
USH- ISIC, noua legitimatie a studentilor din Universitatea Spiru Haret 

 

Incepand cu anul universitar  2015-2016, in universitatea noastra va fi implimentat un nou 

model de legitimatie ce se adreseaza atat studentilor cat si cadrelor didactice din Universitatea 

„Spiru Haret”  

Este vorba de legitimatia 2in1 Universitatea „Spiru Haret” – International Student Identity Card 

(USH- ISIC) si legitimatia 2in1 Universitatea Spiru Haret – International Teacher Identity Card ( 

USH-ITIC)  

Universitatea „Spiru Haret” se va alatura astfel celor peste 1530 de institutii de invatamant de 

elita din diverse ţări, care au dezvoltat şi implementat propriile carduri ISIC si ITIC  pentru 

membri lor. 

Ce avantaje aduce studentilor legitimatia USH-ISIC? : 

 

• Act de identitate student, recunoscut la nivel global – ISIC este singura legitimatie de 

student recunoscuta si recomandata de institutii precum UNESCO, Uniunea Europeana, 

Comunitatea Andina (Uniunea Natiunilor Sud Americane) 

 

• Asigura economii in toata lumea pentru studenti si profesori – oferind  acces la peste 

126.000 de reduceri si beneficii internationale special. 

 

• Reduceri  ce acopera cele mai importante zone de interes  - reducerile se aplica la 

obiectivele culturale și turistice, organizații guvernamentale și non-guvernamentale,  

parteneri privati din țară și din străinătate, din cele mai diverse domenii: transport, 

cazare, cultură, divertisment, sănătate, educație și formare personală și profesională; 

 

• Premii pentru studentii universitatii Spiru Haret - Pe parcursul anului universitar, ISIC 

Romania va organiza cu o frecventa lunara concursuri online si va oferi studentilor 

premii. 

Istoria legitimatiei ISIC 

Primii ani 

Cardul international pentru studenti (ISIC) a fost prima oara creat de studenti pentru studenti in 

1953, ca o legitimatie, oferind studentilor din lumea intreaga acces la discounturi speciale 

pentru calatorii si diverse servicii. 

 



Formarea cardului ISIC 

Multi dintre reprezentantii ISIC erau si reprezentanti ai Confederatiei Internationale Specializate 

in Turismul pentru Studenti (ISTC). La cea de-a 4 a intalnire, avand in vedere si deciziile 

precedente,  Uniunile Norvegiene si Olandeze de Studenti, in cooperare cu COSEC si-au luat 

responsabilitatea  de a crea Comisia de Ajutoare pentru Calatorii (Travel Aids Commission) si au 

facut demersuri pentru aparitia cat mai rapida a unei legitimatii pentru studenti. 

Decizia de a crea cardul a avut la baza oferirea de posibilitati pentru studenti si de schimb de 

experienta pentru intelegere si toleranta globala. Acest lucru este valabil si astazi. 

Aprobarea UNESCO in 1968 

Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO)a inceput sa se implice 

in conferintele studentilor din 1955, avand un interes comun de promovare a intelegerii 

interculturala si accesul la educatie. Din 1968 UNESCO a aprobat oficial cardul ISIC. UNESCO 

recunoaste cardul ISIC ca fiind singura dovada internationala de atestare a statutului de student 

si un document unic de incurajare a schimbului cultural. Logoul UNESCO apare pe card din 

1993. 

ISIC – de la calatorit la viata de zi cu zi 

In noul mileniu, nevoie pentru un card de calatorit a devenit mai putin relevanta. Printre motive 

se numara rezervarile online pentru linii aeriene, diverse reduceri pentru zbor si calatorit, dar si 

declinul economic mondial. Pana in 2001, cardul ISIC se identifica mai mult cu un card pentru 

calatorii si dovedirea calitatii de student dar s-a hotarat ca aspectul discounturilor sa fie mai 

mult utilizat,  astfel cardul devenind utilizabil zi de zi . Astfel, cardul ISIC are o importanta mai 

mare, studentii beneficiind in toate aspectele. 

ISIC in viitor 

Din 1953, peste 100 de milioane de carduri ISIC au fost emise pentru studentii din intreaga 

lume. Acum se lucreaza la virtualizarea cardului, si in curand toti detinatorii vor avea acces la 

profilul ISIC online. 

 

 


