București!

București este un oraș magic și multicultural. Poți vizita muzee,
poți participa la târguri și ateliere studențești, după sesiune
poți petrece alături de colegii tăi sau te poți dezvolta printr-o
multitudine de stagii de practică. Totul depinde de tine!

ACCESEAZĂ
CALENDARUL

https://zilesinopti.ro/evenimente-bucuresti/


Contact

021 316 16 46

rectorat@univ.utm.ro

Str. Dâmbovnicului 22, Bucureşti

www.utm.ro


