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INTRODUCERE
Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o universitate
particulară dinamică, cu rezonanţă şi viziune academică.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi este guvernată prin
lege, disciplină şi rigoarea bunelor proceduri. Excelenţa,
consacrarea, angajamentul şi integritatea sunt fundamentele
activităţilor sale.
Misiunea, pe care Universitatea „Apollonia” din Iaşi şi-o
asumă este dimensionată pe trei direcţii principale:
culturală, educativă şi formativă.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o instituţie
particulară, de învăţământ superior românesc, de predare,
cercetare şi servicii publice, al cărei scop este crearea,
păstrarea, difuzarea şi aplicarea cunoştinţelor în folosul
societăţii româneşti la nivel regional, european şi global.
Pentru a îndeplini această misiune, Universitatea „Apollonia”
din Iaşi îşi asumă în totalitate libertatea academică.
În consecinţă, susţinem accesul liber la informaţie,
dezbaterile libere şi polemicile cordiale susţinute de respect
reciproc pentru persoană, diversitate, deschidere şi toleranţă.
O instituţie centrată pe nevoile studentului, universitatea
noastră oferă o formare teoretică şi practică, curriculară şi
extra-curriculară de excepţie. Învăţarea are loc prin
implicarea în viaţa de campus şi în cadrul comunităţilor şi
organizaţiilor din afara universităţii.
Unul dintre obiectivele noastre principale, deci, este
acela de a forma profesionişti şi buni cetăţeni, încrezători în
propriile capacităţi şi foarte bine pregătiţi intelectual, social
şi emoţional. Implicarea civică şi socială este, prin urmare,
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fundamentală misiunii noastre ca universitate în slujba
publicului, în slujba comunităţii, în slujba „cetăţii”.
În acest sens, Universitatea „Apollonia” din Iaşi pune în
legătură educaţia cu cercetarea, deoarece acestea se
întrepătrund, se susţin şi se dezvoltă reciproc.
Această integrare deplină promovează individualitatea
academică şi stimulează inovarea, progresul şi dezvoltarea
ştiinţifică. Cercetarea transferabilă este centrală misiunii
universităţii noastre.
Considerăm că studentul este partenerul nostru în cadrul
actului educaţional, de cercetare, cultural şi civic şi
promovăm un cadru de dialog deschis şi participativ atât în
ceea ce priveşte aspectele curriculare, cât şi în alte domenii
de interes pentru studenţi şi comunitate.
Misiunea Universităţii „Apollonia” din Iaşi este aceea de
a contribui permanent la progresul cunoaşterii, prin
activităţile culturale, didactice şi de cercetare, de a răspândi
valorile unui învăţământ superior liber şi pluralist.
Oportunitatea oferită studenţilor de a accede la cultura
cercetării, ce aduce contribuţii substanţiale la creşterea
calităţii vieţii şi la experienţa de transformare, pe care numai
o relaţie puternică de colaborare student-profesor şi o relaţie
colegială între studenţi şi cadrele didactice o pot oferi,
precum şi accentul pus pe formarea profesională practică fac
din Universitatea „Apollonia” din Iaşi o instituţie modernă
de învăţământ superior românesc de primă importanţă.
Conf. univ. dr. Cristina-Emanuela Dascălu, PhD
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
Universitatea „Apollonia” din Iaşi
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I.
CUVÂNTUL
PRE{EDINTELUI
Dar mai înainte de toate,
bine aţi venit în Iaşi! Un oraş
mirific, cu un trecut plin de
istorie şi fapte de cultură cu
răsunet naţional, şi nu numai, şi
un prezent demn de tradiţiile pe
care se sprijină. Considerat de
unii drept „Florenţa României”,
Iaşiul este oraşul optim pentru
studii universitare. Iaşiul este în
acelaşi timp un oraş al tinereţii
şi al studenţiei, fapt ce se evidenţiază imediat, fie că eşti pe
stradă, în sala de concerte a Filarmonicii, la Teatrul Naţional
fie în sălile de lectură ale bibliotecilor, dar şi în sălile de
internet, disco sau oriunde te‑ai afla.
Ai ales Apollonia, ai ales bine! O universitate tânără ce
îşi construieşte propria tradiţie. Universitatea Apollonia din
Iaşi se remarcă printr‑o curriculă flexibilă cu accente de
modernitate, atât prin introducerea de noi discipline, cât şi
prin modul de organizare a procesului didactic. Corpul
profesoral posedă un înalt nivel de competenţă, iar
conducerea universităţii are permanent în vedere stimularea
creşterii pregătirii profesionale. Studenţii reprezintă o
importantă componentă a comunităţii academice.
Reprezentaţi în consilii profesorale şi în senat, ei participă
direct la actul de conducere.
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Pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice şi de
cercetare, Universitatea „Apollonia” din Iaşi dispune de o
puternică bază materială ce facilitează, la standarde ridicate,
procesul de predare – învăţare al studenţilor: laboratoare
dotate cu echipamente de ultimă generaţie, o bibliotecă ce
satisface nevoile oricărui cercetător exigent, un institut de
cercetări, o editură etc.
Dacă doriţi să deveniţi cetăţeni europeni veritabili, cu un
larg orizont profesional şi cultural, bine informaţi în
domeniile conexe profesiunii, cu o diplomă care oferă
libertatea de a ocupa locuri de muncă în orice ţară a Uniunii
Europene, atunci bun venit la Universitatea „Apollonia” din
Iaşi!
Prof. univ. dr. Vasile Burlui
Preşedintele Universităţii „Apollonia” din Iaşi
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II.
CUVÂNTUL
RECTORULUI
Universitatea „Apollonia” din
Iaşi
reprezintă
o opţiune
educaţională academică temeinică
ce oferă, de 20 de ani, tinerilor
studioşi din ţară, din Uniunea
Europeană şi din afara acesteia,
alături de celelalte instituţii
prestigioase, componente ale
sistemului naţional de învăţământ
superior acreditat, un bogat program de studii, de cercetare,
de perfecţionare la nivelele de învăţământ de licenţă şi
master şi reprezintă garanţia obţinerii unei diplome, ce dă
posibilitatea unei vieţi profesionale competente, în
specialitatea absolvită, atât în ţară cât şi în străinătate.
Absolvenţii noştri sunt cunoscuţi ca buni profesionişti în
numeroase localităţi de la noi şi în foarte multe ţări ale
lumii.
Universitatea noastră pregăteşte medici dentişti,
specialişti în tehnică dentară, asistenţi medicali generalişti
şi balneofiziokinetoterapeuţi, jurnalişti şi specialişti în
comunicare şi relaţii publice, venind în întâmpinarea
cerinţelor pieţei muncii şi a opţiunilor principalilor noştri
parteneri, studenţii.
Instruirea şi educaţia primite în timpul studenţiei, prin
formare şi perfecţionare continuă, beneficiind de programe
flexibile, în învăţământ modular, permit absolvenţilor noştri
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să se situeze între cei cu şanse reale pe piaţa forţei de
muncă.
Legăturile academice transfrontaliere, cu alte universităţi
europene, programele şi proiectele comune de cercetare,
conferă forţă educaţională şi racordează Universitatea
„Apollonia” din Iaşi la înaltele standarde de calitate ale
învăţământului, la nivel european şi mondial.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi este în măsură să îşi
asume provocările viitorului, este receptivă la ideile noi şi
este dedicată tinerilor dornici de cunoaştere. Universitatea
„Apollonia” din Iaşi intenţionează să îşi diversifice în mod
substanţial paleta de oferte educaţionale, venind în
întâmpinarea aşteptărilor studenţilor noştri şi a cerinţelor
pieţei forţei de muncă, atât de dinamică în prezent.
Aceste câteva argumente determină tot mai mulţi tineri,
în căutare de oferte educaţionale, de la noi şi din tot mai
multe ţări ale lumii, să decidă alegerea ca loc de instruire
academică UNIVERSITATEA „APOLLONIA” din IAŞI.
Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu
Rectorul Universităţii „Apollonia” din Iaşi
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III.
BINE AÞI VENIT ÎN IAªI!
BINE AÞI VENIT
LA „APOLLONIA”!
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, prin valorile ştiinţifice,
culturale, spirituale pe care le practică nu‑şi putea găsi loc
mai nimerit decât în bătrânul, şi totuşi mereu tânărul „Târg
al Ieşilor”.
La Iaşi, trecutul cultural, spiritual, universitar reprezintă
fundamentul de identitate al unui prezent adaptat continuu
modernităţii. Iaşiul este locul în care cultura, spiritualitatea,
geniul uman s‑au manifestat dintotdeauna în deplinătatea
lor.
Iaşiul, atestat documentar la 1408, este unul dintre cele
mai vechi oraşe româneşti, hărăzit, parcă, să fie ctitorie şi
loc de căpătâi neamului românesc. Iaşiul a fost capitala
Moldovei ev‑medievale. Iaşiul a fost capitala României
neocupate în vremea primului Război Mondial. Iaşiul este
unul dintre oraşele care au simţit fiorul marilor schimbări
generate de Revoluţiile române, respectiv cea de la 1848 şi,
arc peste timp, cea din decembrie 1989.
Iaşiul este oraşul cu vocaţie culturală. De acest oraş
sunt legate destinele a două genii ale literaturii noastre.
Mihai Eminescu şi Ion Creangă. Făuritori de limbă şi credinţă
precum Varlaam, Dosoftei, Grigore Ureche, Miron Costin,
Nicolae Milescu‑Spătarul, sau iluministul, spiritul de
cuprindere enciclopedică, membru al Academiei din Berlin,
cărturarul Dimitrie Cantemir sunt dintre trăitorii acestui loc.
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Sunt de amintit spirite auguste precum Gheorghe Asachi,
A.D. Xenopol, Alexandru Philippide, filosoful Vasile Conta,
Emil Racoviţă, savantul naturalist care a fondat bio‑speologia,
expediţionar la Polul Nord şi primul om de ştiinţă român
care explorează Polul Sud. De la Iaşi a plecat laureatul
Nobel pentru fiziologie şi medicină din anul 1974, George
Emil Palade. Aceştia şi încă mulţi alţii completează Panteonul
neamului românesc.
Iaşiul este un promotor al valorilor noului. Iaşiul se
mândreşte cu primul orologiu instalat în Ţările Române, în
1638. Cu prima mare sinagogă, înfiinţată în anul 1671. Cu
prima lucrare filosofică românească, care apare în 1698 şi
aparţine cărturarului de talie europeană Dimitrie Cantemir.
Prima reprezentare teatrală din spaţiul nostru cultural a avut
loc tot la Iaşi, în anul 1816. Anul 1876 este anul de naştere
al primului teatru evreiesc din lume, „La Pomul Verde”,
avându‑l ca întemeietor pe Avram Goldfaden. Prima
publicaţie medicală din România, Revista medico‑chirurgicală
apare tot la Iaşi, în anul 1887. Iaşiul are cel mai vechi şi cel
mai frumos teatru din România. Cortina sa, unicat în Europa,
impresionează prin măreţie şi frumuseţe. Iaşiul este şi un
oraş al muzicii. Opera Naţională şi Filarmonica „Moldova”
stau mărturie spiritualităţii locului. Iaşiul se poate lăuda şi
cu Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” care
adăposteşte peste trei milioane de volume de valoare
inestimabilă. Bisericile, monumentele istorice, precum şi
Palatul Mitropolitan, completează bogăţia spiritual‑culturală
a oraşului. Nu întâmplător, clădirea în care funcţionează
Universitatea „Apollonia” este una monument istoric, iar
umbrele tăcute ale zidurilor sale ascund poveşti şăgalnice şi
tumultuoase pecetluite‑n parte pentru totdeauna. Iaşiul,
această comoară de nestemate spiritual‑culturale, a primit
de‑a lungul timpului mai multe supranume, care se pot
constitui în argumente suplimentare şi un răspuns
îndestulător întrebării De ce la Iaşi?. Comorile artistice, pe
care Iaşiul le adăposteşte l‑au îndemnat pe academicianul
Răzvan Theodorescu, istoric de artă de reputaţie europeană,
să‑l numească: „Florenţa României”. Viaţa universitară şi
academică densă i‑a atras renumele de „Heilderbergul
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României”. Nu fără temei, Iaşiul este numit şi recunoscut
drept „Capitala culturală a Moldovei”. I se mai spune: „cea
mai estică dintre capitalele culturale”. Cărturarul şi istoricul
Nicolae Iorga spune despre Iaşi: „cine n‑a fost aici nu poate
străbate cu înţelegere foile celor mai frumoase cronici, nu
se poate pătrunde după cuviinţă de spiritul trecutului nostru,
care trăieşte mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea”.
Mulţi îl ştiu drept Iaşiul marilor iubiri. Aici există spirite
precum cel al poetului Horia Zilieru, care simte că Iaşiul are
un spiritus loci, că este tărâmul din care, atunci „când au
plecat zeii au uitat focurile aprinse”. Iaşiul este oraşul care
oferă lumina ziditoare pentru mintea şi inima oricui, fără
să ceară altă plată decât aceea de a‑l cunoaşte.
Şi pentru că fiinţează în cel mai potrivit loc, Universitatea
„Apollonia” din Iaşi, înglobând spiritul şi cultura Iaşiului,
oferă toate oportunităţile de studiu şi formare într‑o
armonioasă împletire a performanţei şi modernului cu
trăinicia şi constanţa. Nouă în spirit şi cunoaştere, creată în
mediul deschis, european, democratic de după anul 1989,
Universitatea „Apollonia” din Iaşi este o universitate tânără,
care la cei douăzeci de ani ai săi îşi construieşte propria
tradiţie. Este o instituţie flexibilă, gândită pentru a se putea
acomoda cu uşurinţă noului, fapt care o recomandă în
detrimentul centrelor universitare tradiţionale, greoaie, cu
mecanisme anchilozate, având greutăţi în a se conforma
noilor cerinţe privind educaţia superioară. Pentru a învinge
suficienţa trecutului onorabil al unor astfel de universităţi,
„Apollonia” face mult mai mult pentru studenţii ei decât este
nevoită să facă o universitate veche.
„Apollonia” este Universitatea care acordă grijă maximă
studenţilor ei, prin cadrele didactice angajate, prin dotările
şi facilităţile pe care le oferă. Principiile după care este
organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin
norme recunoscute ale managementului universitar
european. În chip particular şi fericit, la Universitatea
„Apollonia» se întrepătrund armonios experienţa generaţiei
adulte, de profesori cu vechime, cu mobilitatea şi aspiraţiile
profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi s‑a remarcat printr‑o
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curriculă flexibilă cu vădite accente de modernitate, fiind
prioritară în introducerea de discipline noi sau în modul de
organizare a procesului didactic. Corpul profesoral posedă
un înalt nivel de competenţă, iar conducerea universităţii
are permanent în vedere stimularea creşterii pregătirii
profesionale.
La Universitatea „Apollonia» curge o viaţă efervescentă,
dedicată studiului şi noutăţii. Studenţii reprezintă, alături de
profesori, cea mai importantă componentă a comunităţii
academice. Reprezentaţi în consilii profesorale şi în senat,
ei sunt parteneri ai actului de formare. Mai mult decât
simplul transfer de cunoaştere de la cadrul didactic la
student, „Apollonia” creează medii şi experienţe de învăţare
care conduc studenţii să descopere şi să creeze ei înşişi
cunoaştere. Programul de studiu flexibil este integrat cu
stagii de practică şi internship şi cu implicarea studenţilor în
proiecte culturale şi de cercetare. Pentru fiecare specializare
din universitate există dotări foarte bune pentru dezvoltarea
competenţelor practice, încât la terminarea studiilor
absolventul să nu aibă probleme în a‑şi găsi un loc de muncă
pe baza competenţelor deja dobândite.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi armonizează activitatea
de investiţii, de dotare tehnică şi materială cu obiectivele
învăţământului universitar modern şi le particularizează
specialităţilor active în prezent. Activităţile de implicare a
cursanţilor în cunoaşterea ştiinţifică şi în acţiunile
extracurriculare reprezintă tot atâtea argumente riguroase
pentru a urma Universitatea „Apollonia”.
Nu neapărat ca ultim argument, dar în mod sigur unul de
substanţă îl reprezintă misiunea asumată prin jurământul de
credinţă al Universităţii:

BONUM BONO NASCITUR.
Binele naşte bine!
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IV.
„APOLLONIA”
LA PRIMA VEDERE
Istoricul unei instituţii, ca şi vieţile oamenilor, îşi are
meandrele sale, cu suişuri şi coborâşuri, cu ezitări, acţiuni
sigure şi bine motivate, cu momente de succes entuziast sau
de disperare. Născută în tumultul anilor 1990‑1991,
Universitatea „Apollonia” nu a fost scutită de astfel de
evenimente. Istoria Universităţii „Apollonia” din Iaşi a
început în anul 1991, mai precis, actul său de naştere a fost
semnat în iarna acelui an, când mai mulţi membri ai
Fundaţiei „Sfânta Apollonia” au hotărât fondarea unei
instituţii academice.
Sediul universităţii a fost instalat la începutul străzii
Ştefan cel Mare, la numărul 2, imediat lângă Piaţa Unirii.
Preşedintele de atunci al fundaţiei omonime a propus ca
universitatea să se numească „Apollonia” după numele
sfintei care este considerată protectoarea bolnavilor cu
suferinţe dentare şi a celor care îi îngrijesc pe aceştia.
Poate că este bine să spunem câteva cuvinte despre
această imaculată sfântă care a fost un model de demnitate
şi credinţă. Evenimentele s‑au petrecut în anul 234 după
Hristos, când Apollonia a fost martirizată. Trăia în Alexandria,
avea 14 ani şi a hotărât să se creştineze în pofida familiei
sale (tatăl său era dregător în Alexandria). Mulţimea incitată
de curentul anticreştin din oraş a întemniţat‑o şi a încercat
să o determine să renunţe la credinţa în Hristos. Temniţa,
privaţiunea şi schingiuirile nu au putut schimba hotărârea
Apolloniei de a rămâne slujitoare a lui Hristos. Adusă în faţa

13

Universitatea „Apollonia” este guvernată prin
mulţimii dezlănţuite i s‑a promis libertatea în schimbul
renunţării, iar pentru că răpunsul a fost negativ, schingiuitorii
i‑au smuls dinţii. În acel moment, martira s‑a aruncat în
flăcările rugului aprins pentru ea, strigând: „Dumnezeu va
pune capăt suferinţelor mele”. De aici şi credinţa că Sfânta
Apollonia îi protejează pe bolnavii cu suferinţe în sfera
oro‑maxilo‑facială. Este înfăţişată adeseori cu un instrument
al profesiei şi o carte în mână, în timp ce flăcările îi cuprind
trupul. În temeiul acestor considerente, mai târziu, în Evul
Mediu, breasla dentiştilor a adoptat‑o drept protectoare.
Instituţia purtând numele Apolloniei şi‑a deschis porţile
cu scopul pregătirii de medici stomatologi, tehnicieni dentari
şi asistenţi medicali. Pe parcursul activităţii a mai fost
autorizată o Facultate de Ştiinţe ale Comunicării cu două
secţii: Jurnalism şi Comunicare şi Relaţii publice.
Începând cu anul universitar 2011‑2012, în cadrul
Facultăţii de Medicină Dentară funcţionează şi specializările
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare şi Asistenţă medicală
generală.
Este meritul comunităţii academice formate din cadre
didactice şi studenţi care, la începutul lunii septembrie
2009, sub monitorizarea Fundaţiei „Sfânta Apollonia” au
hotărât să dea un curs nou vieţii academice având drept ţel
instaurarea în universitate a unui climat de profesionalism,
onestitate, rigoare, în respectul legii şi a menirii instituţiei.
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Într‑un timp record, universitatea a fost reorganizată,
curricula actualizată, iar mecanismele academice au fost
supuse controlului, bazat pe regulamente aprobate de Senat.
Au fost create departamente noi în concordanţă cu
cerinţele unei vieţi academice dinamice, moderne, o editură,
biblioteca a fost modernizată, un institut de cercetări a luat
naştere, special pentru studenţi s‑au înfiinţat o televiziune şi
un radio. Mecanismele conducerii cultivă democraţia
academică, studenţii şi cadrele didactice participând
deopotrivă la luarea deciziilor. Dinamica schimbărilor la
care întreaga comunitate a aderat are un ritm alert, partitura
se rescrie cu participarea întregului corp didactic în cadrul
unui „management total” al resurselor umane care include
o bună parte a studenţilor.
Studenţii şi‑au creat propria organizaţie studenţească.
Reprezentanţii lor fac parte din toate forurile de conducere
academică. O revistă studenţească, Nova Apollonia,
redactată de studenţii facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării a
luat naştere ca tribună a vieţii studenţeşti din Universitatea
„Apollonia”.
Funcţionând în baza Constituţiei României şi a legislaţiei
din domeniul învăţământului, Universitatea „Apollonia”
din Iaşi îşi desfăşoară activitatea în deplină autonomie şi
libertate academică, în ideea asumării responsabilităţii şi
răspunderii publice pentru educaţia oferită. În condiţii
depline de transparenţă, întreaga activitate a Universităţii,
de la procesele educaţionale până la cercetarea avansată,
este orientată către calitate şi performanţă.
Misiunea asumată o particularizează în sistemul de
învăţământ românesc şi o aşează lângă universităţi europene
şi internaţionale recunoscute pentru diversitatea şi
deschiderea lor. Dimensionată pe trei direcţii – culturală,
educativă şi formativă – misiunea universităţii se dovedeşte
a fi una complexă dar care înglobează perfect totalitatea
procupărilor din mediul academic apollonian. Prin
componenta culturală, universitatea se angajează să
promoveze ştiinţa în spiritul valorilor democraţiei, al
libertăţii academice şi de integrare în comunitatea ştiinţifică
internaţională. Direcţia educativă angajează universitatea,
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prin componentele sale structurale, în vederea oferirii unor
facilităţi academice la nivel european. Latura formativă a
misiunii insistă pe crearea unor elite de specialişti, cetăţeni
activi, responsabili şi toleranţi, la standardul calitativ al unei
societăţi bazate pe cunoaştere, cultură şi educaţie continuă.
Principiile axiologice la care Universitatea „Apollonia” din
Iaşi aderă îi conferă un profil etico‑moral distinctiv în
sistemul de învăţământ superior, insuflă forţă şi deminitate
profesională, promovează spiritul umanist, respectul şi
ataşamentul faţă de fiinţa umană şi non‑violenţă.
În spiritul misiunii asumate, Universitatea „Apollonia”
din Iaşi şi‑a conturat o identitate care o individualizează în
spaţiul cultural‑educaţional. Astfel, Universitatea are o siglă,
un steag, un imn şi o mascotă.
Sigla, concept grafic care constituie o parte din identitatea
vizuală a Universităţii „Apollonia” este definit de simboluri
reprezentative. Imaginea centrală a siglei este alcătuită
dintr‑o stilizare a Sfintei Apollonia şi vasul lui Hygeia,
paharul învăluit în şarpe. Acestea aduc aminte de zeiţa
sănătăţii şi se asociază cu prevenirea bolilor şi menţinerea
stării de sănătate. Conceptul central cuprinde şi trei cărţi,
atribuite Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării. Cartea este un
mod de comunicare, o poartă deschisă către cunoaştere,
către lume, către ştiinţă şi cultură. În afara cadrului principal
este poziţionată o flacără, simbol al interesului pentru ştiinţă,
pentru forţa iluminatoare a studiului. Simbolul care întregeşte
sigla universităţii este culoarea fondului, albastrul. Albastrul
semnifică libertate, adevăr, înţelepciune şi creativitate,
atribute ale unei comunităţi academice ale timpului nostru
şi de oricând.
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Steagul este reprezentat în două culori – alb şi albastru
– dispuse în dungi alternative, oblice, peste care se
suprapune în colţul din stânga sus sigla universităţii. Această
reprezentare grafică liniară, oblică şi fără a fi încadrată în
limite marginale, semnifică continuitate şi evoluţie, ceea ce
corespunde misiunii universităţii de a promova un
învăţământ orientat pe valori şi creativitate, viziunii noastre
de formare prin educaţie continuă şi infrastructurii mentale
a societăţii româneşti. Albul, însemn al libertăţii, evoluţiei
spirituale şi capacităţilor volitive se împleteşte cu albastrul,
simbol al spaţialului nesfârşit şi liniştii, sincerităţii şi
inspiraţiei.
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Imnul universităţii, cu o linie melodică sobră, dar cu
versuri pline de trăire, redă ideea de apartenenţă la marea
comunitate apolloniană.
Mascota universităţii, doi pinguini care se ţin de mână,
reprezintă relaţia profesor‑student şi sugerează apropierea
dintre aceştia, relaţia caldă, prietenoasă dintre tânăr şi cel
care contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor lui
intelectuale. Este simbolul realităţii apolloniene:

De la o generaţie la alta,
noi profesăm excelenţa spiritului
academic şi a parteneriatului.
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V.
STRUCTURA
ªI CONDUCEREA
UNIVERSIT|ÞII
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, universitate acreditată
prin Legea nr. 148/12.VI. 2002, are o structură educaţională
bifocală: prima dintre ele vizează domeniul ştiinţelor
comunicării prin Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării cu
cele două specializări – Comunicare şi Relaţii Publice şi,
cea de‑a doua specializare, Jurnalism. A doua categorie
educaţională se situează în domeniul ştiinţelor medicale –
Facultatea de Medicină Dentară axată pe patru subdomenii:
Medicină Dentară, Tehnică Dentară, Balneofiziokinetoterapie
şi Recuperare şi Asistenţă Medicală Generală.

19

Universitatea „Apollonia” este guvernată prin

20

lege, disciplină şi rigoarea bunelor proceduri.
Oferta educaţională a Universităţii „Apollonia” este în
acord cu principiile de tip Bologna, direcţionată spre
uniformizarea sistemelor de învăţământ superior,
compatibilitatea diplomelor şi asigurarea mobilităţii
specialiştilor în Europa. Activitatea didactică se organizează
sub forma învăţământului de zi, cu frecvenţă şi se desfăşoară
în limba română. Domeniile de specializare sunt foarte
actuale, conforme cu cerinţele de pe piaţa locală şi naţională
a forţei de muncă, pregătind absolvenţii să facă faţă unui
mediu competitiv, în care reperele sunt: creativitate,
flexibilitate, adaptabilitate, interdisciplinaritate. Programele
de studiu oferite sunt, la rândul lor, relevante din punct de
vedere cognitiv şi profesional, corespunzând cunoaşterii şi
tehnologiei din domeniu, fiind conforme, totodată, cu
standardele impuse de calificarea dorită şi cu cerinţele de pe
piaţa muncii. Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile
dobândite pe parcursul şcolarizării universitare sunt
suficiente pentru a permite absolvenţilor Universităţii
„Apollonia” să se angajeze pe piaţa muncii, să dezvolte o
afacere proprie, să continue studiile universitare în ciclul
următor şi să înveţe permanent.
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Facultatea de Medicinã
Dentarã
Trăim într‑o lume de
globalizare în care competenţa,
performanţa, competitivitatea
constituie diferenţa. Ca urmare,
educaţia academică reprezintă
cheia succesului în această
competiţie la nivel naţional,
european şi mondial. În peisajul
învăţământului
superior
românesc, definit printr‑o
diversitate fără precedent, Facultatea de Medicină Dentară
îşi propune a se identifica prin calitatea corpului didactic şi
a actului educaţional, abordări didactice moderne, respect
pentru studenţi şi absolvenţi şi cultul valorii. În Facultatea
de Medicină Dentară studenţii si absolvenţii se bucură de o
binemeritată atenţie, nu doar din punct de vedere al
pregătirii didactice şi ştiinţifice, ci şi al formării de caractere
puternice, care să răzbată în viaţă. Ne mândrim cu absolvenţi
care sunt cadre didactice în învăţământul superior public şi
privat, absolvenţi care îşi desfăşoară activitatea de asistenţă
medicală în cabinete din ţară şi străinătate.
Flexibilitatea organizării programelor de studiu, calitatea
şi competenţa corpului profesoral, rezultatele obţinute de
absolvenţi la licenţă, inserţia lor profesională sunt atuuri
care recomandă Facultatea de Medicină Dentară a
Universităţii „Apollonia” din marea ofertă a învăţământului
superior public şi privat.
Şef. lucr. dr. Gabriela Haliţchi
Decanul Facultăţii de Medicină Dentară
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Facultatea de Medicină Dentară este o structură
academică în care componenta educaţională şi cea de
cercetare ştiinţifică sunt perfect îmbinate şi echilibrate cu
asistenţa medicală atât sub aspect metodologic, cât şi în
privinţa activităţilor practice de specialitate. Întrucât
formarea teoretică este echilibrată şi coordonată cu formarea
clinică, astfel încât cunoştinţele şi experienţa pot fi dobândite
în mod adecvat, Facultatea de Medicină Dentară îşi poate
asuma rolul de formare competentă a studenţilor săi, a căror
pregătire constituie o bază importantă în abordarea ulterioară
a unor domenii de excelenţă, în derularea competitivă a
temelor de cercetare, cu profund impact în practica de
specialitate. Prin misiunea şi obiectivele sale, Facultatea de
Medicină doreşte să contribuie eficient la creşterea
integrativă a performanţei şcolii medicale româneşti şi la
ridicarea cotei de vizibilitate la nivel internaţional.
Conştienţi de marea responsabilitate ce ne revine în
educarea tinerei generaţii, comunitatea academică a
Facultăţii de Medicină Dentară, cu cele patru specializări,
este antrenată într‑un proces didactic ce asigură principalele
funcţii ale învăţământului superior: formativă, cultural‑civică
şi de cooperare şi completează echipa de lucru medic
stomatolog – tehnician dentar – asistentă medicală.
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Specializarea Medicinã Dentarã
Cea mai veche dintre specializările oferite de Universitatea
„Apollonia” din Iaşi, Medicina Dentară şi‑a creat o reputaţie
bazată pe pregătirea profesională inovativă şi de calitate.
Deschizătoare de drumuri, această specializare a fost
promotoarea unor noi discipline şi tehnici stomatologice în
Medicina Dentară românească. Specialiştii pregătiţi
profesează cu succes în ţară, Uniunea Europeană, Israel,
Statele Unite ale Americii, Egipt, Emiratele Arabe Unite,
Iordania, Iraq, Iran, Israel, Kuwait, Liban, Maroc, Oman,
Qatar, Siria, Sudan, Tunisia, Turcia şi Yemen.
Toate acestea contribuie la dovedirea faptului că, în
România, învăţământul particular şi cel medical în special,
poate crea calitate şi performanţă.
Medicina Dentară este o specializare practică,
iar absolvenţii pot profesa fără efectuarea altor
specializări, asigurând sănătatea publică şi a
individului prin activităţi de prevenţie, diagnostic
şi tratament ale maladiilor şi anomaliilor
oro‑dento‑maxilare şi ale ţesuturilor adiacente.
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Specializarea Tehnicã Dentarã
Specializarea Tehnică Dentară este înrudită şi asociată
medicinei dentare, iar existenţa sa în Universitatea
„Apollonia” a însemnat formarea, în aceleaşi condiţii, a
echipei alcătuite din medic‑tehnician dentar, creând astfel
un spirit de familie, de stimulare reciprocă, de diversificare
şi perfecţionare continuă a competenţelor. Deosebit de
ofertantă şi căutată pe piaţa muncii atât de tineri, precum şi
de mulţi dintre cei în conversie profesională, profesia de
tehnician dentar are avantajul practicii liberale în ţară şi
străinătate.
În prezent, se constată o deficienţă calitativă în domeniu
datorită, pe de o parte, numărului redus de tehnicieni
dentari, pe de altă parte, faptului că nu toţi tehnicienii au
capacitatea profesională de a răspunde exigenţelor teoretice
şi practice actuale.
Profesia de tehnician dentar poate fi practicată
în unităţile sanitare publice sau în laboratoarele
private şi în instituţiile de învăţământ ori de
cercetare cu profil de tehnică dentară, în cabine
tele de liberă practică pentru servicii publice
conexe actului medical. Exercitarea profesiei de
tehnician dentar se realizează prin confecţionarea
şi producerea de dispozitive tehnicomedicale şi
proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe bază
de comandă eliberată de medicul dentist.
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Specializarea Asistenþã Medicalã
Generalã
Misiunea specializării de Asistenţă Medicală Generală
este aceea de a pregăti specialişti în domeniile specifice
nursing‑ului, capabili să satisfacă cerinţele de menţinere a
stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul
comunitar european, dar şi din afara acestuia. Pregătirea
teoretică şi practică este astfel concepută încât să aibă
aplicabilitate directă în activitatea medicală.
Programul de studii pentru formarea de
asistenţi medicali generalişti îşi propune să înveţe
absolvenţii să stabilească nevoile de îngrijiri
generale de sănătate, de natură preventivă,
curativă şi de recuperare, să ştie să administreze
tratamentul indicat de către medic, să elaboreze
programe şi să desfaşoare activităţi de educaţie
pentru sănătate, să faciliteze acţiunile pentru
protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc,
să organizeze şi să furnizeze servicii de îngrijiri de
sănătate comunitară, să deprindă abilităţi de
formatori pentru a pregăti teoretic şi practic
viitorii asistenţi medicali în mediul universitar, în
cadrul altor instituţii de învăţământ sau în cadrul
programelor de educaţie.
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Specializarea Balneofiziokinetoterapie
ºi Recuperare
Specializarea de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare
se defineşte printr‑un proces educaţional menit să ajute
studentul să îşi formeze gândirea clinică. Astfel, studentul
învaţă, în mijlocul unei echipe, în contact direct cu persoana
bolnavă sau sănătoasă, ori cu o colectivitate, să aprecieze şi
să stabilească starea funcţională a pacientului, să planifice
un program de tratament, să aplice procedurile indicate de
plan, să evalueze rezultatele şi să facă corecturi conform cu
starea clinică a pacientului.
La sfârşitul celor 3 ani absolventul poate lucra
într‑o clinică de recuperare, într‑o unitate
spitalicească la secţia de balneofizioterapie, în
staţiuni balneare, poate profesa individual sau
într‑o echipă medicală, la domiciliu sau în unităţi
specializate, se poate angaja în străinătate sau îşi
poate deschide propria afacere în domeniul
masajului sau SPA.
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Facultatea de {tiinþe
ale Comunicãrii
Facultatea valorifică două
câmpuri de formare profesio
nală universitară: comunicare
şi relaţii publice şi jurnalism.
Ea aplică un model formativ
multi/pluri şi interdisciplinar,
construit pe raportul judicios
dintre pregătirea teoretică şi
pregătirea practică, dintre
instruirea curentă şi cea
continuă, având drept finalitate asigurarea, pe de o parte, a
unui învăţământ adecvat cerinţelor şi dinamicii pieţei
muncii, naţionale, europene, internaţionale iar pe de altă
parte, pregătirea superioară şi susţinută a specialiştilor în
domeniu.
Conf. dr. Dan Gabriel Sîmbotin
Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării
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Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării îşi asumă misiunea
complexă de a forma oameni de valoare, specialişti capabili
de a răspunde exigenţelor actuale, de a se adapta la
transformările societăţii. De aceea obiectivul nostru principal
este de a combina cele două componente formative,
profesională şi umană, cu scopul, ca la sfârşitul celor trei ani
de studiu, absolventul nostru să fie un om integru, cu o largă
deschidere culturală şi comunicaţională, un specialist
polivalent care să îşi găsească cu uşurinţă un loc de muncă
specific specializării sale. Pentru aceasta am urmărit cu
atenţie ca toate componentele academice să se combine cu
activităţile practice şi cu o construcţie abilă a personalităţii
studentului prin stabilirea unor înalte standarde de
performanţă în activitatea didactică, de cercetare, de
implicare civică şi responsabilitate publică.
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării oferă două programe
de studii de licenţă de trei ani, ce formează specialişti în
domeniul comunicării, relaţiilor publice şi jurnalismului
care să corespundă cerinţelor societăţii româneşti şi ale
Uniunii Europene, societate concurenţială şi cucerită de
comunicare şi tehnologia informaţiilor. Structura programelor
de studiu este flexibilă, materiile opţionale permiţând
fiecărui student să‑şi aleagă un traseu propriu de învăţare
potrivit cu aptitudinile şi interesele sale. Conţinutul
programelor de studii este permanent reînnoit prin
introducerea de noi discipline, cunoştinţe şi tehnici care să
reflecte cunoaşterea actuală din domeniu.
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Specializarea Comunicare
ºi Relaþii Publice
Societatea contemporană, marcată de dezvoltarea
tehnologiei şi a comunicării virtuale, sesizează din ce în ce
mai pregnant nevoia de a comunica şi de a înţelege formele
diverse ale comunicării. Specializarea Comunicare şi Relaţii
Publice se constituie într‑un act de remediere a lipsei de
specialişti în Relaţii Publice şi vine în întâmpinarea cererii
crescânde de absolvenţi cu studii superioare în domeniul
PR‑ului. La finalizarea acestei specializări, studenţii
conştientizează contribuţia consistentă pe care relaţiile
publice o au în construirea reputaţiei şi a credibilităţii în
diferitele segmente sociale.
Absolvenţii pot pune în practică cunoştinţele
dobândite în timpul facultăţii, în cadrul agenţiilor
de relaţii publice, de publicitate, departamentelor
de advertising din interiorul companiilor, din
interiorul instituţiilor, de stat sau private, sau
a O.N.G.‑urilor, firmelor de lobby si advocacy,
centre de cercetare socială. Studenţii noştri se
specializează în consiliere de imagine, gestionarea
situaţiilor de criză, managementul riscului, relaţii
cu presa, afaceri publice, organizarea de eveni
mente, planificarea şi implementarea de campanii,
fund‑raising, cercetare de piaţă. În concordanţă
cu cererea de pe piaţa muncii interne şi europene,
absolvenţii pot accede la profesii precum: consultant
pe probleme de comunicare, purtător de cuvânt,
agent pentru relaţii cu presa, PR officer, consilier
de imagine, analist media, consilier de afaceri
publice, copywriter, fund‑raiser, brand manager,
orator, negociator, lobby‑ist, mediator social,
analist politic, analist la agenţii de monitorizare
a presei etc.
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Specializarea Jurnalism
Formarea unui bun jurnalist nu se poate realiza fără studii
de profil. Un jurnalist specializat este, în acelaşi timp, un
profesionist într‑o anumită ramură a activităţii umane şi,
totodată, un expert în materie de presă, capabil de o
comunicare specifică mediei. Specializarea Jurnalism pune
la îndemâna studenţilor instrumentele cu care să poată
aborda profesional şi în profunzime un domeniu sau altul
de activitate, fie că e vorba de cel politic, social, ştiinţific,
cultural, sportiv. Prin parcurgerea acestei specializări,
viitorul jurnalist îşi va putea cunoaşte şi evalua optim
disponibilităţile, chemarea, creându‑se premize pentru
împlinirea misiunii sale formative şi informative.
Inserţia profesională a absolvenţilor specializării
Jurnalism se poate realiza în instituţii de presă
scrisă, audio‑vizuală sau electronică, publice sau
particulare, centre de monitorizare a presei.
Competenţele obţinute în cadrul programului de
studii Jurnalism servesc la exercitarea unor profesii
precum reporter, redactor, editor, corector,
fotoreporter, cameraman, purtător de cuvânt.

Calitatea de universitate particulară se reflectă nu doar
într‑o mai mare viziune proprie privind conceperea şi
gestionarea programelor de studii, dar şi într‑o autonomie
accentuată privind conducerea operativă a universităţii.
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Astfel, Conform Cartei universitare, cea mai înaltă autoritate
a Universităţii „Apollonia” din Iaşi care coordonează
programele de dezvoltare strategică şi de politică
instituţională este Preşedintele Universităţii. Preşedintele
conduce Consiliul de administraţie care reprezintă
conducerea operativă. Conducerea activităţilor academice
este realizată de Senatul universitar, alcătuit din reprezentanţii
fiecărei facultăţi, cadre didactice şi studenţi. Membrii
Senatului universitar şi cei ai Consiliului de Administraţie se
reunesc în Consiliul Academic. Funcţia de Rector cumulează
funcţii de conducere, îndrumare şi coordonare a întregului
proces didactic şi de cercetare ştiinţifică din Universitate. La
nivelul Facultăţilor, organul decizional şi deliberativ este
Consiliul Facultăţii, iar managementul şi conducerea lor este
asigurată de Decani.
Hotărârile adoptate de „Apollonia” din Iaşi nu se iau fără
a lua în considerare şi interesele studenţilor. Acestea sunt
comunicate conducerii Universităţii prin reprezentanţi.
Astfel, 25% din numărul total al membrilor Senatului,
Biroului Senat, Consiliului de Administraţie, Consiliului
Profesoral şi Consiliului Departamentului este reprezentat
de studenţi. Totodată, aceştia sunt incluşi şi în toate comisiile
şi departamentele de lucru de la nivelul Universităţii şi
Facultăţilor.
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VI.
ORGANIZAREA {I
STRUCTURA STUDIILOR
Luând în calcul obiectivul nostru de a forma un absolvent
complex, impunem principii de calitate şi rigurozitate încă
de la procesul de selecţie a candidaţilor la admitere.
Organizată în două sesiuni anuale – în iulie şi septembrie
– admiterea la Universitatea „Apollonia” din Iaşi este un
proces stratificat de selecţie care implică, pe lângă evaluarea
dosarului de candidatură, şi testarea competenţelor însuşite
şi ale abilităţilor native cu scopul de a corela profilul
candidatului cu cel al universităţii. Politica de recrutare şi
admitere a studenţilor este una corectă, aplicată în mod
transparent şi riguros, pe principiul egalităţii şanselor tuturor
candidaţilor, fără nicio discriminare.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi respectă European
Credit Transfer System (ECTS) şi în baza convenţiei de
alocare a 60 de credite anuale, atribuie programelor sale un
număr de credite, asociate duratei de studiu, după cum
urmează: Medicina Dentară, 6 ani, 360 credite, Tehnica
Dentară, 3 ani, 180 credite, Balneofiziokinetoterapie şi
Recuperare, 3 ani, 180 credite, Asistenţă Medicală Generală,
4 ani, 240 credite, Comunicare şi Relaţii Publice, 3 ani,
180 credite, Jurnalism, 3 ani, 180 credite.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi doreşte să ofere fiecărui
student o experienţă educaţională unică. De aceea, s‑au
depus eforturi considerabile pentru a configura o ofertă
didactică consistentă, relevantă din punct de vedere cognitiv
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şi profesional, care să corespundă cunoaşterii şi tehnologiei
din domeniu şi să fie conformă cu cerinţele de pe piaţa
muncii. Obiectivele noastre sunt crearea unui absolvent
complex, a unui profesionist desăvârşit şi a unui cetăţean
responsabil. Astfel, pe parcursul celor două semestre de
activitate didactică, examene şi practică, încercăm să
solicităm abilităţile native ale studenţilor şi să dezvoltăm
unele noi, să stimulăm creativitatea şi gândirea critică şi să
combinăm satisfacţia studiului individual cu valoarea muncii
în echipă.
Deşi formal respectă structura semestrială, Facultatea de
Medicină Dentară a optat pentru sistemul modular în care
anul universitar este structurat pe 4 module de pregătire
didactică de câte 7 săptămâni fiecare. Fiecare modul este
urmat de o sesiune de examinare de 10 zile, care se
completează cu câte o sesiune de examene, de restanţe şi
măriri de două săptămâni, vara şi toamna. Sistemul modular,
pretabil activităţilor de instruire în domeniul medical oferă
o multitudine de avantaje: studentul parcurge în mod
intensiv şi susţinut într‑un timp scurt un număr redus de
discipline, este în acord cu principiile moderne ale
pedagogiei, prin aceea că pune un accent deosebit pe
evaluarea continuă, permite o mai judicioasă evaluare a
spaţiilor.
Studenţii se organizează în grupe de studiu echilibrate
pentru ca predarea‑învăţarea să se poată realiza personalizat.
Pentru că prin programele noastre de studii dorim să
pregătim specialişti de înaltă competenţă profesională, apţi
să reziste concurenţei puternice din partea absolvenţilor
celorlalte instituţii de învăţământ, am impus nu numai un
program de studiu riguros, ci şi frecvenţa obligatorie la
cursuri, seminarii şi lucrări practice. În ciuda acestei rigori,
orarul este flexibil, ajustabil programului extracurricular al
studenţilor.
Curricula academică, care structurează planul de formare
a viitorilor specialişti include în sine discipline necesare
fundamentării teoretice şi practice. Dispuse într‑o succesiune
logică, disciplinele de studiu nu se suprapun şi nu se repetă,
ci se completează unele pe altele, într‑un întreg coerent şi
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bine articulat. Curricula este perfecţionată anual, fiind
ajustată în concordanţă cu noile tehnologii informaţionale
şi practică de învăţământ a instituţiilor europene. Aşadar, se
mizează permanent pe introducerea de noi discipline de
specializare, precum şi pe diversificarea cursurilor opţionale.
Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică beneficiază
de infrastructura Universităţii „Apollonia” care dispune de
spaţii, proprii şi închiriate, corespunzătoare asigurării unei
implementări eficiente a curriculei.
În calitate de instituţie de învăţământ superior centrată pe
educaţie, Universitatea „Apollonia” din Iaşi şi‑a fixat ca
prioritate satisfacerea cerinţelor educaţionale ale studenţilor
şi crearea unui climat corect, în relaţia dintre structurile
reprezentative ale universităţii şi student, prin intermediul
regulamentelor şi procedurilor interne. Acest fapt se reflectă
şi în procesul de evaluare, desfăşurat continuu şi bazat pe
criterii de înaltă corectitudine şi moralitate. În aceeaşi
manieră, examenul de finalizare a studiilor, conceput ca un
corolar al activităţii instructiv‑formative, se desfăşoară cu
respectarea celor mai înalte standarde deontologice.
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VII.
INSTRUIRE {I FORMARE
Societatea cunoaşterii, informatizarea educaţiei, procesul
de globalizare şi construire a Uniunii Europene, dinamica
accentuată a pieţelor muncii, au dus la profunde şi
multidimensionale transformări la nivelul universităţilor
europene, în vederea sporirii competitivităţii acestora pe
plan internaţional. În 1999, România a semnat Declaraţia
de la Bologna, angajându‑se astfel să includă obiectivele
stabilite în aceasta, în priorităţile învăţământului superior
românesc. Conform acestui angajament, sistemul de
învăţământ superior trebuie să ofere oportunităţi de învăţare
şi formare adaptate continuu la schimbările rapide ale
ştiinţei, tehnicii şi pieţei muncii. Învăţământul centrat pe
student devine, în aceste condiţii, una dintre cele mai
importante tendinţe ce ghidează activitatea didactică în
mediul academic. Universitatea „Apollonia ” se angajează
foarte serios în împlinirea standardelor europene privind
educaţia, străduindu‑se să bifeze toate punctele necesare
pentru asigurarea unui învăţământ centrat pe student.
În condiţiile învăţământului centrat pe student, studentul,
viitorul expert, nu mai este perceput ca un subiect pasiv în
procesul de educare şi instruire, ci este considerat partener
al cadrului didactic în construirea cunoaşterii şi este parte
activă în realizarea activităţilor instructiv‑educative, în
evaluarea calitativă şi în conturarea propriului traseu
academic.
În baza acestor considerente, Universitatea „Apollonia”
din Iaşi şi‑a asumat responsabilitatea unui amplu proces de
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reconfigurare a actului educaţional, urmând, în sincron cu
misiunea asumată, standardele internaţionale, obiectivele
actuale ale învăţământului universitar şi dinamica actuală a
cerinţelor pieţei muncii, câţiva paşi edificatori:
â construirea unei platforme de instruire practică,
â cooptarea de specialişti care să se implice în procesul
de instruire practică,
â compatibilizarea curriculei cu cea existentă la
universităţi de referinţă din Europa şi România,
â includerea la toate domeniile de specializare a unor
discipline practice,
â implicarea studenţilor, prin metode consultative, în
procesul de redimensionare a programele de studii şi a
curriculei,
â asigurarea condiţiilor pentru libertatea studenţilor
de a‑şi alege traiectoria pe parcursul studiilor (lărgirea
pachetului de discipline opţionale şi consilierea tutorială),
â actualizarea continuă a conţinutului disciplinelor şi
încurajarea abordării interdisciplinare,
â revizuirea metodelor de evaluare, amplificând
ponderea evaluării pe parcurs,
â abordarea actului didactic într‑o manieră interactivă
şi participativă,
â modernizarea tehnologiilor de predare,
â accentuarea componentelor autoeducării şi
educaţiei permanente,
â crearea de medii şi experienţe de învăţare care ajută
studenţii să descopere şi să creeze ei înşişi cunoaştere.
Aşadar, în cadrul Universităţii noastre, procesul de
predare‑învăţare este astfel conceput încât să însemne mai
mult decât simplul transfer de cunoaştere de la cadrul
didactic la student şi să implice activ studentul, să identifice
şi să dezvolte personificat nevoile acestuia, luând în
considerare faptul că suntem inteligenţi în moduri diferite şi
în funcţie de aceasta învăţăm în moduri diferite. De aceea,
cadrele didactice:

 adoptă un ritm moderat al predării care să sprijine
înţelegerea şi reţinerea noilor informaţii;
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 încurajează studenţii pentru a învăţa în ritmul propriu;
 realizează expuneri bine structurate care să permită
luarea facilă a notiţelor de curs;

 folosesc materiale şi tehnologii ilustrative;
 pun la dispoziţia studenţilor materiale in extenso pe
problematica predată;

 oferă şansa detalierii sau aprofundării chestiunilor de
interes din materia predată în timpul orelor de consultaţii
sau în proiecte de cercetare.
Totodată, Universitatea „Apollonia”, prin corpul său
profesoral şi structurile sale de conducere denunţă oferirea
de‑a gata a cunoştinţelor de către cadrul didactic şi
memorarea lor de către student în vederea reproducerii
ulterioare a acestora şi tratează studentul ca participant
activ şi responsabil de construcţia propriei cunoaşteri.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi, datorită capacităţii
instituţionale, eficienţei educaţionale şi managementului
calităţii, garantează studenţilor săi calitatea serviciilor
educaţionale. Universitatea îşi sprijină reputaţia pe un corp
profesoral de elită, care susţine derularea cu competenţă a
procesului educaţional pe întreg ciclul de licenţă.
Colectivitatea academică apolloniană cuprinde tineri
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cercetători, pe cale de afirmare, dar şi personalităţi de
anvergură naţională şi internaţională, posesori ai unor înalte
distincţii pentru activitate ştiinţifică, membri ai unor înalte
instituţii ştiinţifice (Academii, Institute de Cercetare),
personalităţi publice cunoscute, care au demonstrat un înalt
profesionalism şi dedicare. Majoritatea cadrelor didactice
care predau în cadrul Universităţii „Apollonia” din Iaşi au,
pe lângă experienţa didactică, o serioasă experienţă practică,
în câmpul muncii, având astfel posibilitatea de a asigura o
predare care se axează pe dezvoltarea competenţelor
practice ale studentului.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi manifestă o preocupare
permanentă pentru perfecţionarea personalului, pe care o
sprijină prin programe de mobilităţi academice şi schimburi
inter‑universitare. Astfel, cadrele didactice proprii au avut
statut de visiting professor la universităţi prestigioase din
Germania, Italia, Marea Britanie sau Statele Unite ale
Americii. În mod similar, profesori de renume de la
universităţi europene şi nu numai, susţin cursuri periodice
pentru studenţi şi module de perfecţionare didactică şi
profesională pentru colectivul didactic.
„Apollonia” sprijină, prin profesorii săi, cunoaşterea
studenţilor, sub aspectul nivelului cultural atins, al
potenţialului individual, al intereselor şi aptitudinilor,
aşteptărilor şi dorinţelor, adaptării şi integrării, trăsăturilor
de personalitate, stilului de învăţare şi experienţelor
anterioare, iar relaţia de comunicare cadru didactic – student
este una bilaterală, bazată pe deschidere, empatie,
consideraţie, încredere şi respect reciproc. Şi pentru că acest
lucru nu se poate realiza decât în deplină transparenţă şi
echitate, Universitatea a instituit un sistem de feedback prin
care studenţii evaluează performanţa profesorilor, instituie
critici constructive, oferă sugestii şi recomandări pentru
îmbunătăţirea metodelor de predare.
Pentru că satisfacţia şi bunăstarea studenţilor reprezintă
obiectivul nostru final, Universitatea „Apollonia” din Iaşi a
creat un sistem tutorial de sprijinire şi consiliere a studenţilor
pentru a facilita integrarea lor în învăţământul universitar şi
a încuraja implicarea în activităţi didactice, culturale şi
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sociale specifice vieţii studenţeşti, cu scopul final de
îmbunătăţire a rezultatelor şcolare şi a calităţii vieţii.
În încercarea de a oferi o alternativă la învăţământul
clasic, plin de rigori şi formalisme, Universitatea Apollonia
organizează întâlniri periodice, sub forma unor study clubs,
unde cadrele didactice şi studenţii, adunaţi la aceeaşi masă,
discută şi analizează teme de interes din domeniul cercetării
ştiinţifice. Într‑o atmosferă calmă, relaxată şi neinhibată de
rigori ierarhice, participanţii, fie profesori, fie studenţi,
propun noi puncte de vedere, abordări inovative ale
domeniului şi le supun controlului intersubiectiv, contribuind
la crearea unei relaţii de colaborare între profesori şi studenţi
şi la creşterea cunoaşterii ştiinţifice.
O atenţie deosebită se acordă modului de implementare
practică imediat şi pe termen îndelungat a noţiunilor
teoretice, astfel încât ele să constituie obiectul activităţii
unor realizări viabile, rentabile şi cu evidentă implicare în
viaţa socio‑economică. În fapt, întreaga curriculă academică
a parcurs un proces de restructurare în vederea creşterii
relevanţei cognitive şi profesionale.
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Platforma de Instruire Practicã
Universitatea „Apollonia” s‑a impus ca instituţie de
învăţământ superior prin luciditatea şi exigenţa acordată
nivelului de pregătire teoretică şi practică a absolvenţilor
fiecărui an de studiu. Formarea competenţelor practice stă
la baza misiunii asumate, de aceea, Universitatea se
retehnologizează şi îşi înnoieşte baza materială în
permanenţă pentru ca studenţii să îşi poată realiza optim
baremurile practice obligatorii la fiecare disciplină.
Pentru că pregătirea practică stă la baza formării
studentului ca viitor specialist (activitatea practica are o
pondere, în medie, de 2/3 din numărul total de ore),
Universitatea „Apollonia” din Iaşi a creat Platforma de
Instruire Practică cu o structura bifocală: prima dintre ele
vizează componenta ştiinţelor sociale şi a fost dezvoltată
pentru a sprijini instrucţia practică a studenţilor Facultăţii de
Ştiinţe ale Comunicării, cea de‑a doua se situează în
domeniul ştiinţelor medicale şi sprijină dezvoltarea
competenţelor practice ale studenţilor Facultăţii de Medicină
Dentară.
La Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, Platforma de
Instruire Practică cuprinde:
Student Club TV. Gândit ca o platformă de instruire
practică în domeniul Comunicare‑Jurnalism, postul de
televiziune ,,Student Club” are menirea să profesionalizeze
studenţii în acti
vităţile specifice
televiziunii şi să
transmită emi
siuni care să
reflecte zonele
de interes ale
tiner ilor: Edu
caţie, Carieră,
Sănătate, Joburi
Studenţeşti,
Economie, Sport, Arte, IT&C.
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Student Club Radio. Este un post de radio‑şcoală care
dă studenţilor posibilitatea manifestării prin exerciţiu
jurnalistic nemijlocit în cadrul curriculei Facultăţii de ştiinţe
ale Comunicării şi Jurnalism, abordând preponderent
probleme ale comunităţii academice şi ale celei
socio‑economice regionale specifice publicului vizat.
Revista studenţească „Nova Apollonia”. Dedicată
formării studenţilor de la specializarea Jurnalism în domeniul
presei scrise, revista apare lunar si cuprinde subiecte din
domeniile educaţional, social şi cultural din cadrul
Universităţii „Apollonia”, dar şi din mediul local şi regional.

Editura Universităţii „Apollonia”. Asigurând

necesarul de carte academică şi de cursuri, editura
îndeplineşte şi o misiune formativă pentru studenţii doritori
să se familiarizeze cu activitatea editorială.
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Laboratorul Multimedia şi Informatizare.

Dezvoltat pentru perfecţionarea studenţilor Facultăţii de
Ştiinţe ale Comunicării, laboratorul este preponderent
utilizat pentru crearea produselor de relaţii publice şi
publicitate.

Biroul de Analiză şi Diagnoză Organizaţională.

Gândit ca un serviciu lucrativ pentru terţi, BADO reprezintă
şi o bază de învăţare pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale
Comunicării interesaţi să afle cum trebuie analizate
activităţile şi procesele funcţionale şi disfuncţionale dintr‑o
companie/departament pentru a pregăti şi facilita un proces
de schimbare organizaţională pentru îmbunătăţirea
performanţelor respectivei companiei sau respectivului
departament.

Departamentul de Promovare şi Publicitate. Creat
în ideea asigurării vizibilităţii Universităţii prin promovarea
şi gestionarea imaginii pozitive, departamentul poate fi un
bun prilej pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale
Comunicării de a învăţa principiile de bază ale marketingului
şi organizării de evenimente.
Platforma de instruire practică a Facultăţii de Medicină
Dentară s‑a constituit şi funcţionează în conformitate cu
exigenţele profesionale manageriale şi sociale caracteristice
activităţii de medic dentist, tehnician dentar, balneofizio
kinetoterapeut, asistent medical generalist sau moaşă,
formarea teoretică fiind echilibrată şi coordonată cu formarea
clinică, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi
dobândite în mod adecvat.
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Se cunoaşte că această activitate în domeniul
stomatologiei este de o complexitate deosebită, actul
terapeutic al medicului dentist având o semnificaţie profundă
medicală impusă de principiile curativo‑profilactice,
biologice, de reactivitate individuală locală şi generală a
bolnavului la care se adaugă o importantă latură tehnologică
orientată spre cunoaşterea materialelor dentare şi a
tehnologiilor de aplicare a lor în scop restaurativ, reconstitutiv
a dinţilor şi arcadelor dentare, a normalizării activităţii în
teritoriul de care se ocupă.
În acest sens, din primul an de studiu studentul medicinist
intră în contact prin intermediul „Laboratorului integrat
pentru biotoleranţa medicamentelor, biomaterialelor şi
dispozitivelor medicale” cu activitatea practică în domeniile
de instrucţie medicală cu caracter general şi anume:
Anatomie, Embriologie, Biochimie, Discipline morfologice
microscopice (Biologie celulară, Histologie, Genetică
medicală, Anatomie patologică), Discipline funcţionale
(Biofizică, Farmacologie, Fiziopatologie, Fiziologie),
Microbiologie, Parazitologie, Virusologie, Plasmă rece,
Imunologie. Alergologie, Radiologie dentară. Ulterior, în
a doua perioadă de studiu, platforma de instruire practică
asigură studentului însuşirea disciplinelor de specialitate,
respectiv concretizarea viitoarei lui activităţi de medic
dentist.
Facultatea de Medicină Dentară are în dotare şi clinici de
specialitate: Odontologie, Chirurgie Oro‑maxilo‑facială,
Reabilitare orală complexă şi Implantologie, Parodontologie,
Pedodonţie, Ortodonţie, Protetică dentară. Toate aceste
baze clinice dispun de dotare performantă, de aparatură şi
instrumentar care permit aplicarea celor mai moderne
tratamente odontale şi restaurative şi asigură condiţiile ca
fiecare student să execute un barem practic complet.
Integrat, studenţii îşi pot însuşi tehnologiile de execuţie
a protezelor dentare conjuncte, adjuncte inclusiv în
variantele moderne într‑unul dintre cele mai moderne tipuri
de laboratoare didactice cu 21 unităţi de lucru. Fiecare
unitate este dotată cu aspiraţie, ecran de protecţie, lupă,
micromotor etc., obişnuind studentul cu cele mai moderne
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norme ergonomice şi de protecţia muncii. De asemenea,
dispune de laboratoare de lucru efectiv, în care se găsesc
linii complete de prelucrare a aliajelor dentare, polimerilor
şi ceramicilor dentare.
Pentru formarea specialiştilor în balneofiziokinetoterapie
şi recuperare se pune la dispoziţie o clinică modernă care
are în componenţă săli de kinetoterapie, electroterapie,
ultrasunete, laser, magnetoterapie, băi galvanice. Obiectivele
urmărite în timpul pregătirii practice sunt diferenţiate pe ani
de studiu, într‑o succesiune adecvată nivelului de pregătire
teoretico‑practică a anului respectiv. În anul I urmărim
orientarea generală şi iniţierea în domeniul balneofizio
kinetoterapiei: relaţii profesionale, structură, funcţionalitate
etc. În anul II punem accent pe aprofundarea şi aplicarea
(sub supraveghere) tehnicilor şi metodelor kinetologiei

aplicative, precum şi evaluarea funcţională într‑o secţie
clinică. În anul III se întregeşte formarea de cunoştinte,
deprinderi şi priceperi privind recuperarea complexă,
utilizând mai mulţi factori din domeniul balneofizio
kinetoterapiei şi recuperării, precum şi prin cunoaşterea mai
multor centre de recuperare pe profil diferit (balnear,
pediatrie, centre de sănătate, şcoli speciale etc.).
Formarea ca practician a absolvenţilor de Asistenţă
Medicală Generală se realizează în Clinici de medicină
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internă, Chirurgie generală, ORL, Oftalmologie,
Dermatologie din Spitalele Militar şi Providenţa, Clinica de
Neurologie‑Neurochirurgie din Spitalul de Neuro‑Chirurgie,
Clinica de Psihiatrie din Spitalul de Psihiatrie Socola, Clinica
de obstetrică şi ginecologie din Spitalul Clinic Elena Doamna
şi în Spitalul de Boli infecţioase, cu care Universitatea are
relaţii contractuale.
Lucrările practice clinice şi de laborator se execută sub
forma demonstraţiilor şi a executării practice la pacient, sub
îndrumarea şi supravegherea profesorilor, cadrele didactice
active în Universitatea noastră având convingerea că
predarea trebuie să asigure formarea unor competenţe de
specialitate pe domeniul studiat.
Ca regulă generală, ceea ce caracterizează activitatea
Universităţii „Apollonia” în domeniul instruirii practice a
studenţilor este permanenta preocupare de identificare a
tehnologiilor moderne şi asimilarea lor prin achiziţia de
materiale, linii tehnologice, programe informatice privind
implementarea practică.
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VIII.
FACILIT|}I {I
POSIBILIT|}I DE STUDIU
Biblioteca Universitarã
„Apollonia”
Cerem cărţii fericirea pe care
nu i‑a putut‑o procura omului ignoranţa.
Tudor Arghezi

Biblioteca Universitară „Apollonia” a apărut ca o
consecinţă firească şi necesară în procesul educativ, în
1990, odată cu înfiinţarea Universităţii „Apollonia” din Iaşi.
Nucleul primar al fondului de carte a fost asigurat prin
donaţiile fondatorului Universităţii „Apollonia” din Iaşi,
prof. univ. dr. Vasile Burlui. În afară de donaţiile primite, o
altă formă de îmbogăţire a bibliotecii noastre a fost
achiziţionarea curentă de cărţi, cu profil de medicină dentară
şi abonamente la reviste şi ziare. Pe parcursul anilor, fondul
bibliotecii a crescut constant, între timp adăugându‑se şi
achiziţiile de publicaţii necesare Facultăţii de Ştiinţe ale
Comunicării, ajungându‑se astăzi la un volum consistent de
publicaţii, care asigură necesarul de studiu al utilizatorilor.
Biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor un fond
de carte actual şi consistent, atât din domeniul medical
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cât şi din cel umanist. Cursurile, manualele, cărţile, tratatele
şi publicaţiile seriale pot fi consultate în sala de lectură,
prevăzută cu 97 de locuri. În plus, Biblioteca pune la
dispoziţie publicaţii – reviste şi cărţi de apariţie recentă –
aflate pe suport electronic sau online, ce pot fi consultate
folosind infrastructura informaţională compusă din 25 de
calculatoare.
Infrastructura bibliotecii sprijină studentul:

să identifice informaţiile necesare studiului individual;
 să sistematizeze şi să acumuleze informaţiile în
vederea utilizării lor într‑un mod original şi superior;

 să instituie un management eficient al timpului de
studiu.
Utilizatorii bibliotecii noastre au acces la informaţia
conţinută în toate documentele şi bazele de date pe care le
deţinem, permisul de cititor eliberându‑se gratuit.
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Institutul de Limbi Moderne
„Apollonia”
Curricula noastră diferă de cea oferită de alte universităţi,
printre preocupările noastre regăsindu‑se, totodată, şi aceea
de a pregăti studenţii nu numai în limba maternă, ci şi în
limbi străine, pentru a face faţă provocărilor dinamice şi
globale ale practicii actuale. Din punct de vedere
plurilingvistic, se pune accent pe limbile engleză şi franceză,
însă studenţii pot opta şi pentru învăţarea limbilor italiană,
germană, spaniolă prin intermediul ofertei Institutul de
Limbi Moderne „Apollonia” (I.L.M.A.).
Pentru studenţii care doresc să îşi continue studiile sau
să îşi găsească un loc de muncă în oricare din ţările a căror
limbă se predă la I.L.M.A. iniţiem un amplu proces de
consiliere care se extinde de la identificarea ofertei
educaţionale sau lucrative şi completarea dosarului de
candidatură sau pregătirea pentru interviul de selecţie, până
la sesiuni de culturalizare pentru familiarizarea cu profilul
cultural al ţării alese. Astfel, organizăm simpozioane, mese
rotunde, sesiuni de comunicări, proiecţii de filme
documentare şi de lung metraj pentru cunoaşterea tradiţiilor,
specificului cultural, aspectelor de civilizaţie din ţările a
căror limbă se predă în cadrul Institutului. Pentru a‑ţi facilita
contactul cu nativii ţărilor alese, I.L.M.A. organizează
workshop‑uri cu invitaţi din străinătate care să facă
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demonstraţii practice pe teme de limbă, literatură, civilizaţie
ale ţărilor respective. Şi pentru că suntem de părere că
învăţarea poate fi realizată într‑o manieră relaxată şi
amuzantă, organizăm spectacole de teatru, muzică sau dans
cu specificul ţărilor amintite. Oferim de asemenea pentru
studenţii străini o largă gamă de servicii de traducere,
interpretariat şi consiliere, dar şi prezentări de familiarizare
cu limba, cultura şi civilizaţia României.

Centrul de Performanþã în
Formarea Profesionalã Continuã
Pentru că vizăm formarea unui absolvent complex, cu o
largă arie de competenţe, oferim un pachet extins de
programe de pregătire: cursuri Cambridge, cursuri autorizate
CNFPA, cursuri creditate EMC / EPC şi cursuri certificate
intern de Universitatea „Apollonia”. De la cursuri de limbi
străine, managementul proiectelor, managementul resurselor
umane sau inspector de resurse umane, până la formator şi
mentor, Universitatea „Apollonia” din Iaşi pune la dispoziţia
celor interesaţi o gamă generoasă de cursuri de actualitate,
la mare cerere pe piaţa muncii.
Certificatele Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE şi
CPE) oferite de Universitatea ,,Apollonia” din Iaşi sunt cele
mai prestigioase certificate pe plan mondial pentru cei care
studiază limba engleză. În fiecare an, peste 3 milioane de
oameni din 130 de ţări susţin examene Cambridge, recu
noscute pe plan internaţional, pentru angajare sau studiu.
Cursurile de comunicare în limba engleză, franceză,
italiană sau germană autorizate CNFPA se finalizează cu
Certificate cu valabilitate permanentă, care poartă antetul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
precum şi pe cel al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
şi sunt recunoscute pe întreg teritoriul României şi al Uniunii
Europene.
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Promotoare ardentă a dezvoltării în permanenţă a
performanţelor individuale, Universitatea „Apollonia”
organizează cursuri de perfecţionare şi performanţă în
diferite domenii de activitate, inclusiv cele muzical‑artistice.

Biroul de Consiliere privind
orientarea în carierã
Biroul de Consiliere privind orientarea în carieră a fost
creat special pentru a consilia studenţii cu privire la viitoarea
carieră şi pentru a‑i informa în legătură cu locurile de muncă
şi practică, internships, burse private oferite de companii,
prezentări ale companiilor.

Cabinetul de medicinã ºcolarã
Pentru ca sănătatea studenţilor noştri este esenţială,
Universitatea „Apollonia” oferă gratuit servicii de consultaţii
medicale, atât în cabinetul de medicină şcolară, cât şi în
clinicile de stomatologie sau balneofiziokinetoterapie şi
recuperare.
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IX.
VIA}A
STUDEN}EASC|
Asociaþia Studenþilor
Apolloniºti
Universitatea „Apollonia” din Iaşi înţelege să acorde
studenţilor săi credit total în ceea ce priveşte asumarea de
responsabilităţi şi organizarea democratică în structuri care
să le ofere un spaţiu de afirmare, atât a personalităţii, cât şi
a activităţii şcolare.
Formarea unei organizaţii studenţeşti care să le reprezinte
interesele a devenit realitate la iniţiativa unui grup de
studenţi ce au format Consiliul Director al Asociaţiei
Studenţilor din Universitatea „Apollonia” din Iaşi (A.S.A.),
în februarie 2010. De atunci, Asociaţia Studenţilor din
Universitatea „Apollonia” se implică în proiecte publice ale
căror ţinte sunt orientate către probleme de tineret, sănătate,
educaţie, cercetare, cooperare internaţională, mediu, turism
ecologic etc. şi iniţiază numeroase acţiuni de educaţie
sanitară, dezvoltând astfel proiecte de prevenţie. Un mare
succes pentru Asociaţie îl reprezintă campaniile de informare
anuale din licee cu privire la importanţa continuării studiilor
şi impactul negativ al etnobotanicelor asupra sănătăţii
tinerilor. De asemenea, Asociaţia are şi un profil caritabil,
organizând adesea campanii de strângere de fonduri pentru
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persoanele dezavantajate, dar şi oferind asistenţă medicală
gratuită şi asigurând tratament pedodontic şi profilactic
necesar. Tot prin intermediul A.S.A. Studenţilor li se oferă
ocazia de a participa la internships, la şcoli de vară,
training‑uri, conferinţe, atât în ţară, cât şi în străinătate.
Conducerea universităţii a oferit sprijin material şi nu
numai pentru înregistrarea asociaţiei studenţeşti în marea
familie EDSA – „European Dental Student’s Association” –
cea mai mare organizaţie a studenţilor din facultăţile de
medicină dentară şi a tinerilor medici stomatologi. Această
reuşită oferă studenţilor deschiderea a noi orizonturi pentru
perfecţionare şi cercetări în domeniul stomatologiei, căci
prin aderarea la EDSA, Asociaţia Studenţilor din Universitatea
„Apollonia” din Iaşi face legătura nu doar cu ceilalţi membri,
ci realizează o conexiune directă cu mediile universitare din
celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi investeşte constant şi
în activitatea extracurriculară a studenţilor, acţiunile de
această natură fiind sprijinite inclusiv financiar.
Toate evenimentele de interes didactic sau extracurricular
sunt afişate pe pagina de web a Universităţii, www.
univapolllonia.ro şi pe pagina noastră de Facebook, www.
facebook.com/Univapollonia.
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X.
PERSPECTIVE DE VIITOR
Cunoştinţele, competenţele şi abilităţile dobândite în
cadrul studiilor la Universitatea „Apollonia” din Iaşi sunt
suficiente pentru a permite absolvenţilor să se angajeze pe
piaţa muncii, să dezvolte o afacere proprie, să continue
studiile universitare în ciclul următor şi să înveţe permanent,
strategia Universităţii fiind orientată în scopul de a promova
acele abilităţi ale studenţilor care îi fac adaptabili la noile
solicitări ale pieţei forţei de muncă. Legătura strânsă pe care
o avem cu angajatorii asigură compatibilizarea aplicaţiilor
specifice ale programelor de studii cu cerinţele pe care
aceştia le vor întâmpina post‑absolvire.
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Mi[carea Alumni – Apollonia
În Universitatea „Apollonia” absolvenţii continuă să
deţină un rol semnificativ, de aceea s‑a hotărât înfiinţarea
organizaţiei Alumni. Intenţia este aceea de a păstra
apartenenţa acestora la comunitatea noastră academică, de
a promova realizările acestora în planul carierei, atât în ţară,
cât şi în străinătate, dar şi strângerea legăturilor de solidaritate
între licenţiaţi şi actualii studenţi. Membrii organizaţiei pot
descoperi viitori colaboratori, parteneri de cercetare sau
angajaţi, păstrându‑se în acelaşi timp conectaţi la noutăţile
din domeniu, prin participarea la manifestările culturale sau
ştiinţifice, proiectele, reuniunile profesionale şi conferinţele
organizate de Universitate.
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XI.
CERCETAREA
ªTIINÞIFIC|
Deoarece universităţile sunt chemate alături de celelalte
entităţi de cercetare să se transforme în factori importanţi pe
piaţa cunoaşterii, atrăgând şi dezvoltând resurse umane de
vârf şi concentrând facilităţi de cercetare importante,
implicarea în cercetare şi legăturile tot mai strânse cu mediul
economic au devenit nu doar surse suplimentare de venit,
ci elemente intrinseci ale procesului de educaţie şi formare,
implicate în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii,
educaţie‑cercetare‑inovare. De aceea, Universitatea
„Apollonia” din Iaşi îşi asumă ca misiune realizarea de
performanţă în domeniul cercetării, punând accentul pe
excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate internaţională.
În Universitatea „Apollonia”, activitatea de cercetare este
subsumată Institutului de Cercetări „Acad. Ioan Haulică”,
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o instituţie de avangardă în domeniul cunoaşterii. Înfiinţat
în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare tehnologică, precum şi pentru studii aprofundate
în domenii prioritare ale cercetării ştiinţifice stabilite prin
strategii naţionale, dar şi al unor strategii proprii vizând
tematici de actualitate, atât naţională, dar mai ales
internaţională, prin afilierea la politici sectoriale ale cercetării
şi corelării acestora la strategia naţională a cercetării,
subordonată ariei europene a cercetării (REA), Institutul
acordă o pondere deosebită acelor tematici implementate în
zona de est a României, constituind astfel un „vârf de lance”
al noilor reglementări Europene în domeniu. Astfel, Institutul
coordonează, gestionează şi valorifică activităţile de
cercetare cu caracter fundamental şi aplicativ, în două
direcţii: ştiinţe eco‑medicale şi ştiinţe social‑umane.
Anual, Universitatea şi Institutul organizează două
manifestări ştiinţifice de mare amploare, cu participare
internaţională, care reunesc personalităţi de marcă ale lumii
academice, dar şi practicieni îndelung mediatizaţi. În
perioada 9 februarie – 9 martie, se desfăşoară sub egida
Zilelor Universităţii ample manifestări ştiinţifice, de la
conferinţe şi comunicări ştiinţifice, dezbateri şi mese
rotunde, până la cursuri şi demonstraţii practice. În perioada
25 octombrie – 5 noiembrie, se organizează Congresul
Anual al Institutului „Acad. Ioan Haulică” , care atrage atât
cercetători în formare, cât şi membri consacraţi ai comunităţii
academice naţionale şi internaţionale.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi are propria editură,
care valorifică experienţa didactică şi de cercetare a cadrelor
didactice, asigură necesarul de carte academică şi contribuie
la realizarea materialului didactic pentru studenţii apollonişti.
Editura „Apollonia” are în portofoliul ei cărţi din domenii
specifice specializărilor Universităţii „Apollonia”, dar şi cărţi
care se adresează unui public mai larg, cum ar fi cele din
domeniul artei, culturii etc. Publicaţiile sale sunt grupate pe
mai multe colecţii, dintre care amintim: „Hermes”, ce
cuprinde cărţi din domeniul ştiinţelor comunicării,
„Gnathos”, care conţine cărţi din domeniul medicinii
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dentare, „Logos”, care adună lucrări din domeniul literaturii
şi lingvisticii.
Universitatea editează trimestrial, în limba engleză, două
reviste care îşi propun să se constituie ca o platformă de
promovare a cercetării prin publicarea contribuţiilor
relevante din domeniile ştiinţelor medicale şi social‑umane,
precum şi din domeniile adiacente, atât din ţara noastră, cât
şi din străinătate. International Journal of Medical Dentistry
şi International Journal of Communication Research îşi
propun să promoveze o imagine multi‑perspectivală asupra
cunoaşterii, care să contribuie la creşterea cunoaşterii
ştiinţifice şi la întărirea responsabilităţii sociale. Iniţial create
ca bază de diseminare a rezultatelor cercetării corpului
didactic al universităţii, cele două jurnale şi‑au extins atât
aria tematică, cât şi profilul autorilor, fiind deschise
contribuţiilor teoretice şi practice ale tuturor celor care, prin
preocupările lor academice şi profesionale, sunt fundamental
orientaţi către comunicarea interumană şi dezvoltarea
intelectuală.
Onorând excelenţa şi performanţa, Universitatea
„Apollonia” din Iaşi încununează contribuţia unor
personalităţi, din ţară şi din străinătate, la viaţa ştiinţifică şi
culturală a lumii contemporane cu titlurile de Doctor
Honoris Causa şi profesor onorific.
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XII.
ACTIVITATEA
CULTURAL|
Forumul Academic
al Creativitã]ii, Inovãrii
[i Performan]ei în Arte
Forumul Academic al Creativităţii, Inovării şi Performanţei
în Arte (FACIPA) este o unitate academică în cadrul
Universităţii „Apollonia”, ce are ca scop dezvoltarea
cunoaşterii în toate domeniile artei. FACIPA urmăreşte
lansarea şi stimularea creaţiilor artistice în domeniile artelor,
promovarea unui învăţământ artistic de calitate, precum şi
transferul cunoştinţelor artistice de la maestru la discipol.
Din momentul înfiinţării până în prezent, FACIPA a organizat
spectacole, concerte, expoziţii, prezentări de carte, întâlniri
periodice între oameni de cultură şi artişti din ţară şi
străinătate, colocvii, conferinţe şi simpozioane.
În luna octombrie, Forumul Academic al Creativităţii,
Inovării şi Performanţei în Arte organizează un amplu
proiect artistic, numit Toamna Artelor la Universitatea
„Apollonia”, dedicat atât studenţilor universităţii, cât şi
publicului ieşean doritor de act artistic de elită. Printre
manifestările găzduite sub cupola acestui eveniment se
numără concerte vocale şi instrumentale, conferinţe, mese
rotunde, recitaluri de poezie, proiecţii de film, vernisaje.
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Prin organizarea unor întâlniri artistice unite sub titlul
Primăvara Artelor la Universitatea „Apollonia”, FACIPA îşi
propune atragerea tinerilor artişti din domenii consacrate,
precum muzică, teatru, literatură, arte plastice, dând ocazia
iubitorilor de frumos să participe la concerte, spectacole de
teatru, expoziţii de pictură, grafică, artă decorativă şi
sculptură, conferinţe şi work‑shops pe teme adiacente.
În cadrul iniţiativelor culturale şi proiectelor artistice a
fost înfiinţată o formaţie corală profesionistă de muzică
renascentistă, numită Academia de Muzică Veche. Sub
îndrumarea şi conducerea dirijorului şi compozitorului
Leonard Dumitriu, grupul coral abordează un repertoriu de
muzică laică şi religioasă, bijuterii vocale polifonice din
creaţia italiană, franceză sau engleză.
Deja reprezentând un nume de rezonanţă în categoria
manifestărilor culturale ieşene, Colocviile Apolloniene dau
ocazia publicului elitist să ia contact cu excelenţa şi
performanţa, căci sub egida lor mari personalităţi ale vieţii
culturale româneşti şi internaţionale îşi prezintă creaţiile.
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XIII.
VIVAT „APOLLONIA”!
VIVAT ACADEMIA!
Prin cele trei componente, educativă, de cercetare şi de
responsabilitate civică, Universitatea „Apollonia” din Iaşi
şi‑a câştigat un loc onorabil în peisajul sistemului educaţional
regional. Conştientă de rolul său de pol de opinie,
Universitatea depune eforturi constante pentru a antrena
schimbări în viaţa comunităţii, pentru a creşte aportul
oraşului Iaşi la viaţa culturală regională, naţională şi
europeană.
Universitatea a urmat şi urmează consecvent principiile
creştine pe care le‑a adoptat ca simbol: Bonum Bono
Nascitur – Binele Naşte Bine! Asumându‑şi misiunea de
a promova binele ca valoare la nivel educativ‑formativ,
cultural şi social, deşi universitate privată, cu buget susţinut
de către studenţi şi de Fundaţia „Sfânta Apollonia”,
conducerea sa, corpul profesoral şi studenţii au folosit
priceperea lor în ajutorarea persoanelor aflate în dificultate.
Copii, pensionari sau persoane cu dizabilităţi aflate în
instituţii filantropice din zona Moldovei au beneficiat şi
beneficiază în continuare de asistenţă medicală
stomatologică, dar şi de medicină generală, gratuit.
Pentru că suntem de părere că un bun specialist este
în primul rând un om de o înaltă ţinută morală şi spirituală,
am încercat să ne formăm studenţii punând accente pe
dezvoltarea comportamentelor derivate din principii etice,
ca elemente indispensabile în exercitarea calificată şi
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responsabilă a profesiei. Şi pentru că ştim cât de importantă
este forţa exemplului, ne‑am implicat activ în programe
comunitare, participând la acţiuni de educaţie sanitară şi
promovare a stării de sănătate, angrenându‑i mereu şi pe
studenţii noştri.
A genera binele şi lucrul bine făcut cu scopul ca gestul
să fie reiterat şi multiplicat a însemnat şi înseamnă pentru
noi ca instituţie asigurarea, în mod gratuit, a pregătirii
universitare a celor ce vin din comunităţile monahale. Astăzi
ne putem mândri că în aproape toate mănăstirile cu tradiţie
din Moldova există medici stomatologi călugăriţe, călugări
şi preoţi pregătiţi în universitatea noastră gratuit. Aceştia
alină, conform competenţelor dobândite şi recunoscute, nu
numai suferinţele sufleteşti, ci şi pe cele fizice ale oamenilor.
Suntem convinşi că Dumnezeu va ajuta universitatea
noastră să se dezvolte plenar în continuare.

VIVAT, CRESCEAT, FLOREAT!
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Alma Mater Apollonia
– imnul Universităţii –
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Noi orizonturi vrem să cercetăm
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Eşti Alma Mater şi te respectăm!
Eşti Alma Mater Apollonia!
Magiştrii noştri azi ne sunt alături,
Dar mâine viaţa noi vom înfrunta
Ne pregătim cu sârg să fim pe fronturi
Atunci când viaţa ne va provoca.
Rămâi aceeaşi Apollonia!
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Noi orizonturi vrem să cercetăm
Noi spunem mereu Da chemării Tale,
Eşti Alma Mater şi te respectăm!
Eşti Alma Mater Apollonia!
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