
Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
a deschis porțile anului universitar 2012-2013

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a deschis în 1 
octombrie 2012 noul an universitar, în prezenţa invitaților de 
onoare, a cadrelor didactice și a studenților. În semn de 
prețuire a rectorului fondator, prof.univ.dr.dr.h.c. Antonie 
Iorgovan, a avut loc acordarea denumirii „Antonie Iorgovan” 
amfiteatrului Auditorium al Universității, în prezența 
domnului George Iorgovan, fiul distinsului profesor.

Evenimentul a fost deschis de prof.univ.dr. Gheorghe 
Bichicean, rectorul Universității Româno-Germane din Sibiu, 
care și-a exprimat gândurile cu privire la „unitatea academică 
ce trebuie să domnească în cetatea Sibiului”, cu atât mai mult în contextul anului 2013 al „Sibiului 
universitar”. Ca în fiecare an, Consulul General al R.F. Germania, domnul Thomas Gerlach a 
participat la acest eveniment și a adresat un mesaj de întâmpinare și încurajare studenților.

Ceremonia de deschidere a fost marcată prin discursuri susţinute de invitații de onoare –        
dl. Nicolae Neagu – vicepreședintele CJ Sibiu, dl. prof. dr. Ștefan Firu – Inspectorul Școlar General,  
dl. deputat Mircea Cazan, părintele Savu Popa din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului –, care 
au felicitat studenții pentru alegerea Universității Româno-Germane din Sibiu.

Începând cu acest an universitar, a fost instituită bursa de merit „Andrei Bichicean” acordată 
de către rectorul Universității. De asemenea, cei mai buni studenți RO-GER au primit în cadrul 
acestei festivități burse de merit pentru rezultate foarte bune la învățătură.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a participat la deschiderea festivă pe centrul 
universitar sibian, alături de celelalte instituții de învățământ superior din Sibiu: Universitatea 
„Lucian Blaga” din Sibiu, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Universitatea Alma Mater 
din Sibiu și Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”. Ceremonia organizată în Piața Mică a 
orașului Sibiu a stat sub semnul acordului de parteneriat încheiat între universitățile publice și 
private din Sibiu.

De ce RO-GER?

În această ediție:

ŸDiplome recunoscute la nivelul UE;

ŸUniversitate acreditată prin Legea 

nr. 115/2005; 

ŸBurse ERASMUS de studiu și 

practică la parteneri din UE;

ŸOfertă educațională adaptată 

cerințelor de pe piața muncii;

ŸCele mai mici taxe de școlarizare 

din Sibiu.

ŸFestivitatea de deschidere a     

anului universitar 2012-2013;

ŸVizită la Diakonie Neuendettelsau 

în Germania; 

ŸSpecializarea care ți se potrivește; 

ŸResponsabilitatea socială –   

obiectiv-cheie la RO-GER; 

ŸPrograme de formare profesională; 

ŸConferința Științifică Internațională 

a Universității Româno-Germane 

din Sibiu;

ŸExperiența ERASMUS;

ŸStudenții RO-GER la ISEM – 

International Seminar Mannheim.
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Vizită la Diakonie Neuendettelsau în Germania
Prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean, prof.univ.dr. Hortensia Gorski, conf.univ.dr. Catrina Ciornei și 

ec. Gabriel Giurea au format delegația din partea Universității Româno-Germană din Sibiu care a 
participat la sfârșitul lunii octombrie la festivitatea de înființare a instituției de învățământ Wilhelm 
Löhe Hochschule din Furth, Germania.

Relațiile de colaborare dintre Universitatea Româno-
Germană din Sibiu și Diakonie Neuendettelsau (fondatorul 
instituției de învățământ Wilhelm Löhe Hochschule) s-au 
dezvoltat și consolidat pe parcursul celor 9 ani de parteneriat, 
concretizându-se prin organizarea de evenimente, burse de 
studiu și practică pentru studenți etc.

Cu această ocazie, s-a semnat un protocol de colaborare 
prin care se extinde implicarea instituției din Germania în 
acordarea de locuri de studiu pentru studenții Erasmus, 
oferirea de burse de studiu și crearea cadrului necesar înființării în Universitatea noastră a unei noi 
specializări – „Management social”. 

Gabriel Giurea

Bianca Luță



Alături de activitatea didactică și de cercetare științifică, Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
derulează o serie de proiecte finanțate din fonduri ale Uniunii Europene. Unul dintre aceste proiecte este 
proiectul Corporate Social Responsability – CSR Matrix, finanțat prin programul Leonardo da Vinci – Transfer 
of Innovation.

Proiectul reprezintă un parteneriat transnațional între cinci țări ale Uniunii Europene, în care sunt 
reunite instituții de învățământ superior, centre de formare profesională și companii care activează în 
domeniul industriei și calității din Portugalia, Austria, Cipru, România și Slovenia.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă transferul de cunoștințe (know-how) prin preluarea unei 
metodologii în domeniul responsabilității sociale a corporațiilor și adaptarea acesteia în țările partenere, prin organizarea de 
cursuri de formare și prin traducerea unui instrument de autoevaluare.

Proiectul CSR – Matrix își dorește să ofere cunoștințe în domeniul CSR prin formarea specialiștilor din diverse domenii de 
activitate din țările partenere, să creeze consultanți CSR în organizațiile partenere și să creeze un profil european al CSR Matrix, 
bazat pe rezultatele învățării cu scopul de a facilita recunoașterea competențelor la nivelul țărilor europene.

Responsabilitatea socială a corporațiilor reprezintă un domeniu în plină dezvoltare în România, care pune accentul pe 
dezvoltarea de practici în domeniul resurselor umane, sănătate și securitate la locul de muncă, adaptare la schimbare și poate 
reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea de abilități și competențe pentru toate categoriile de public țintă: elevi, studenți, 
cadre didactice, persoane aflate în funcții de conducere, reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-uri etc.

Pentru mai multe informații cu privire la acest proiect, vă invităm să accesați site-ul www.csr-matrix.com sau să ne scrieți la 
adresa de e-mail mircea.fuciu@roger-univ.ro.

Specializarea care ți se potrivește

Responsabilitatea Socială – obiectiv cheie la RO-GER

Mircea Fuciu

Buletin Informativ al Universității Româno-Germane din Sibiu

Sorin V. Cristea

Misiunea Universităţii Româno-Germane din Sibiu este ancorată în realităţile socio-economice româneşti şi europene. Astfel, 
pentru specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune, ciclul de pregătire licenţă, universitatea urmăreşte: să pregătească 
specialişti în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune, capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii, care să poată 
dobândi calitatea de experţi contabili şi auditori financiari, care să participe la programe de cercetare ştiinţifică locală, naţională şi 
internaţională cu subiecte ce aparţin domeniului contabilităţii şi informaticii de gestiune şi să valorifice prin contracte şi publicaţii 
de specialitate rezultatele cercetării ştiinţifice.

Pentru specializarea Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii, se urmăreşte formarea de 
specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi să promoveze elementele 
asigurării calităţii, să implementeze sisteme de calitate în zona comerţului, turismului şi serviciilor, să poată participa la programe 
de cercetare şi să valorifice prin contracte rezultatele cercetărilor.

În continuare, vă prezentăm competenţele formate prin parcurgerea a acestor două programe de studii universitare de 
licenţă disponibile la universitatea noastră, precum şi ocupaţiile posibile ale absolvenţilor.

Specializarea Contabilitate și informatică de gestiune

Competențe (extras)
Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în 

contabilitatea entităţii/organizaţiei; utilizarea resurselor 
informatice în domeniul financiar-contabil; prelucrarea 
informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile 
şi/sau fiscale; determinarea şi interpretarea indicatorilor 
economico-financiari; derularea operaţiunilor specifice controlului 
financiar-contabil.

Realizarea prestaţiilor de servicii în comerţ şi turism; 
comercializarea bunurilor, produselor şi serviciilor; acordarea de 
asistenţă comercială şi turistică; evidenţă şi asistenţă în alocarea 
resurselor; asistenţă în managementul resurselor umane; 
asigurarea calităţii prestaţiilor în serviciile de comerţ şi turism.

Specializarea Economia comerțului, turismului, serviciilor 
și managementul calității

Competențe (extras)

Contabil-şef; şef birou/serviciu financiar-contabil; manager 
financiar; expert contabil; referent de specialitate financiar-
contabilitate; auditor intern; controlor de gestiune; auditor 
financiar; comisar Garda Financiară; economist bancă; ofiţer bancar 
(credite, marketing, produse şi servicii bancare); analist credite; 
consultant în informatică de gestiune; consilier/expert/inspector/ 
referent/economist în gestiunea economică ş.a. 

Agent comercial; agent de turism; agent ticketing; agent 
rezervări; analist în turism; agent cumpărări; asistent comercial; 
agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri); analist servicii client; 
inspector comercial; administrator în cantine, restaurante, 
pensiuni; responsabil raion unitate comercială; front desk manager; 
inspector calitate; asistent cercetare economist; referent în comerţ 
şi marketing; analist calitate ş.a.

Ocupaţii (sinteză) Ocupaţii (sinteză)

Notă! Pentru detalii privind codul ocupaţiilor, puteți consulta COR – Clasificarea ocupațiilor din România (www.rubinian.com) sau 
puteți trimite un e-mail la adresa editura.burg@roger-univ.ro.

- 2 -



Anul I, Nr. 2 – octombrie-noiembrie 2012

Conferința Științifică Internațională a U.R.G.S.

16 – 17 noiembrie 2012

550324 – Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, Piața Aurel Vlaicu nr. 11
Telefon: +40 269 233 568, +40 369 401 002 
Fax: +40 269 233 576
E-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro
Website: www.roger-univ.ro (buton Cursuri extrauniversitare)
             

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA: 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

Certificate recunoscute de: 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

• Expert achiziţii publice;
• Inspector (referent) resurse umane;
• Manager de proiect;
• Operator introducere, validare și prelucrare date; 
• Limba Germană; 
• Limba Engleză.

Cursuri de specializare şi iniţiere

• Evaluator al programelor şi stagiilor 
de formare;

• Formator de formatori.

• Formator;

Cursuri autorizate în baza standardului 
ocupaţional revizuit M10

CURSURI INTENSIVE EXTRAUNIVERSITARE

Bianca Luță

• Comunicare şi relaţii publice;
• Managementul firmei;
• Managementul calităţii;
• Managementul marketingului;
• Managementul relaţiilor cu clienţii;
• Managementul conflictelor;
• Managementul stresului;
• Managementul timpului;
• Leadership;
• Team Building;
• Tehnici de negociere şi vânzare;
• Iniţiere în elaborarea unui plan de afaceri;
• Iniţiere în elaborarea unui plan de marketing.

CURSURI INTENSIVE

Mircea Fuciu și Bianca Luță

Stimați profesori, dragi elevi,

Universitatea Româno-Germană din Sibiu are deosebita plăcere să anunțe desfășurarea 
Conferinței Științifice Internaționale a Universității Româno-Germane din Sibiu, în perioada     
16-17 noiembrie 2012, eveniment desfășurat în contextul situației actuale din România. 

Implicațiile crizei economice globale asupra umanității este t
Organizatorii conferinței au propus pentru această ediție o serie de topicuri aliniate următoarelor domenii: (1) Economie;            
(2) Management și Marketing; (3) Finanțe, Bănci și Contabilitate; (4) Științe Aplicate și Inginerie; (5) Drept și Științe Administrative; 
(6) Științe Sociale și Comunicare; (7) Educație, Formare, Ocupare și Incluziune Socială. 

Scopul acestei întâlniri este de a dezbate și analiza din diverse puncte de vedere implicațiile puternicei crize economice din 
ultimii ani care a afectat la nivel global societatea. 

Ca în fiecare an, acest eveniment de înaltă ținută științifică își dorește să reunească cadre didactice, studenți, masteranzi, 
oameni de afaceri și specialiști din o serie de domenii cheie care, prin comunicările și dezbaterile din cadrul plenului și al 
secțiunilor, să vină cu soluții pragmatice la situația socio-economică dificilă în care se găsește în special România și întreaga 
umanitate la această dată.

Pentru mai multe informații cu privire la conferință, vă invităm să vizitați site-ul www.roger-univ.ro/ConferintaURGS. 

ema din acest an a conferinței. 
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Dezvoltarea spiritului multicultural Cătălin a privit totul cu o mai mare 
a devenit un scop în sine al societăţii detaşare şi s-a bucurat de tot ceea ce a 
academice mondiale, iar de la acest putut experimenta: 
aspect nu se dezice nici Universitatea „Perioada petrecută în Hof a 
Româno-Germană din Sibiu. reprezentat pentru mine o adevărată 

Zeci de studenţi ai Universității sursă de îmbogăţire personală şi 
noastre au beneficiat an de an de bursele academică. Vă recomand tuturor să 
Erasmus, program dezvoltat de Comisia faceţi cât mai multe cu timpul vostru – 
Europeană. căutaţi valori ale Germaniei şi Europei, 

Indiferent de motivele care îi cunoaşteţi-vă colegii  şi  obţineţi 
determină să studieze sau să facă experienţa profesională de care cu 

Managementul Calității) şi Cătălin practică în instituţiile din Germania, siguranţă veţi avea nevoie în viitor.”
Smaranda (student la specializarea studenţii care se întorc se pot considera Cristina Schink
Marketing). mai „bogați cultural”, mai „europeni”. Pentru anul universitar 2012-2013, 

Deşi au beneficiat de burse în Doi dintre studenţii noştri care au Universitatea Româno-Germană din 
aceeaşi perioadă şi au fost cazaţi în participat la acest program sunt (aşa cum Sibiu oferă studenților săi 16 burse prin 
aceleaşi cămine, fiecare a perceput le place să se numească în comunitatea programul ERASMUS – 6 mobilități de 
experienţa ERASMUS în mod diferit. lor selectă) „erasmusiştii” Ştefan Morar studiu și 10 mobilități de practică.

D a c ă  p e n t r u  Ş t e f a n  t o a t ă  (student la specializarea Economia Gabriel Giurea 
experienţa a fost un „şoc cultural”, Comerțului, Turismului, Serviciilor și – responsabil financiar ERASMUS

Universitatea Româno-Germană din Primul seminar internațional a fost 
Sibiu derulează numeroase parteneriate organizat în Duale Hochschule Baden-
internaționale de succes cu instituții din Württemberg din Mannheim, în anul 2000, 
Europa. Printre acestea se numără și efort datorat Departamentului de Afaceri 
parteneriatul cu Duale Hochschule Internaționale și Departamentului de 
Baden-Württemberg Mannheim, din Afaceri Internaționale al Tehnologiilor 
Germania, care a început în anul 2009. Informaționale. De-a lungul anilor au 

participat tot mai mulți studenți și în acest În cadrul acestei colaborări au avut loc 
fel parteneriatele cu universități din toată mai multe activități din care au beneficiat 
Europa, și nu numai, au fost intensificate. ambele instituții de învățământ. În luna 

octombrie a anului 2010, Universitatea Ediția din acest an a seminarului este 
Româno-Germană din Sibiu a primit o intitulată “Analyzing the impact of mega-
delegație din partea Duale Hochschule events: theoretical backround, indicators 
Baden-Württemberg din Mannheim, and key factors of influence” („Analiza 
această delegație fiind compusă din 33 de impactului evenimentelor de mare 
studenți și 3 cadre didactice. amploare: cadru teoretic, indicatori și 

factori cheie de influență”). În decembrie 2011, un grup de 
studenți din cadrul U.R.G.S. a participat la cinci studenți și un cadru didactic, alături Evenimentul va avea loc în perioada 
Seminarul Internațional organizat anual de alți participanți (studenți și cadre 4-7 decembrie în cadrul Universității 
de Duale Hochschule Baden-Württemberg didactice) din Baden-Württemberg Kozminski din Varșovia, Polonia. Studenții 
Mannheim, cu tema “SCENARIO 2030” Mannheim, dar și de la universități din noștri sunt invitați și anul acesta să 
(„Scenarii Globale pentru anul 2030”). Franța, Polonia, Finlanda, China, Statele participe la Seminarul Internațional, 

Unite ale Americii, Iran, Ucraina, Rusia, alături de un cadru didactic care să îi Universitatea Româno-Germană din 
Belarus, India și Peru.  îndrume în cercetarea lor preliminară. Sibiu a fost reprezentată de un grup de 

 

Alexandra Tobias

ERASMUS – o experiență culturală și educațională în U.E.

Studenții RO-GER  la ISEM – International Seminar Mannheim
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Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN CONTACT:
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

550324 – Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32

Telefon: +40 269 233 568, +40 369 401 002

E-mail: admitere@roger-univ.ro

Website: www.roger-univ.ro

   Vă invităm să scrieți alături de noi
în Buletinul Informativ al U.R.G.S.!
Articolul publicat va fi premiat cu 
o invitație la film de două persoane.
   Vă așteptăm!

Dragi elevi,
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