
Fă alegerea corectă
pentru viitorul tău profesional!

Absolvirea liceului este momentul în care trebuie să alegi pe ce drum o vei lua în viață. Este 
momentul care îți va defini viitorul tău profesional. Facultatea pe care o vei urma sau specializarea 
pe care o vei alege trebuie să fie potrivită pentru tine și pentru personalitatea ta. 

Toate acestea presupun să cunoști foarte bine ce vrei să faci, să îți identifici punctele forte și 
punctele slabe, să-ți evaluezi aptitudinile și competențele și să alegi ceea ce ți se potrivește. De 
aceea este foarte important să fii sfătuit corespunzător și să faci această alegere în cunoștință de 
cauză. Universitatea Româno-Germană din Sibiu vine în ajutorul vostru! 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.) este calea spre obținerea acestor 
cunoștințe. Instituția noastră oferă absolvenților de liceu, studenților și persoanelor interesate 
servicii de informare și consiliere profesională.  

C.C.O.C. oferă în mod gratuit servicii de 
informare și consiliere privind viitoarea 
carieră absolvenților de studii liceale/ 
postliceale sau profesionale, indiferent dacă 
sunt sau nu șomeri, dacă sunt în căutarea unui 
loc de muncă, dacă doresc să-și schimbe 
ocupația sau doresc să se perfecționeze. 

Este foarte important să participi la o 
serie de cursuri sau întâlniri privind consilierea 
profesională. Aceasta presupune acordarea 
de sprijin persoanelor fără calificare sau a celor care doresc să-și descopere interesul pentru o altă 
profesie și căile de acces spre acea profesie. 

Specialiștii din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu te învață cum să îți întocmești 
corect: un CV Europass; o scrisoare de intenție în vederea ocupării unui loc de muncă; un plan de 
acțiune în găsirea unui loc de muncă și care sunt pașii pentru punerea în practică a acestuia. 

  Universitatea oferă servicii de consiliere și prin intermediul proiectelor derulate. Unul dintre 
aceste proiecte este V.I.A. – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către 
succesul profesional, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. În cadrul acestui proiect participă un grup de 
cadre didactice din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu, coordonat de către rectorul 
Universității, precum și peste 100 de studenți și masteranzi.

De ce dezvoltăm acest proiect? Pentru a 
vă ajuta să faceți o trecere ușoară de la școală 
la un nivel superior de studii sau la integrarea 
pe piața muncii.  

Consilierea elevilor în cadrul proiectului 
V.I.A. presupune utilizarea unei metodologii și 
a unor instrumente informaționale moderne: 
calculatoare, comunicare prin Internet etc. 
Prin activitatea de consiliere și orientare 
școlară și profesională se urmărește corelarea 
cât mai eficientă a profilului psihologic și 
vocațional cu aspirațiile individuale de orientare profesională. Prin acest proiect se urmărește, de 
asemenea, dobândirea de abilități în vederea identificării oportunităților de căutare și obținere a 
unui loc de muncă. Principalul grup țintă al proiectului V.I.A. este format din peste 4.800 de elevi și 
studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ.

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.

ŸConsiliere și orientare în carieră;

ŸFlohmarkt Caritabil                       

„SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ!”;

ŸStudii universitare de licență – 

ADMITERE 2013;

ŸNoul site U.R.G.S.;

ŸERASMUS – o experiență de studiu 

și practică în Europa;

ŸBurse de merit pentru studenții 

RO-GER;

ŸZilele Universității Româno-

Germane din Sibiu.
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SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ! 

– prima ediție a Flohmarkt-ului Caritabil 

Buletin Informativ al Universității Româno-Germane din Sibiu

SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ! a fost îndrumarea pe care Universitatea Româno-Germană din Sibiu a dat-o 

studenților și cadrelor didactice în prag de Crăciun. Astfel a luat naștere Rogerilă și prima ediție a Flohmarkt-ului 

Caritabil. 
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Cristina Schink

Succesul evenimentului a fost răsunător, motiv pentru care Universitatea Româno-Germană din Sibiu nu se va opri aici. 
Suntem hotărâți să organizăm astfel de evenimente periodic. Vă vom ține la curent cu tot ceea ce reprezintă ediția a II-a a 
Flohmarkt-ului Caritabil „SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ!” organizat de către studenții și profesorii Universității Româno-
Germane din Sibiu. Acest eveniment ne oferă un foarte bun prilej pentru a fi mai buni, pentru a schimba ceva, pentru a fi 
responsabili împreună. Vă așteptăm alături de noi!

Până la următorul eveniment, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.roger-univ.ro și pagina de Facebook a 
Universității, unde veți putea vedea mai multe fotografii de la eveniment. LIKE US! BE RESPONSIBLE!

Alături de Bradul de Crăciun împodobit de către demonstreze că doar împreună, prin unitate și dăruire, 
studenții noștri, în perioada 10-14 decembrie 2012 s-au putem schimba în bine viețile unor oameni.
adunat pentru a serba venirea Domnului și invitați de Flohmarkt-ul  caritabil  organizat de către 
suflet. comunitatea academică a Universității Româno-Germane 

Astfel, i-am avut alături pe membrii Corului din Sibiu s-a desfășurat în Sala de Lectură a Universității, 
Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, amenajată special pentru eveniment. 
ce ne-au încântat cu un recital de colinde, și pe studenții Toți participanții, studenți, cadre didactice și 
programului de masterat Arta interpretării caracterelor personal administrativ, au răspuns afirmativ solicitării de 
dramatice din cadrul Universității „Lucian Blaga” din a dona obiecte care puteau fi utilizate mai bine de către 
Sibiu, ce au pus în scenă propria creație dedicată alții, fiind încurajați totodată să cumpere și să fie alături de 
sărbătorilor de iarnă, intitulată Povești de Crăciun. cei care au nevoie. Acesta a fost un foarte bun prilej 

pentru a găsi lucruri frumoase și utile, pe care fiecare să le 
pună sub bradul de Crăciun celor dragi. 

Banii astfel obținuți au fost folosiți pentru a 
achiziționa produse alimentare pentru două familii de 
bătrâni din municipiul Sibiu, din zona cartierului 
Hipodrom II, coșurile de cumpărături însumând 760 lei. 
De asemenea, au fost acordate două burse sociale – câte 
unui student din cadrul Facultății de Științe Economice și 
din cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative.

Spațiul este mult prea mic pentru a le mulțumi 
tuturor. Împreună, cadre didactice, personal 
administrativ și studenți, am făcut posibilă realizarea 
acestei acțiuni caritabile.

Nu în ultimul rând, am primit vizita elevilor clasei a 
XII-a din cadrul Colegiului Agricol „Daniil Popovici 
Barcianu” din Sibiu, însoțiți de profesorul Daniel Bădilă. 
Aceștia au avut astfel ocazia de a vizita Universitatea, de a 
intra în contact cu cadrele didactice și de a se alătura 
inițiativei gazdei prin cumpărarea de obiecte pentru cei 
dragi și prin donarea de bani pentru cei mai nefericiți 
dintre semenii noștri.

Această suită de evenimente a încununat cu succes 
adevăratul scop al săptămânii: acela de a oferi oamenilor 
mai puțin norocoși un strop de bucurie. 

Universitatea a încercat să implice comunitatea 
academică într-un act de responsabilitate socială și să 
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ADMITERE 2013
Studii universitare de licență

1. Diplomă de bacalaureat (în original) / adeverinţă 
pentru absolvenţii promoţiei 2013;

2. Foaie matricolă liceu (copie legalizată);
3. Certificat de naştere (copie legalizată);
4. Certificat de căsătorie (copie legalizată),           

dacă este cazul;
5. Copie simplă după actul de identitate și/sau 

pașaport (paginile 1-4);
6. Adeverinţă medicală tip, de la medicul de familie;
7. Trei fotografii format ¾;
8. Dovada achitării taxei de înscriere;
9. Dosar plic.

Documente necesare la înscriere:Programe universitare de licență:

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Durata studiilor – 3 ani:
• Management;
• Marketing;
• Contabilitate şi informatică de gestiune;
• Economia comerţului, turismului, serviciilor 
   şi managementul calităţii.

FACULTATEA DE DREPT 
ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Durata studiilor – 4 ani:
• Drept.

ŸUniversitate acreditată prin Legea nr. 115/2005; Ÿ Școli Internaționale de Vară;
ŸDiplomă recunoscută la nivel european prin ŸAcces gratuit la Internet în sediul Universității;

Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS); Ÿ Studiul intensiv al limbilor străine – germană și 
ŸBurse de studiu și burse sociale; engleză;
Ÿ Schimburi de experiență cu studenți și cadre ŸCentru de Consiliere și Orientare în Carieră și 

didactice din străinătate; oportunități de angajare pentru studenți;
ŸBurse de studiu și practică prin programul ŸCele mai mici taxe de școlarizare;

european de mobilitate academică ERASMUS; ŸPlata taxei de școlarizare în mai multe tranșe etc.

De ce RO-GER?

Concurs de admitere pe bază de dosare*
– media generală a examenului de bacalaureat –

Perioada de înscriere

Sesiunea I: 01.07 – 30.07.2013
Sesiunea II: 01.08 – 26.09.2013

*Reducere cu 50% a taxei de înscriere pentru candidații 
care dețin un atestat de limbă străină recunoscut 
internațional (copie depusă la dosarul de înscriere).

Lucian Luncean

Cursurile se desfășoară în limba română!

U.R.G.S. a lansat noul site
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a lansat în luna februarie noul său site, 

contextul aniversării a 15 ani de la înființarea Universității în luna mai a acestui an.

Noua interfață cuprinde secțiuni clar definite despre universitate, admitere, oferta educațională din cadrul Facultăților 
U.R.G.S., examene de licență și disertație, precum și despre activitatea de cercetare științifică, bibliotecă sau evenimentele 
organizate de Universitatea noastră. Nu în ultimul rând, noul site conține și o secțiune special dedicată studenților, unde 
aceștia vor putea găsi toate informațiile de care au nevoie.

Dincolo de noul design mai dinamic și atractiv, noul website vine în sprijinul studenților, al absolvenților de liceu, al 
cadrelor didactice, precum și al partenerilor Universității. Noul site este ușor accesibil, având o structură eficientă și oferind 
informații utile și permanent actualizate despre activitățile derulate în cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu.

Vă așteptăm să vizitați !

acțiune preliminară inițiată în 

 www.roger-univ.ro



Înfiinţat în anul 1987, Erasmus este cel mai important program de învăţamânt şi formare profesională din Uniunea 
Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior. Acţiunile se adresează în mare 
parte studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate prin acordarea de burse.

DACĂ EŞTI STUDENT AL UNIVERSITĂŢII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU poţi beneficia de un grant de studiu sau 
practică în anul universitar 2012-2013, în cuantum de 605 euro/lună.

Studenţilor li se acordă un grant de studiu, pentru o perioadă de 6 luni, în vederea 
acoperirii cheltuielilor de transport şi subzistenţă. Rezultatele obţinute în perioada de 
studiu vor fi recunoscute, folosind Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), şi 
incluse în Suplimentul la Diplomă.

Partenerii Universităţii noastre pentru studiu sunt:

ŸUniversitatea Eberhard Karls din Tübingen – Germania;

– Germania;

ŸDuale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen – Germania;

– Germania

Ÿ ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa – Portugalia.

Grantul de practică acordat studenților este de 3 luni, perioada fiind recunoscută şi inclusă în Suplimentul la Diplomă. 
Unul dintre partenerii Universității Româno-Germane din Sibiu pentru efectuarea stagiilor de practică Eramus este Diakonie 
Neuendettelsau, una dintre cele mai mari organizații care activează în domeniul social, medical și educațional din sud-estul 
Germaniei. 

În anul universitar 2012-2013, Universitatea Româno-Germană din Sibiu oferă 6 burse de studiu și 10 burse de practică, 
finanțate prin programul ERASMUS.

Studenţii pot veni cu propuneri de colaborare unde doresc să facă o mobilitate de studiu sau practică.

Mai multe informaţii găsiţi pe pagina web www.roger-univ.ro, secțiunea 

BURSE DE STUDIU 

BURSE DE PRACTICĂ 

ŸDuale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim 

Ÿ Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege (Școala Superioară 
de Administrație Publică și Drept Administrativ) din Bayern, Hof ; 
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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: info@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,

Stimați profesori, dragi elevi,

În perioada 13-17 mai 2013, instituția noastră organizează „Zilele Universității Româno-Germane din Sibiu”, 

festivitate planificată cu ocazia aniversării a 15 ani de la înființare, la care avem deosebita plăcere și onoare de a vă 

invita să participați. Vă vom ține la curent cu privire la detaliile legate de desfășurarea evenimentelor.

ERASMUS – o experiență de studiu și practică în Europa

Gabriel Giurea

La începutul semestrului II al acestui an universitar, patru studenți integraliști din anul I din cadrul Universității 

Româno-Germane din Sibiu au primit bursele de merit „Andrei Bichicean”, pe baza rezultatelor obținute la finalul 

primului semestru.

Burse de merit pentru studenții RO-GER
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