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Studențiada 2022 

- Comunicat de presă -  

 

În fiecare an, unul dintre cele mai mari festivaluri studențești creat de către UNSR și organizațiile 

studențești membre Studențiada crează o atmosferă plină de energie în fiecare centru universitar. 

Anul acest, fiind denumit Anul European al Tineretului, festivalul are ca scop renașterea spiritului 

studențesc după o perioadă mai neagră a omenirii, și implicit a studenților.  

În intervalul  11 – 15 Aprilie 2022, LSUBc dorește să aducă spiritul studențesc în campusurile 

UBc, iar, astfel, vine cu o serie de activități secționate pe zile și domenii. De la seri muzicale în 

aer liber și sub lumina lunii, în foișoarele Campusului Mărășești, până la salvarea pădurilor țării și 

workshop-uri esențiale vieții de student, Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău revine cu o nouă ediție locală a Studențiadei. 

Programul festivalului va fi prezentat mai jos: 

Luni  

Ora 15:00, Aula Universității – Deschiderea Festivalului și Prezentarea Activităților  

Află alături de noi mai multe detalii despre Studențiada și cum poți participa la fiecare activitate. 

 

Marți 

Ora 09:00, Fântânele (Hemeiuș) - Plantare copaci - O țară mai verde! 

https://www.facebook.com/events/296022139351585  

Una dintre cele mai ample acțiuni de plantare de copaci într-o zonă forestieră din județul Bacău, 

organizată de Liga Studențească Bacău, în parteneriat cu Direcția Silvică Bacău. Transportul este 

asigurat de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, pe baza completării formularului 

de înscriere. https://forms.gle/D39jva18abNvKLfi7 Plecarea se face din fața rectoratului de la ora 

09:00.  

 

Ora 20:00, Foișoare (Campus Mărășești)  - Seara chitarelor 

https://www.facebook.com/events/1130502571075308  
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Bucura-te de muzică și de prieteni alături de un ceai fierbinte și magia acordurilor de chitară. Fii 

tu persoana care ne va încânta în acea seară și înscrie-te chiar aici: 

https://forms.gle/KEyvHdsN1a4QA4yN7  

 

Miercuri 

Ora 15:00, Baza Sportivă - Campionat studențesc de fotbal 

https://www.facebook.com/events/3093634020894455  

Dacă ești pasionat de fotbal și îți dorești să ai o zi plină de adrenalină te asteptăm pe baza sportivă 

din spatele Corpului B. 

Persoane de contact pentru înscriere:  

Crețu Andrei: 0720342930, Măriuț Alexandru-Gabriel: 0741702232 

 

Joi 

Ora 14:30, Aula Universității - Portofel Studențesc - Workshop Educație Financiară 

https://www.facebook.com/events/717440556285143  

Deși educația financiară nu te face specialist în economie sau în finanțe ea te poate ajuta să-ți 

administrezi mai bine resursele financiare, să îți creezi un comportament financiar mai eficient și 

chiar să gândești financiar pe termen lung. Te alături de Marius Baghiu, expert în cadrul OVB 

Allfinanz Romania. 

 

Vineri 

Ora 15:00, Aula Universității - Licență de 10 - Workshop Scriere Licență 

https://www.facebook.com/events/1149442559164931  

Pentru a afla cum să îți perfecționezi tehnicile de creare ale unei licențe și pentru a învăța cum să 

depășești frica de eșec te așteptăm alături Asist. univ. dr. Gabriela Andrioai din cadrul Facultății 

de Litere și câte un student absolvent de licență din cadrul fiecărei facultăți care ne vor împărtăși 

din experiențele lor. Dacă vrei să afli mai multe și să îți crești șansele de a crea o licență de 10 te 

poți înscrie chiar aici: https://forms.gle/X4viS2f6JHJdCT4v6  

 

Te așteptăm să faci mai mult decât prezența la activitățile din cadrul Studențiadei 2022 și să te 

dezvolți, să înveți și să te distrezi alături de noi. LSUBc – Te dezvolți. Înveți. Te distrezi.  
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