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FELICITĂRI!
Ați îndrăznit să urmați una dintre cele mai frumoase
meserii din lumea aceasta - ingineria, care prinde viață
în toate formele ei la cele 11 facultăți de la TUIASI.
Studenții Politehnicii ieșene învață să manipuleze
întreaga lume din jurul lor: o dezmembrează și o
remodelează după chipul și îndrăzneala ﬁecărei
generații. Cele 11 facultăți nu sunt fortărețe individuale,
ci felii dintr-un „quattro stagioni” gustos - se
completează în compoziție și arome. O să descoperiți
asta în campus, în proiectele asociațiilor studențești și
la toate evenimentele #TUIASI.
Nu uitați, dacă vă veți urma profesorii, pasiunile,
inspirația și inteligența, facultatea vă va transforma pe
ﬁecare dintre voi în proiecte frumoase. Dar ține doar de
voi să vă construiți ﬁdel machetelor sau să depășiți
așteptările proiectanților.
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PRIMUL PAS AL STUDENȚIEI
- SĂ FII BINE INFORMAT
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De regulă, toate informațiile de care ai nevoie pentru
viața de student în interiorul universității le găsești la
secretariatul facultății tale.
Însă, informațiile despre viața în Campusul „Tudor
Vladimirescu”, unul dintre cele mai mari din țară, un
„oraș în oraș”, le găsești pe pagina personalizată a
campusului - www.campus.tuiasi.ro și pe pagina de
Facebook a structurii universității care se ocupă de
campus

-

Direcția

Servicii

Studențești

-

www.facebook.com/CampusTudorVladimirescu
și Instagram - @campustudorvladimirescu
Noutățile despre universitate în general ai să le
găsești pe site-ul universității, www.tuiasi.ro,
dar și pe Facebook www.facebook.com/TUIasiRO
și Instagram – @tuiasi.ro
Dacă ai curiozități, o fotograﬁe faină cu tine la cursuri
sau în campus, ai sesizat o neregulă și nu știi cui să te
adresezi, dă-ne un mesaj pe rețelele de socializare și-ți
răspundem de îndată ce reușim.
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CELE 11 FACULTĂȚI ALE UNIVERSITĂȚII

6

Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino”
www.arh.tuiasi.ro
0232.211.595
arhitect@tuiasi.ro
Facultatea de Automatică și Calculatoare
www.ac.tuiasi.ro
0232.701.331
decanat@ac.tuiasi.ro / secretariat_ac@tuiasi.ro
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
„Cristofor Simionescu”
www.icpm.tuiasi.ro
0232.702.135
decanat@ch.tuiasi.ro
Facultatea de Construcții și Instalații
www.ci.tuiasi.ro
0232.701.446
fci@tuiasi.ro / facultatea_de_constructii_si_instalatii@tuiasi.ro
Facultatea de Construcții de Mașini și Management
Industrial
www.cmmi.tuiasi.ro
0232.242.109
secretariat.cmmi@tuiasi.ro
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și
Tehnologia Informației
www.etti.tuiasi.ro
0232.701.603 / 0232.270.041
decanat@etti.tuiasi.ro
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Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și
Informatică Aplicată
www.ieeia.tuiasi.ro
0232.278.683
decanat@ee.tuiasi.ro
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria
Mediului
www.hgim.tuiasi.ro
0232.702.151
secretariatHGIM@tuiasi.ro
Facultatea de Mecanică
www.mec.tuiasi.ro
0232.232.337
decanat@tuiasi.ro
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
www.sim.tuiasi.ro
0232.702.100
decanatsim@tuiasi.ro / secretariatsim@tuiasi.ro
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
www.dima.tuiasi.ro
0232.230.491
decanat@dima.tuiasi.ro
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PLATFORMA DIDACTICĂ
Primul sentiment pe care ai să-l ai ca student este
că facultatea, campusul și – depinde din ce oraș vii –
chiar Iașul este un adevărat labirint. Lucrurile sunt
complicate, dar ușor de învățat: 10 facultăți ale TUIASI
sunt dispuse de-a lungul râului Bahlui, care străbate
dintr-o parte în alta Iașul, pe Bulevardul prof. Mangeron.
Tot acolo se aﬂă și rectoratul, Corpul T, sediul
administrativ al universității. A 11-a facultate, cea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
se aﬂă în Corpul A al TUIASI în Copou, avându-i vecini
pe cei de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
(UAIC).
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Podu Roș
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Facultatea de Automatică și Calculatoare
Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
Facultatea de Constructii și Instalații
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial
Facultatea de Electrotehnică
Facultatea de Hidrotehnică Geodezie și Ingineria Mediului

geron

an
of. Dimitrie M
Bulevardul Pr

Facultatea de Mecanică
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor
Facultatea de Arhitectură ,,G.M. Cantacuzino”
Administrația

Râul Bahlui

Bulevardul Tudor Vladimirescu

CUM FUNCȚIONEAZĂ
O UNIVERSITATE
Universitatea este condusă de un Consiliu de
Administrație, pe partea executivă (echivalentul unui
Guvern), și de Senatul Universității, partea legislativă
(echivalentul unui Parlament). Cea mai importantă
funcție din universitate este de rector, un manager al
companiilor moderne, care decide viitorul universității
în mandate a câte patru ani. Acesta este ales prin vot
secret de către întreaga comunitate academică a unei
universități: votează profesori și studenții de la toate
facultățile. Rectorul TUIASI este prof. univ. dr. ing. Dan
Cașcaval, care predă la Facultatea de Inginerie Chimică
și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu”.
Rectorul într-o universitate își alege prorectorii, un
soi de vicepreședinți, responsabili cu diverse domenii:
cercetare, managementul resurselor, domeniul didactic,
relațiile internaționale, informatizare sau relația cu
studenții.
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Tot din Consiliul de Administrație fac parte și decanii,
șeﬁi de facultăți. Aceștia sunt aleși întâi în comunitatea
facultății și apoi sunt conﬁrmați de rector în funcție.
Organigrama e simplă - decanul răspunde de toată
facultatea și toți decanii răspund în fața rectorului și
prorectorului. Consiliul de Administrație stabilește
investițiile necesare în universitate, proiectele majore,
cum sunt gestionate resursele administrative, în timp
ce Senatul se ocupă mai mult de partea didactică angajările pe posturi, regulile care guvernează
comunitatea academică. Membrii Senatului sunt aleși
tot prin vot de către comunitatea academică, iar apoi,
dintre ei, este ales un Președinte al Senatului, care în
mandatul actual al conducerii TUIASI este prof. univ. dr.
ing. Iulian-Aurelian Ciocoiu, de la Facultatea de
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
Consiliul de Administrație și Senatul au în
componența lor și foarte mulți studenți, în Senat în
proporție de 25%. Cum alegeri au loc periodic, orice
student care respectă o serie de criterii legate de o
activitate constantă la cursuri poate candida pentru un
loc eligibil.
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LA CINE TE DUCI DACĂ
AI O PROBLEMĂ
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E greu de găsit un student care a trecut prin studenție
și singura lui problemă a fost nota de la examenul ăla
greu, pe care l-au picat multe generații înaintea lui. De
aceea, o universitate are un sistem de suport pentru a
vă sprijini de ﬁecare dată când întâmpinați o problemă.

ȘEFUL DE GRUPĂ SAU REPREZENTANTUL ÎN
CONSILIUL FACULTĂȚII
Fiecare generație are câte un șef pentru ﬁecare grupă,
ales de către toți colegii din grupa respectivă, care are
menirea principală de a ține legătura cu profesorii și cu
secretariatul
atunci
când
intervin
probleme
administrative, de la programări de examene la
anunțuri eﬁciente care să ajungă la toți colegii de an. La
el vă puteți adresa după ce ajunge să își formeze o
relație cu Direcția Servicii Studențești, conducerea
facultății și secretariat. Dacă aceștia nu vă pot ajuta,
sigur o vor face studenții reprezentanți în Consiliul
Facultății, a căror menire este să vă ajute să vă
informați și să vă apere drepturile.
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PRODECANUL ȘI PRORECTORUL
RESPONSABILI DE RELAȚIA CU STUDENȚII
Prodecanul este un vicepreședinte al facultății - el
răspunde de problemele studențești și vă poate
răspunde la acele întrebări la care colegii din ani mai
mari sau din diferitele ligi studențești care activează în
universitate nu au un răspuns concludent. El vă poate
ajuta cu probleme legate de cazare sau chiar sfaturi
legate de plecarea cu burse în străinătate de tip
Erasmus, înainte de a discuta oﬁcial cu cei de la
Prorectoratul responsabil cu Relațiile Internaționale.
Prorectorul responsabil de relația cu studenții se ocupă
de probleme la nivel macro - pe toată universitatea, și
coordonează alături de directorul Direcției Serviciilor
Studențești, un fel de primar al campusului, toate
chestiunile care îi privesc pe studenți, dar și cele
administrative, tip investiții.
Unele probleme de îmbunătățiri ale vieții în cămin le
veți putea comunica direct șefului de cămin, până la
angajații Direcției Servicii Studențești. Este primul ghid
pe care-l aveți al campusului, știe să vă îndrume și spre
facultate, dar și locurile unde distracția e pe primul loc.
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REPREZENTANȚII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII,
SENAT, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Legea Educației explică faptul că studenții trebuie să
ﬁe reprezentați în proporție de 25% în Consiliile
Facultăților, în Senat și să aibă reprezentant în Consiliul
de Administrație. La TUIASI exact asta se întâmplă, iar
reprezentanții voștri vă pot duce problema direct la
decani, prorectori și rector, atunci când considerați că
aveți o sugestie care poate modiﬁca în bine
comunitatea academică din Tudor.

CONSILIERII DIN CADRUL CENTRULUI DE
CONSILIERE TUIASI
te pot ajuta, susţine şi îndruma în orice problemă
legată de adaptarea la viaţa de student, oferindu-ţi în
plus şi diverse activităţi, atât individuale cât şi de grup,
din sfera consilierii în carieră şi a dezvoltării personale.
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BIBLIOTECA UNIVERSITĂȚII,
UNA DINTRE CELE MAI
FRUMOASE DIN LUME
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Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iași a fost votată într-un chestionar online în 2015, la
care au participat câteva sute de mii de utilizatori, ca
ﬁind cea mai frumoasă bibliotecă din lume, concurând
cu biblioteci precum cea de la Trinity College din Dublin,
Biblioteca Regală Portugheză de la Rio de Janeiro sau
Biblioteca Naţională din Praga. Asta pentru că Louis
Blanc și Petru Poni, atunci când au schițat Palatul
Universitar în care se aﬂă Biblioteca TUIASI, s-au
inspirat din tot ceea ce era mai valoros la nivel european
în ce privește arhitectura academică.
Biblioteca s-a dezvoltat permanent în funcţie de
structura universităţii, care a ajuns să numere 11
facultăţi în anul 2009. Întregul fond de publicaţii a fost
destinat studiului, pentru toate categoriile de utilizatori,
repartizat şi organizat de-a lungul anilor, în funcţie de
necesităţile în informarea şi documentarea studenţilor,
cadrelor didactice, cercetătorilor, doctoranzilor,
masteranzilor, precum şi a beneﬁciarilor externi.
Înzestrarea bibliotecii a fost sprijinită prin donaţii de
publicaţii valoroase sau prin asigurarea unor relaţii
fructuoase de schimb internaţional de către profesorii
universitari precum Cezar Antoni-Parteni, Teodor
Câmpan, C. Ciobanu, Dimitrie Mangeron, Anton Şesan
sau academicianul Cristofor Simionescu.
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Biblioteca Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”
din Iași, care are în posesie un milion de volume (cărți,
reviste,
documente
tehnice,
CD-uri,
DVD-uri,
microformate etc.), este un spațiu de studiu deschis în
permanență, ce poate ﬁ vizitat odată cu Aula
Universității, cele două ﬁind legate de un balcon.
Volumele acoperă un număr mare de specializări din
domeniul ştiinţei, tehnologiei, economiei şi legislaţiei.
Este prima bibliotecă din România care a creat baze de
date standardizate, accesibile pe Internet începând din
1995, deschizându-se astfel posibilitatea unui viitor
dialog computerizat între biblioteci.
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AULA UNIVERSITĂȚII,
O BIJUTERIE ARHITECTURALĂ
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Palatul Universitar din Copou, construit între 1893 –
1897 pe locul fostului Teatru Mare de la Copou și al școlii
de Belle-Arte, are un stil arhitectonic eclectic
ﬂamboaiant. Piatra de temelie a acestei clădiri a fost
pusă la 28 aprilie 1892 în prezența Alteței Sale Regale
Principelui Moștenitor Ferdinand. Această piatră se aﬂă
undeva sub Aula Universității Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iași. Momentul este consemnat pe placa de
marmură albă amplasată deasupra intrării în Aulă,
dinspre Sala Pașilor Pierduți, care conține 19 picturi
murale, acoperind 120 metri pătrați, realizate, între anii
1968 – 1978, de către pictorul Sabin Bălașa. Picturile au
fost gândite ca o reprezentare a spiritualității
românești.
Inaugurarea clădirii a avut loc la 21 octombrie 1897, în
timpul ministeriatului lui Spiru Haret, la ea participând
regele Carol I, regina Elisabeta, primul ministru
Dimitrie Alexandru Sturdza și rectorul Neculai Culianu.
În onoarea Reginei, acest moment este evocat pe placa
ovală de marmură roșie amplasată în interior, deasupra
intrării în Aulă. În perioada comunistă această placă a
fost acoperită cu un panou oval reprezentând drapelul
României și nimeni nu știa ce se aﬂă sub acel drapel. Și
placa din Sala Pașilor Pierduți a fost acoperită într-un
mod asemănător, rămânând un secret până în ziua de
azi cine a salvat cele două plăci de la distrugere.
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În Aulă au fost amplasate, în anul 1911, două portrete
reprezentându-i pe Regele Carol I și pe Regina Elisabeta
(Carmen Sylva). Aceste tablouri fuseseră executate de
către pictorul Casei Regale, Mirea Demetrescu, care era
și profesor la Școala de Belle Arte din București. După
anul 1947, cele două tablouri au dispărut. În anul 2013, la
aniversarea a 200 de ani de la înﬁințarea de către
Gheorghe Asachi a primei clase de ingineri hotarnici cu
predare în limba română, a fost luată decizia refacerii
aspectului inițial al Aulei, prin amplasarea celor două
tablouri reprezentându-i pe Regele Carol I și Regina
Elisabeta. Acestea au fost executate de către pictorul
Mihail Tarași, profesor universitar doctor la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași. Tablourile
conțin și mesaje încifrate – regina ține mâna pe o carte,
care este o ediție a Poesiilor lui Mihai Eminescu, iar
legenda spune că cei doi au avut o mică dispută pe teme
literare, la un moment dat Regina spunându-i lui
Eminescu „…nu uita că sunt regina României...”, la care
Eminescu ar ﬁ răspuns „da, dar nu sunteți și regina
poeziei”. Prin acest gest, autorul a dorit să-i împace pe
cei doi poeți. Mai există un mesaj încifrat și în portretul
regelui, dar, în afară de pictor, numai o singură persoană
mai cunoaște acest secret.
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TUDORUL,
UN „VATICAN” ÎN IAȘI
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„Tudor Vladimirescu” este unul din cele mai mari
campusuri studențești din România, este plin de
forfotă, are un spirit aparte şi este centrul vieţii
studenţeşti ieşene, ﬁind recunoscut astfel chiar și de
către studenții celorlalte universități din capitala
Moldovei.
Campusul are o suprafață de 137.148 mp, aproximativ
14 ha. Primele cămine construite au fost T1-2 și T3-4,
ﬁind date pentru cazare în anul 1969, iar ultimile au fost
T18 și T19, ﬁnalizate în anul 1982.
În interiorul campusului se găsesc 21 de cămine, o
cantină studenţească cu cele mai accesibile preţuri din
oraș, săli și terenuri de sport (dintre care șase terenuri
de sport în aer liber, o sală de ﬁtness, o sală de aerobic, o
sală de forță și o sală de jocuri în echipă – fotbal, volei,
baschet, tenis de câmp) și un dispensar medical.
Campusul este alimentat de echipamente termice de
ultimă generație, mare parte a căminelor sunt
reabilitate și au o capacitate totală de 8.000 de locuri.
Toate camerele au acces la internet gratuit și cablu TV.
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Mai mult de-atât, trebuie să știi că în „Tudor” sunt
cam cele mai mici tarife de cazare din țară. În căminul
T17 locuiesc 1080 studenți, ﬁind al doilea ca mărime din
țară. În campus sunt opt spălătorii profesioniste, care
deservesc gratuit zece cămine din campus.
Ai ajuns în campus și vezi că nu merge netul? Fă un
ticket pe campus.tuiasi.ro și sesizarea ta va ﬁ preluată
de Centrul de Comunicații Digitale de la TUIASI, ﬁind
soluționată cât de repede posibilă. Între timp, poți să
mergi la cantină și să mănânci, după ce veriﬁci meniul
online pe același site.
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BAZA SPORTIVĂ, FĂRĂ
TAXE PENTRU #STUDENȚI
Pentru a-i încuraja pe studenți să nu alerge în gol pe
malul Bahluiului, TUIASI este una dintre singurele
universități din țară care pune la dispoziție în mod
gratuit baza sportivă exclusiv pentru studenți, după
ora 18.00 și până la 22.00. Toți studenții TUIASI
beneﬁciază de acces gratuit la baza sportivă, de luni
până joi pe baza unei programări pe facultăți, iar pentru
zilele de vineri, sâmbătă și duminică pe bază de
programare făcută direct la baza sportivă. Toți
studenții trebuie să aibă asupra lor legitimația de
student / carnetul de student sau orice document care
atestă calitatea de student al universității la intrarea în
baza sportivă.
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ADMIS ȘI BURSIER
ÎN CAMPUS
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Dacă ești student la TUIAȘI, beneﬁciezi de reduceri
considerabile pe transportul în comun, astfel, cu 6 lei,
poți călători o lună de zile pe toate liniile Companiei de
Transport Public din Iași. TUIAȘI oferă și burse în
valoare de 825 de lei/lună pentru studenții care vor să
lucreze la cantină part-time și să strângă niște bani de
buzunar. O parte dintre studenții vor avea oportunitatea
să lucreze în strânsă apropiere cu Direcția pentru
Servicii Studențești (DSS) în dezvoltarea și întreținerea
campusului.
Direcția are grijă ca studenții să aibă tot confortul în
campus și încurajează desfășurarea a tot felul de acțiuni
în afara orelor de curs. Astfel, în ﬁecare an, în luna
aprilie a fost organizată Ziua Curățeniei în campus,
prilej cu care peste 200 de studenți s-au implicat într-o
acțiune de ecologizare. În ﬁecare an, la începutul lunii
septembrie, peste 200 de studenți ai Universității
Tehnice vin mai devreme în campus pentru a vărui și
amenaja căminele în care urmează să locuiască alături
de colegii lor. Timp de o săptămână, cot la cot cu
angajații DSS, aceștia lucrează în ﬁecare dintre cămine,
beneﬁciind de cazare gratuită în acea perioadă, dar și de
o reducere a tarifului de cămin.
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CAMPUS
TIPS&TRICKS
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1. Ești corect - nu fumezi în cameră, la baie, pe hol sau
pe scara de incendiu. Dar când fumezi în campus, nu
arunca pe jos mucurile de țigară.
2. Nu arunca mâncarea stricată în toaletă. N-o lăsa în
frigider până se sudează de caserolă. Nici ție nu ți-ar
plăcea să găsești WC-ul înfundat dimineață, iar părinții
tăi sigur își vor caserolele înapoi. Curate.
3. Asculți ACDC, Ina, Vivaldi, Tudor Gheorghe sau
Florin Salam. Dar ascultă singur, nu bucura tot etajul.
4. Fă curat măcar de două ori pe lună în cameră și
aerisește des. Cine știe, poate fata care te-a vizitat
aseară se întoarce pe neanunțate :)
5. Nu-i bloca pe alții când parchezi și nici nu-ți lăsa
mașina în mijlocul drumului. S-ar putea să te trezească
claxoanele dimineață în loc de alarmă.
6. Am montat parcări de biciclete în fața ﬁecărui
cămin. Nu le transforma în șezătoare pentru porumbei,
mergi cu bicicleta la facultate.
7. Mergi la școală, nu uita că ai venit aici și să înveți,
nu doar să te distrezi și să îți faci prieteni. Când ai să îți
cauți un job, vei vedea că numai inginerii bine pregătiți
câștigă bine.
8. Mănâncă zi de zi la cantină. Chiar dacă miroase
bine, e mai mult fast decât food într-o shaorma.
9. După ora 18.00 poți folosi gratuit baza sportivă. De
ce să mai alergi singur pe malul Bahluiului?
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ORGANIZAȚIILE STUDENȚEȘTI DE LA UTI

• Asociația Studenților Arhitecți Iași
www.asai.ro
• Liga Studenților Electroniști
www.liga-etc.ro
• Liga Studenților de la Mecanică
www.lsm-iasi.ro
• Liga Studenților Electrotehniști
www.lseth.ro
• Asociația Studenților și Absolvenților Hidrotehniști
www.facebook.com/LigaASAH
• Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de
Construcții și Instalații - ASAFCI
www.asafci.ro
• Liga Studenților Facultății de Automatică şi Calculatoare - LSAC
www.lsaciasi.ro
• BEST - Board of European Stidents of Technology Iasi
www.bestis.ro
• Asociația Studenților Chimiști "CHEMIS"
www.ascchemis.ro
• Asociația Studenţilor și Absolvenților TCM din Iași
www.facebook.com/astcmiasi
• Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Știința
și Ingineria Materialelor
www.facebook.com/asafsim
• ASTIP - Asociația Studenților și Tinerilor Ingineri Politehniști
www.facebook.com/AstipIasi
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RAFTUL CU REGULAMENTE
Viața de student nu ține doar de libertăți, sunt o mulțime
de îndatoriri pe care ținuta academică le impune. De
aceea, ghidul acesta te va ajuta să găsești acele
regulamente pe care nimănui nu-i place să le citească,
dar toți regretă că nu au făcut-o de la început. Pe
versiunea digitală, vei găsi link-uri care să te trimită către
Regulamentul de organizare și funcționare
al cantinei;
Regulamentul de organizare și funcționare
al bazei sportive
Metodologia de acordare a burselor;
Calendarul anului universitar;
Contractul de cazare pe care l-ai semnat și
ce scria în el;
Drepturile și obligațiile studenților;
Legea Educației Naționale;
Carta universității, un cumul legislativ
de reglementări interne
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PROIECTELE
COMUNITĂȚII
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Ideea de „campus verde” a început cu revitalizarea unui
mic parc dintre T3 și T4.
Universitatea a înțeles repede că te poți simți sufocat, ca
student – mai ales dacă ai venit dintr-un oraș mai mic sau
mai puțin aglomerat – de jungla de betoane pe care o
reprezintă uneori Iașul, mai ales în urma dezvoltărilor din
ultimii ani. Așa că am învățat din greșeli: dacă din anii ’70,
când a fost construit campusul, ne-am concentrat pe
clădiri, pe condiții și pe confortul studenților, acum am
început să căutăm să vă oferim și alternative la statul în
cămin.
Vrem că în anii următori tot campusul să ﬁe un loc verde,
cu spații amenajate în care să-ți petreci timpul vara, pe
unde să poți să te plimbi fără să porți grija mașinilor, unde
să organizăm în ﬁecare seară concerte și de unde să nu vrei
să pleci vara acasă.
Doar că totul se face cu pași mici și așa am început noi:
cu revitalizarea zonei verzi dintre căminele T3 și T4. Ne-a
ajutat Fundația Comunitară Iași cu o parte din fonduri, puse
la dispoziție de antreprenorii locali, iar studenții: Mihaela
Sîrbu, Georgiana Butnariu și Ionuț Furdu, cu toții de la
Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” au oferit
proiectul și soluția de implementare.
N-o să mai recunoașteți astăzi zona dintre T3 și T4 când
treceți prin campus - înainte exista doar pământ bătătorit
pe post de alei și iarba care creștea pe ici-colo.
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1

Din noiembrie 2017 a fost transformată însă radical,
folosindu-se doar materiale reciclate: bănci din bolțari cu
scânduri rindeluite, zonă de ghiveci cu ﬂori plantate în
cauciucuri utilizate donate de antreprenori ieșeni, un
leagăn, o masă de tenis, un mini-circuit sportiv pentru
tracțiuni. Cea mai inovativă este, însă, plasa care
iluminează noaptea peste toate – o instalație electrică cu
becuri led făcută manual, becurile ﬁind amplasate în
borcanele de zacuscă primite de studenți de-a lungul anilor
în pachetele de acasă.
Studenții care ne-au ajutat să facem acest prim mic pas
spun că nimic nu a fost întâmplător. Circuitul sportiv a fost
creat în urma solicitărilor unor studenți din campus, cum
nu exista o zonă de ﬁtness în aer liber disponibilă non-stop
și cu accesul liber. Băncile și mesele au fost create în urma
observațiilor primite de la studenți care au spus că trebuie
să improvizeze locuri în care să stea în aer liber primăvara,
iar scrânciobul a fost rezultatul unui sondaj de opinie făcut
în rândul colegilor de către proiectanți. Și cum una dintre
principalele cerințe ale studenților din campus este să se
simtă în siguranță în locurile prin care merg în oraș sau la
facultate, s-a decis iluminarea zonei respective.
Acesta este doar un prim pas dintr-un amplu proiect al
Direcției Servicii Studențești a universității de a reda
campusul înapoi studenților, cu ajutorul lor, prin
revitalizarea tuturor parcelelor de spații verzi care există
acum.
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SALA DE LECTURĂ T3-T4
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Deși am pornit cu gândul creării unui „campus verde”, nu
ne-am limitat doar la revitalizarea urbană, care rămâne un
proiect la care lucrăm și astăzi. Am vrut vă oferim și o
alternativă la sălile de lectură de la bibliotecă sau din
cămin, spații în campus în care veți vrea să evadați pentru
câteva ore, ca să terminați acel proiect care trebuie predat
cât mai rapid sau unde să vă reculegeți înainte de sesiune,
dacă aveți vreo petrecere pe palier care vă sufocă în timp ce
învățați.
Am început cu un spațiu care era aproape dezafectat,
dintre căminele T3 și T4, unde Direcția Servicii Studențești
a implementat tot un proiect al studenților de la Facultatea
de Arhitectură „G. M. Cantacu
zino” – Mihaela Zazu și
Vlad Tailup – pentru a crea una dintre cele mai moderne
săli de lectură din Iași.
Conceptul studenților a fost unul modern și modular mesele din sală, când nu sunt folosite pentru studiu, pot ﬁ
înclinate la diferite unghiuri pentru ca studenții Facultății
de Arhitectură, cazați cu precădere în căminul T4, să le
poată folosi ca planșete.
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Sala are un iluminat special care nu obosește ochii, are
geamuri mari pentru a permite intrarea din abundență a
luminii naturale, în timp ce la nivel de lumină artiﬁcială s-a
ales un amestec între cald și rece, perfect pentru studiu.
Cum sala a fost gândită pentru a ﬁ așezată în funcție de
nevoile studenților, mesele pot ﬁ unite pentru a se putea
găzdui acolo și ateliere, conferințe sau traininguri. De altfel,
și studenții care au lucrat la conceptul artistic al sălii spun
că ideea de bază care a stat la crearea spațiului a fost aceea
de a gândi un loc în care studenții să se simtă încurajați să
vină și să-și petreacă timpul într-un mod productiv.
În prima parte a zilei, când studenții sunt la ore, în sala
de lectură care deservește căminele T3-T4 funcționează
Societatea Antreprenorială Studențească, unde studenții
universității pot să își dezvolte abilitățile de antreprenor și
unde vor ﬁ sprijiniți să își pună pe picioare propriile afaceri.
Sala de lectură este deschisă între 16.00 și 06.00, în ﬁecare
zi, timp în care puteți folosi spațiul ca să învățați, să faceți
ședințe sau ateliere de lucru.
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AMFITEATRU ÎN AER LIBER

48

Visul asumat al universității noastre este acela de a
transforma campusul într-o zonă liberă de mașini, cu spații
verzi în care toți studenții să-și poată petrece zilele
călduroase de primăvară, vară și toamnă, și cu piste
dedicate de bicicletă care să favorizeze astfel deplasarea la
facultate pe două roți (rapid, prietenos cu mediul, eﬁcient).
În acest sens am făcut pași mici, dar siguri: am construit
parcări de biciclete peste tot în campus și pe pregătim să
facem și depozite interioare, o cameră în ﬁecare cămin să
ﬁe transformată în depozit acoperit de biciclete; am obținut
concesionarea străzilor care tranzitează campusul de la
Primărie pentru a putea implementa un sistem de barieră
și o modalitate eﬁcientă de a marca locurile de parcare
existente.
Cea mai importantă componentă a fost inaugurată însă
la deschiderea anului universitar 2019-2020, într-un
concert susținut în fața a sute de studenți de cei de la Gașcă
Chitară Grozăvești: un amﬁteatru în aer liber, construit în
urma unui concurs de soluții organizat de Fundația
Comunitară Iași și ﬁnanțat de compania Transgor Logistik.
S-a creat astfel o zonă de petrecere a timpului liber în
natură la intersecția la intersecția a cinci cămine din
campus, T9, T10, T11 cu T5-T6
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Proiectul spune că în acel loc se amplasează cinci
module de mobilier urban, se revitalizează spațiul verde și
creează practic un centru civic al campusului, în care vor
putea ﬁ organizate diferite evenimente culturale sau
sociale, cum a fost concertul celor de la Gașcă Chitară
Grozăvești. Și acest proiect a fost realizat în colaborare cu
studenții Facultății de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” Georgiana Butnariu și Ionuț Furdu, dar nu se oprește aici.
Universitatea va investi în această zonă încă 120.000 de
lei pentru a reface aleile care tranzitează întreg spațiul,
pentru a monta stâlpi de iluminat și un sistem de irigații
astfel încât spațiul de 3.500 de metri pătrați să ﬁe mereu
verde, mai ales în condițiile în care Primăria și-a luat
angajamentul de a întinde rulouri de gazon natural în tot
acest centru.
Acestea sunt lucrurile pe care le-am făcut sau le vom
face în viitorul apropiat, însă ce ne dorim pe termen lung?
Să avem un „campus al antreprenorilor”, în care să
realizăm mai multe concursuri de soluții și să revitalizăm
diferite zone de spațiu verde din campus cu sprijinul
antreprenorilor locali. Să realizăm o parcare supraterană
lângă cantina din campus, unde studenții să aibă asigurat
un loc de parcare și care să ne permită să transformă în alei
pietonale cât mai multe dintre străzile care tranzitează
campusul. Să îl redăm spațiilor verzi și studenților, după
modelul campusurilor europene moderne.
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Însă arhitectura campusului nu ne va permite ca
aspectul să ﬁe același și nici nu vom putea remodela
căminele pentru a le face să arate mai modern. Am
început însă o colaborare cu un fost student al TUIASI,
Cosmin Iluc, care a realizat o serie de intervenții urbane
pe căminele și în diferite zone din campus. Un
transformator al EON care era vandalizat, cu pereții
mâzgăliți și degradați a fost adus la viață de Cosmin
printr-o intervenție tip graﬁtti, acesta acoperindu-l cu o
compoziție bazată pe forme geometrice, cu inspirație
folclorică.
În crearea amﬁteatrului în aer liber s-a apelat iarăși la
Cosmin, care a continuat aceleași forme geometrice la
baza căminului T11, urmând a ﬁnaliza lucrări similare și
la baza căminului T10, în ambele zone pereții ﬁind
degradați și vandalizați. Un vis și o dorință mare a
noastră ar ﬁ ca în tot campusul să avem intervenții cu
astfel de artă - minimaliste, care să readucă la viață și să
schimbe aspectul clădirilor și al campusului în întregime.
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CHIPUL LUI GHEORGHE ASACHI,
FORMAT DIN MII DE STUDENȚI
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Direcția Servicii Studențești a dorit implicarea
studenților în cât mai multe dintre proiectele care și-au
propus remodelarea spațiilor verzi din campus, dar a
existat și un proiect foarte interesant, în care aceștia au
contribuit la reproiectarea spațiilor interioare ale
universității.
Mai exact, amﬁteatrul T3 din clădirea Rectoratului a
fost transformat complet, la reproiectarea spațiului și
crearea conceptului artistic contribuind Andreea Movilă,
doctor al universității la momentul respectiv. În patru
luni de zile, amﬁteatrul de 130 de locuri a fost schimbat
complet la față: a devenit modern prin iluminatul special
care favorizează studiul și prin acustica nou-creată, dar a
căpătat și o simbolistică aparte.
Chipul lui Gheorghe Asachi, patronul spiritual al
universității, a fost realizat pe peretele din spatele
amﬁteatrului din peste 3.000 de siluete umane de nouă
centimetri, decupate cu laser în plexiglas, vopsite și
introduse manual prin lipire în placajul perforat, toată
operațiunea ﬁind efectuată de către studenții voluntari,
sub coordonarea reprezentanților DSS și a membrilor din
conducerea universității implicați în proiectarea și
execuția amﬁteatrului.
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Figurinele reprezintă studenții, care simbolizează
legătura între tradiție și viitor, purtând pe umărul lor
întreaga responsabilitate și greutate a trecutului: în
partea stângă a imaginii este reprezentată trecerea în
timp a generațiilor de studenți care îl conturează pe
Gheorghe Asachi, iar în partea dreaptă este simbolizată
avansarea către universitatea modernă, prin elemente de
limbaj tehnic.
Placajul sălii contribuie în același timp și la
echilibrarea parametrilor de confort acustic, în timp ce
iluminatul este unul care nu obosește și favorizează
studiul și lectura. Noul amﬁteatru a găzduit dezbaterile
din timpul ședințelor lucrative ale Consiliului Național al
Rectorilor (CNR) care s-a desfășurat la Iași în perioada 16
– 19 noiembrie 2017, acum organizându-se în el cursuri și
seminarii.
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SĂLI DE LECTURĂ MODERNE
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Redarea zonelor de spațiu verde în campus prin diverse
proiecte de revitalizare urbană este doar un pas din
„masterplanul” nostru de a vă oferi cele mai bune condiții
pentru cei patru ani (cel puțin!) pe care o să-i petreceți în
cămin. Cum în campus existau mai multe spații
dezafectate, unele foste cluburi, închise între timp, altele
proprietăți ale universității care au fost recâștigate în
instanță după ce au fost ocupate abuziv mai mulți ani, am
luat decizia să începe să le valoriﬁcăm. Prin diverse
proiecte și investiții din fonduri proprii le-am transformat
pe acestea în centre de învățare, săli de lectură, spații de
co-working și de petrecere a timpului dedicat studiului.
Există mai multe astfel de spații în campus, majoritatea
dintre ele ﬁind concepute tot în colaborare cu studenții. Cel
mai impresionat dintre ele este Centrul de Învățare aﬂat la
parterul căminelor T5 și T6. Valoarea totală a proiectului a
fost de aproximativ 100.000 de euro, mare parte dintre
aceste fonduri ﬁind folosite pentru transformarea spațiului
într-un centru ultra-modern și dotarea cu table inteligente
și interactive, stații de lucru de minimum 1.000 de euro
ﬁecare și mobilier care să încurajeze atât predarea în grup,
cât și sesiunile individuale de consiliere. Centrul este
prevăzut cu trei încăperi: una pentru activități dedicate
învățării și predării, un spațiu tip sală de lectură, care poate
ﬁ folosit și ca o sală de training și consiliere în grup, cât și o
sală de consiliere individuală.
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Un alt proiect a fost construirea unui Centru de
consiliere în locul fostului club aﬂat lângă căminul T13.
Fostul Club T13 nu mai era folosit de ani buni și se
transformase într-o zonă de depozitare. Astfel, cu ajutorul
studentei Mihaelei Sîrbu, care a propus conceptul, spațiul
s-a transformat radical: pot ﬁ organizate serii de
workshopuri de formare, evenimente educaționale și de
consiliere, inclusiv de către asociațiile studențești și
voluntari ai universității, dar în restul timpului
funcționează ca sală de studiu pentru toți studenții cazați
în campus, o zonă de „coworking”, unde pot lucra individual
sau în echipe.
Spațiul a fost conceput cu zone de studiu în format
clasic, mese și scaune, cât şi cu spații adaptate studiului
relaxant sau lecturii, fotolii și canapele, dar și cu alte
elemente care asigură confortul studenților ce vor să
studieze sau participă la diverse activități: iluminat
artiﬁcial adaptat procesului de învățare, protecție solară
ale ferestrelor ce permite adaptarea luminii naturale la
activitățile din sală, aparate de cafea și ﬁltru de apă,
conexiune la internet și prize, plafon cu proprietăți acustice
ce asigură confortul auditiv, plante naturale ce aduc un
aport confortului vizual al sălii etc.
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La parterele căminelor T15, T17 ȘI T18, studenții Ioana
Cătălina Antăluță-Pîrțac și Bogdan Olariu au gândit trei săli
de lectură atipică, modernizată integral de Direcția Servicii
Studențești. Un spațiu care să se preteze atât pentru cei
care vor să se retragă și să studieze individual, în liniște și
feriți de ochii celor din jur, cât și pentru cei care studiază
împreună sau realizează diverse proiecte. Culorile
deschise și calde, mobilierul din lemn - conceput modern
pentru a oferi atât intimitate, cât și confort, au adus trei săli
de lectură moderne unde puteți să vă petreceți timpul rupți
de gălăgia din jur.

2
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CEA MAI TARE
CAMERĂ DE CĂMIN
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Este greu pentru universitate să reușească să modernizeze continuu toate cele 21 de cămine ținând cont de
faptul că au fost construite în urmă cu mai bine de 40 de
ani. Am reușit să facem o reabilitare termică a majorității
acestor cămine printr-un proiect european și în ﬁecare an
facem modernizări ce poate nu par de impact, dar sunt
esențiale: în ultimii ani au fost puse termopane la cinci
cămine care nu aveau, s-a schimbat parchetul și s-au pus
uși noi în altele, am schimbat saltele și am creat (cum altfel
dacă nu cu designul și viziunea studenților noștri?)
bucătării și spălătorii în aproape toate căminele.
Dar ﬁindcă am vrut să cultivăm acest spirit al păstrării
investițiilor și de a transforma într-o a doua casă camerele
de cămin în care majoritatea dintre voi veți locui în
următorii patru ani, am lansat și un concurs: „Cea mai tare
cameră de cămin din Campusul «Tudor Vladimirescu»”.
Scopul a fost întocmai acela de a-i încuraja pe studenții
creativi să-și transforme camera de cămin în propriul
dormitor de acasă și de a-i premia pe cei îngrijiți, pentru
care curățenia e sfântă. Câștigătorii, care se dovedesc a ﬁ
creativi, ingenioși și descurcăreți, primesc cazare gratuită
pe întregul an universitar, în timp ce studenții aﬂați pe
locurile al II-lea și al III-lea primesc cazare gratuită până în
martie, aprilie sau vouchere pentru a lua masa gratuit la
cantină.
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Evaluarea se face cu un juriu din care fac parte și
studenții, se ține cont de creativitatea amenajării și
ingeniozitatea mobilării spațiului de locuit, originalitatea
organizării camerei, decorațiunile și elementele ce vin să
îmbunătățească aspectul vizual al camerei, gradul de
curățenie, investiții făcute în cameră, raportul cost-rezultat
al investițiilor ﬁnanciare făcute.
Înscrierea în concurs se face exclusiv online, prin
completarea unui formular și prin încărcarea a cinci poze
ale camerei. În primii ani ai organizării concursului au fost
sute de studenți înscriși cu zeci de camere, iar
inventivitatea inginerilor s-a văzut: spațiul comun de
locuire, de o curățenie impecabilă, a fost îmbunătățit cu
paturi create din paleți, iluminat personalizat prin led-uri
de diferite culori, pereți pictați sau tapetați cu diferite
modele.
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INGINEREȘTE

1. Inginerilor le place să rezolve probleme. Dacă nu
au o problemă la îndemână, o creează. - Scott Adams
2. Oamenii de știință visează să facă lucruri mărețe.
Inginerii le fac. - James A. Michener
3. Cine gândește inginerește are șanse multe să
trăiască regește. - Michelle Rosenberg
4. Tot ce știm până acum despre noua lume
economică ne spune că națiunile care vor pregăti
ingineri vor ﬁ deasupra celor care pregătesc avocați.
Nicio națiune nu a ajuns la măreție în sala de
judecată. - Richard Lamm
5. Prima regulă a ingineriei: mare grijă la prototipuri.
Totodată, evită tot ce este făcut de un inginer care nu
are toate degetele. - Simon R. Green
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INGINEREȘTE

6. Un om de știință valoros este o persoană cu idei
originale. Un inginer bun este cineva care face un
design ce funcționează cu cât mai puține idei. Nu sunt
primadone în inginerie. - Freeman Dyson
7. Pentru optimist, paharul e pe jumătate plin. Pentru
pesimist, e pe jumătate gol. Pentru inginer, paharul e
de două ori mai mare decât are nevoie să ﬁe.
- folclor britanic
8. Nu-mi petrec timpul gândindu-mă la lucruri ce
impresionează ușor. Îmi petrec timpul rezolvând
probleme de prelucrare și de inginerie. - Elon Musk
9. Să te ferești de ingineri - încep cu mașina de cusut
și termină cu bomba atomică. - Marcel Pagnol
10. Un om de știință poate descoperi o nouă stea, dar
nu poate crea una. Va trebui să-l roage pe inginer să o
facă - Gordon Lindsay Glegg
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ÎN FINAL, ÎȚI URĂM DIN NOU SPOR
LA ÎNVĂȚAT ȘI SUCCES ÎN SESIUNE!
Dacă ai neclarități, mai găsești informații
și date de contact la:
www.tuiasi.ro
www.campus.tuiasi.ro
www.facebook.com/TUIasiRO
www.facebook.com/CampusTudorVladimirescu

