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Pentru că știm cât de amețitoare este facultatea,
orientarea în spațiu și faptul că te face să fii foarte
confuz, venim în ajutorul tău cu acest ghid pentru a 
ne asigura că nu treceți și voi prin ceea ce am trecut
noi.

     Te asigurăm de faptul că pe lângă toată informația

pe care o vei acumula în urma studiului, facultatea te

va ajuta să te dezvolți personal, îți vei face prieteni și

vei cunoaște oameni care își vor lăsa amprenta într-un

fel sau altul în viața ta.

    Pe lânga toate acestea, să știi că nu ești singur,

suntem aici pentru a te ajuta cu orice nelămurire sau

întrebare, indiferent de subiect.
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SANATATE

((
spălați-vă des pe mâini; 
folosiți săpun și apă sau dezinfectant de mâini pe
bază de alcool;
păstrați o distanță de siguranță între dvs. și
persoanele care tușesc sau strănută;
purtați mască atunci când nu este posibilă
distanțarea fizică;
Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura;
când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă nasul și gura
cu pliul cotului sau cu un șervețel;
stați acasă dacă nu vă simțiți bine;
dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultăți de
respirație, consultați un medic.

Protejați-vă atât pe dvs., cât și pe ceilalți, informându-vă
și luând măsurile necesare. 

Urmați sfaturile autorităților locale din domeniul
sănătății.Pentru a preveni răspândirea bolii infecțioase
COVID-19:





OFERTA
EDUCATIONALA

26 programe de licență;
28 programe de master;

4 specializări de doctorat;

Instituţie de invăţământ superior cu grad ridicat de
încredere (certificare acordată de ARACIS)

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ  ȘI

ELECTRICĂ:

-Utilaje petroliere și petrochimice;
-Utilaje pentru transportul și depozitarea

hidrocarburilor;
-Electromecanică;

-Automatică și informatică aplicată;
-Calculatoare;

-Inginerie economică în domeniul mecanic.

,
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OFERTA
EDUCATIONALA

F A C U L T A T E A  D E
I N G I N E R I A

P E T R O L U L U I  Ș I
G A Z E L O R

-Inginerie de petrol și gaze;
-Transportul, depozitarea și
distribuția hidrocarburilor;

-Geologia resurselor petroliere.
(

,



OFERTA
EDUCATIONALA

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA
PETROLULUI ȘI PETROCHIMIE

-Prelucrarea petrolului și petrochimie;
-Prelucrarea petrolului și petrochimie cu predare

în limba engleză;
-Ingineria şi informatica proceselor chimice şi

biochimice;
-Controlul şi securitatea produselor alimentare;

-Ingineria şi protecţia mediului în industrie. 
(
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OFERTA
EDUCATIONALA

FACULTATEA DE
ȘTIINȚE ECONOMICE 

-Merceologie și managementul calității;

-Economia comerțului, turismului și

serviciilor;

-Finanțe și bănci;

-Contabilitate și informatică de gestiune;

-Informatică economică ;

-Management.

 

(
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OFERTA
EDUCATIONALA

FACULTATEA DE LITERE ŞI
ŞTIINŢE 

-Limba şi literatura română - Limba şi literatura
engleză;

-Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
franceză;

-Informatică;
-Administrație publică;

-Asistenţă managerială şi administrativă;
-Pedagogie;

-Pedagogia învățământului primar şi preşcolar. 

(
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IERARHIA ADMINISTRATIVA A
UNIVERSITATII

Profesor Universitar
 Conferențiar Universitar
 Lector Universitar
 Asistent Universitar

Profesoral: 

RECTOR

 PRORECTOR

DECAN 

PRODECAN

1.

2.

3.

4.

(
(
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Universitar:



CINE TE REPREZINTA?

ȘEFUL DE GRUPĂ
           Este studentul cu cea mai mare responsabilitate.
El este ales de fiecare dată diferit, nu există o
procedură anume, totul ține de voi cum și pe cine
desemnați ca șef de grupă.
            Candidatul ideal este acel coleg care este cel mai
prezent și cel mai interesat.  El se va ocupa de toate
actele și va avea o legatură strânsă cu profesorii și
secretariatul, având obligația să transmită toate
informațiile primite tuturor colegilor și totodată, va
petrece și puțin timp în afara programului de curs.
            Exemple de atribuții: Dacă s-a modificat o dată a
unui examen, dacă nu se ține un anumit curs,
distribuirea cursurilor în format electronic, termenii
limită pentru plata creditelor, completarea carnetelor
de student, completarea contractelor, etc.

În primul rând, 

(



CONSILIU/SENAT

În cadrul Consiliilor Facultăților, cât și în
Senatul Universitar studenții reprezentanți

dețin aproximativ 25% din voturi. Astfel, prin
reprezentanții lor, studenții pot semnala

nemulțumirile/problemele pe care le
întâmpină ( costul creditelor, condițiile de

acordare a burselor, condițiile din
facultate/camin, profesori, etc.)

Studenții reprezentanți sunt aleși de către
colegii lor din facultate, în cadrul unor

alegeri organizate de Asociația Liga
Studenților din Centrul Universitar Ploiești.



INFORMATII UTILE

EXISTĂ 3 CICLURI DE STUDIU

Licență ( 3 sau 4 ani );
Master ( 2 ani ) ;
Doctorat ( 3 ani )

Există un profesor numit tutorele de an, care este ca
un diriginte de liceu pentru specializările din facultate.

Numele lui îl puteți afla de la secretariat, în cazul în
care el nu se prezinta. Acesta are datoria să vă

răspundă la întrebări și să vă ajute cu problemele pe
care le întâmpinați.

Fiecare examen are un anumit număr de credite în
funcție de dificultatea și importanța acestuia, iar tu ca
student trebuie să acumulezi la sfârșitul anului minim

40 de credite, pentru a trece în anul următor sau
maxim 60, pentru a fi student integralist și de a avea

șansă la bursă de merit + o vară liniștită. 
Creditele lipsă până la 60 vor fi plătite, iar prețul

variază în funcție de an. 
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INFORMATII UTILE

Mai multe detalii și informații legate de credite, cât și
evidența lor, o poți obține de la secretariatul specific

facultății, iar numărul de credite pe care îl are un
examen, îl poți găsi pe site sau de asemenea la

secretariat.

Taxa pentru înmatriculare este de 50 lei.
Pentru studenții înscriși în  preadmitere se aplică o

reducere de 50%.

Legitimația de student( tren) o poți obține singur de la
secretariat sau se va ocupa șeful vostru de grupă de

toate.

Există o cantină, magazine cât și un fast food în
facultate, dar și în jurul acesteia, însă produsele pot

varia de la an la an.

În Universitate se găsesc atât xerox-uri, cât și
automate de cafea.

Există mai multe biblioteci de unde puteți împrumuta
diferite cărți de care veți avea nevoie.

,



BURSE

CATEGORII:
 

 PERFORMANȚĂ 1000 LEI

MERIT 650 lei

SPECIALĂ 650 lei

SOCIALĂ 578 lei



ORAR

Exemplu

Acest tip de format electronic îl găsiți pe site-ul
Universității, la facultatea și specializarea pe care o

cauți. Unele orare apar din prima zi, unele după
câteva zile, dar sunt disponibile la avizierul fiecărei

facultăți.
TIP: Realizează un orar specific doar pe semigrupa
din care faci parte în excel/Word sau orice altceva

ca să nu devi confuz.



ORAR

         Citirea orarului de la facultate nu este așa simplă
cum pare. Acesta este un caz fericit de orar în format
electronic, dar până să ajungi să aflii că există un format
electronic durează, plus că, durează și actualizarea
acestuia pe site-ul facultății și vei fi nevoit să-l citești de
la avizierul specific facultății tale, scris în creion, de
mână, pe hârtie.
          Cum îl interpretezi? În primul rand, afli din ce grupă
faci parte. Apoi, există săptămâna de stânga și săptămâna
de dreapta. În săptămâna de stânga o să ai un program,
iar în cea de dreapta alt program. Ce înseamnă de stânga
și dreapta? Săptămâna de stânga este săptămână impară,
cea cu care se începe anul (săptămâna 1) , iar cea de
dreapta este săptămână pară. Anul universitar are 14
săptămâni, se începe cu săptămâna 1, impară, de stânga,
apoi săptămâna 2, pară, de dreapta și tot așa. Știm că
sună complicat, dar te prinzi pe parcurs.

Vezi HARTA pentru orientare 



MODULELE

       Un modul are durata de 100 de minute, acesta poate
fi un curs, un seminar sau un laborator.
Pauza între module este de 10 minute.
În cadrul unui curs participă toată specializarea ta sau,
după caz, mai multe specializări dacă aveți un curs
comun. (Specializările Automatica și Calculatoarele, spre
exemplu). La curs este prezentată toată partea teoretică
din care reies subiectele pentru examen, iar prezența
poate fi facultativă (depinde de pretențiile fiecărui
profesor în parte). 
           În ceea ce privește absențele din facultate, acestea
teoretic nu există, sunt doar prezențe de care se țin cont
sau nu la examen( puncte bonus). De obicei, profesorul
prezintă situația cu prezența la curs, încă de la începutul
semestrului, prin urmare vă puteți orienta în funcție de
ei.
       Seminarul reprezintă partea de fixare a cunoștințelor
de la curs, iar prezența este obligatorie în general. Ca sfat,
ar fi indicat să frecventezi seminariile/ laboratoarele și pe
cât se poate și la cursuri. 



Laboratoarele sunt cele mai importante,
deoarece ele sunt partea practică din facultate,
șansa voastră de a înțelege mai bine totul, cât și

de a lucra în echipă, de a vedea concret ce
presupune viitoarea ta meserie.

Prezența la laboratoare este obligatorie. Dacă
ajungi la examen fără să ai prezența completă la

laborator și situația încheiată, există situații
când nu poți susține examenul. Dacă se întâmplă
să nu ajungi la un laborator, îl poți recupera cu

altă semigrupă sau altă specializare cu un
laborator comun. La sfarșitul anului universitar,
dacă nu ai recuperat toate laboratoarele, le vei

plăti.

MODULELE



ALTELE

Modulul pedagogic 
Este un modul despre care o să fii informat la

momentul potrivit. Se face în paralel cu facultatea,
iar în anumite condiții este gratuit. Despre aceste
detalii o sa fiți informați, însă trebuie să știți că vă

ajută dacă vă gândiți pe viitor să deveniți profesori.
La acest modul se dau examene ca la orice alt

modul și există și credite, puteți rămâne și
restanțieri dacă nu vă prezentați. Însă, merită

urmat dacă vă gândiți vreodată că este posibil să
aveți nevoie de el.

Practică
Este obligatorie și asigurată de facultate în mare
parte din cazuri, dar oricând poți să o faci în altă

parte, atâta timp cât este în domeniu. Recomandat
este să faci în alte locuri, pentru a învăța ceea ce
te interesează. O vei face începând cu anul 2 sau
3 în funcție de specializare, vei avea un tutore de
practică ce te va îndruma și vei primi o testare + o

notă la finalul practicii.





STRUCTURA ANULUI
UNIVERSITAR



STRUCTURA ANULUI
UNIVERSITAR



VIATA DE CAMIN

       În acest ghid vei regăsi lucruri utile, pe care mulți
și-ar fi dorit să le cunoască înainte să vină la cămin.

                           Procedura de cazare 
       Dacă ai ales mai multe opțiuni, atunci când ai fost
întrebat în căminul 4 - ce cămin preferi? -, o să fii
nevoit să mergi la căminele pentru care ai optat și să
analizezi listele afișate, pentru a vedea în ce cămin ai
fost repartizat.
       Procedura este relativ simplă, ai nevoie de buletin,
copia de buletin și banii pentru prima plată a chiriei
care poate să difere de la an la an, de la cămin la
cămin, dacă ești la buget sau taxă. 
Dacă nu ai copia de buletin, o poți face în facultate.

 

,
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Cât despre viața în cămin, în cazul în care ești nemulțumit de
ceva, comunicarea este cheia. 

Nu îți suporți colegii de cameră? Fac mizerie? Gălăgie? Au
prieteni ciudați? Nu vă înțelegeți cu banii? Îți mănâncă

mâncarea? Te dau afară din cameră pentru femei/bărbați?
Sunt prea liniștiți? Sunt prea izolați? Nu sunt comunicativi?

Antisociali ?
Încearcă să găsești o cale de mijloc așa încât să fie toți

mulțumiți, dacă vezi că nu reușești, mergi la adminstrator și
ceri să îți dea alți colegi de cameră, să te mute pe tine sau să te

mute cu anumite persoane pe care le preferi.
Nu îți place camera? Este ceva distrus? Nu merge robinetul?
Curge chiuveta? Este clanța ruptă? Nu merge dușul? Ai rupt

patul? Masa? Dulapul? Nu merge caloriferul?
Nu este o problemă. Te duci la administratorul caminului unde

găsești un registru, unde poți trece defecțiunile, urmând ca
acestea să fie reparate.

Ideea este că trebuie semnalată orice problemă din timp sau
cât mai rapid.

Tips : cereți să fiți adăugați în grupul de Facebook al caminului,
pentru a putea vedea o mare parte a anunțurilor legate de

probleme/ schimbări/ acțiuni.

VIATA DE CAMIN

(
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VIATA DE CAMIN

Ce faci când ai ajuns la cămin? De ce ai nevoie? Ce să-ți
aduci de acasă? 

Păi, în primul rând cel mai important este să te
împrietenești cu colegii de cameră și să încercați să

stabiliți niște reguli, limite și rezolvări în anumite
situații. 

Căminul vă oferă o perna, lenjerie de pat și pilotă.
Toaleta are colac și dușul este ok, însă vă puteți aduce

toate aceste lucruri de acasă pentru a le schimba.

Mâncarea o poți aduce de acasă săptămânal, să o
comanzi sau poți mânca la cantina din campus. Sunt

multe delivery-uri, cât și magazine în apropiere.
(depinde de bugetul și timpul fiecăruia). 

(
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VIATA DE CAMIN

Campusul este dotat cu bănci, un grătar, un teren de
sport pentru diferite activități + parcări (30 de lei

trimestrial pentru permisul de parcare, cererile se vor
depune în căminul 6). 

Acum, pentru mai multe detalii campus/facultate-
hacks/tips and tricks (petreceri), sunteți invitați să vă

alăturați Ligii Studenților din Centrul Universitar
Ploiești, unde vi se va răspunde la orice întrebare. Ne

găsiți în căminul 3, parter sau pe:
Facebook: Liga Studenților din Centrul Universitar

Ploiești
Instagram: ligastudentilorploiesti

(
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HARTA

LEGENDĂ

P-  Parcări
Corpul I - parter - Zonă magazin; Secretariat și avizier

Facultatea TPP în capatul holului. Avizier pentru
Facultatea de Științe Economice.

Corpul E - Zonă magazin;
Corpul A - Secretariat Științe Economice etajul 1;

casierie + secretariat + avizier Facultatea de Litere și
Științe etajul 2.

AT - Atelierele unde sunt săli de curs, care conțin de la
caz la caz diferite materiale practice pentru anumite

laboratoare.
Corpul K- Sală de sport

Corpul H - intrare principală + biblioteca la etaj
Corpul J - Secretariat DPPD

Corpul S - Spălătorie
Cămin 4 parter - Serviciu social

Cămin 3 parter - Sediu Liga Studenților din Centrul
Universitar Ploiești

(





RECRUTARI

Liga Studenților
recrutează noi voluntari!

Acum este șansa ta să faci voluntariat!

Intră pe link-ul de mai jos și exprimăți dorința de a ne cunoaște:

http://tiny.cc/RecrutareLiga2020
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