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Refacere laborator / seminar
Situația 1. Refacerea se face din motive medicale
Pasul 1. Solicitați adeverința medicală de la medicul specialist sau medicul de familie.
Pasul 2. Avizați apoi adeverința medicală la cabinetul Universității. Pentru acest lucru
puteți merge direct la cabinetul Universității (complex Titu Maiorescu, cămin C8, parter,
intrarea se face pe partea cu cantina) sau puteți contacta personalul medical la următorul
număr de telefon: 0232 201 324 sau la adresa de email uaic_medical7@yahoo.com.
Pasul 3. După ce aveți și avizul unui medic de la Universitate, discutați cu cadrul
didactic a cărui laborator / seminar ați lipsit.
Pasul 4. Completați formularul pentru recuperare laborator.
Formularul poate fi completat doar prin autentificarea cu ajutorul contului instituțional (același folosit pentru
platforma Microsoft Teams).

Situația 2. Refacerea se face din alte motive, cu plată
Pasul 1. Discutați cu cadrul didactic a cărui laborator / seminar ați lipsit.
Pasul 2. Achitați taxa pentru refacere laborator / seminar (a se vedea tabelul cu tarifele
pentru fiecare disciplină). Taxa pentru laborator se calculează în funcție de numărul de
ore absentate.
Pasul 3. Completați formularul pentru recuperare laborator.
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Pentru a achita taxa pentru recuperarea unui laborator / seminar puteți
proceda astfel:
La banca BRD:
- se specifică numele (înainte și după
căsătorie dacă este cazul) și
prenumele;
- se specifică suma pe care doriți să o
achitați (ex.: 24 RON);
- se specifică facultatea (Biologie),
licență (cod 01, zona 1201) sau master
(cod 03, zona 2401);
- tipul taxei (taxă refacere laborator,
cod 26)

Online, din contul personal:
- Se introduce contul IBAN:
RO68BRDE240SV89534452400
- Se introduce moneda – RON;
- Se introduce suma;
- La detalii se vor specifica următoarele:
- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,
Iași
- Facultatea de Biologie
- licență (cod 01, zona 1201) sau master
(cod 03, zona 2401)
- Nume și prenume
- Tipul de taxă - refacere laborator
- Codul taxei - 26

Specificați întotdeauna codurile menționate, altfel taxa achitată nu va fi valabilă!
Atenție!
Chitanța sau adeverința medicală se încarcă în formular!
Pentru mai multe informații puteți consulta „Regulamentul privind activitatea
profesională a studenților”

