
Universitatea Româno-Germană din Sibiu
a împlinit 15 ani

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a împlinit anul acesta 15 ani de la înființare. 
Universitatea a luat ființă în 5 mai 1998 și a obținut acreditarea în data de 10 mai 2005, 
devenind astfel singura universitate particulară acreditată din Sibiu. 

Momentul aniversar a fost marcat de organizarea în data de 15 mai 2013 a festivității 
solemne de aniversare, care face parte din seria de activități planificate în cadrul 
evenimentului  

, desfășurat în 
perioada . 

Pe parcursu l  ce lor  c inc i  z i le ,  
Universitatea a desfășurat o serie de 
activități ce au cuprins dezbateri pe tema 
Sistemului de învățământ din România, 
ateliere de lucru cu dezbateri interactive 
între studenți și elevi de liceu, precum și 
acțiuni de consiliere și orientare în carieră 
d e d i c a te  v i i to r i l o r  a b s o l ve n ț i  a i  
învățământului liceal.

Crearea unui dialog direct și păstrarea unei legături permanente cu cadrele didactice și cu 
elevii din mediul preuniversitar reprezintă o prioritate pentru Universitatea Româno-Germană 
din Sibiu. În acest scop, Universitatea organizează periodic acțiuni comune cu profesorii și cu 
elevii de liceu, amintind în acest sens acțiunile de consiliere și orientare în carieră „Pentru tine, 
pentru viitorul tău”, participarea elevilor de liceu la cursuri deschise interactive, precum și 
invitarea cadrelor didactice și a elevilor de a participa cu lucrări la Conferința Științifică 
Internațională a Universității. 

În aceeași perioadă, Universitatea Româno-Germană din Sibiu și-a deschis porțile 
publicului larg în cadrul evenimentului

. Astfel, elevii de 
liceu care au trecut pragul Universității au 
avut posibilitatea de a vizita săli de curs și 
seminar, laboratoare, de a se întâlni și 
discuta față în față cu cadrele didactice și cu 
studenții Universității, de a fi studenți 
pentru o zi. 

„Zilele porților deschise” au vizat 
prezentarea programelor de studii 
universitare de licenţă şi masterat ale 
Universității Româno-Germane din Sibiu, 
oportunitățile de studiu și practică în 
străinătate, avantajele și facilitățile oferite studenților, dar și serviciile de consiliere și orientare 
în carieră puse la dispoziția tinerilor de echipa Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din 
cadrul Universității.

Toate aceste activități planificate în context aniversar au avut rolul de a conduce la o 
cunoaștere reciprocă, de a face cunoștință elevilor de liceu cu viața de student și de a veni în 
întâmpinarea viitorilor absolvenți.

„Zilele Universităț i i  
Româno-Germane din Sibiu”

13-17 mai 2013

 
„Zilele porților deschise”

De ce RO-GER?

În această ediție:

Ÿ Diplome recunoscute la nivelul UE;

Ÿ Universitate acreditată prin Legea 

nr. 115/2005; 

Ÿ Burse ERASMUS de studiu și 

practică la parteneri din UE;

Ÿ Ofertă educațională adaptată 

cerințelor de pe piața muncii;

Ÿ Centru de Consiliere și Orientare în 

Carieră;

Ÿ Cele mai mici taxe de școlarizare 

din Sibiu.

Ÿ U.R.G.S. a împlinit 15 ani;

Ÿ Consulul General al Germaniei – 

Senator de Onoare al U.R.G.S.;

Ÿ Conferința Științifică Internațională 

2013;

Ÿ Oportunități de studiu la U.R.G.S.;

Ÿ Universitatea Internațională de 

Vară 2013;

Ÿ Noi oportunități Erasmus pentru 

studenții U.R.G.S.
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Universitatea Româno-Germană din Sibiu are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la cea de-a 13-a ediție a 
Conferinței Științifice Internaționale a U.R.G.S, organizată în luna noiembrie. Ediția din acest an reprezintă în același timp cea 
de-a doua Conferință Internațională desfășurată în parteneriat cu Institutul Internațional de Management (IMI-NOVA) din 
Republica Moldova și cu Universitatea Paris 13 din Franța.

Tema Conferinței Internaționale din anul 2013 este Provocări și răspunsuri în contextul 
Strategiei Europa 2020. Conferința se dorește a fi un forum de discuții pentru a înțelege și 
interpreta prevederile și impactul Strategiei Europa 2020 asupra mediului economic, juridico-
administrativ și social. 

Pe această cale, lansăm o provocare mediului academic, cadrelor didactice din cadrul 
liceelor sibiene, dar și reprezentanților mediului politico-administrativ de a răspunde acestei 
invitații, aducându-și astfel aportul la o mai bună înțelegere și implementare a Strategiei 
Europa 2020 în România.

Articolele prezentate în cadrul Conferinței Științifice a Universității Româno-Germane din Sibiu se vor publica în cadrul 
unui volum cu ISBN. Informații suplimentare pe site-ul U.R.G.S. www.roger-univ.ro sau prin e-mail la adresa 
conference@roger-univ.ro (persoană de contact: Asist.univ.drd. Mircea FUCIU).

Mircea Fuciu

Conferința Științifică Internațională a U.R.G.S. 2013

Comunitatea academică a Universității Româno- Ședința solemnă a Senatului Universitar a reunit 
Germane din Sibiu a fost și este o mare familie. Acest membrii comunității academice a Universității și distinși 
aspect rezultă și din strânsa legătură pe care universitatea invitați ai mediului de învățământ din Sibiu. 
o are cu mediul socio-economic din Sibiu, dar și din Evenimentul s-a bucurat și de prezența unor 
regiune. reprezentanți de seamă ai comunității sibiene: Paul 

Astfel, în cadrul Ședinței solemne a Senatului Jürgen Porr – președintele F.D.G.R., Grigore Popescu – 
Universitar, care a avut loc în data de 6 iunie 2013, directorul Direcției Generale a Finanțelor Publice a 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a acordat județului Sibiu, Francisc Szombatfalvi-Török – inspector 
Excelenței Sale Thomas Gerlach titlul de Senator de șef în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu și 
Onoare. Florin Orlățan din cadrul Instituției Prefectului Sibiu.

În aceeași ordine de idei și pentru a continua tradiția, 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a început 
demersurile necesare acordării titlului onorific de Doctor 
Honoris Causa domnului prof.univ.dr. Valentin Răilean, 
rector al Institutului Internațional de Management IMI-
NOVA din Chișinău, Republica Moldova. Ședința festivă va 
avea loc în data de 22 noiembrie 2013.

Acest titlu onorific vine ca semn de prețuire și ca gest 
de recunoaștere a contribuției remarcabile aduse de 
Excelența Sa Thomas Gerlach la dezvoltarea instituțională 
a Universității Româno-Germane din Sibiu.

„Prin imaginea Domniei sale, prin participarea la 
evenimente majore din viața Universității noastre, 
domnul Consul General Thomas Gerlach a dat un plus de 

Vă invităm să citiți viitoarele ediții ale Buletinului încredere în instituția noastră”, a sublinat în cuvântul de 
nostru Informativ pentru a afla cele mai noi informații „Laudatio” prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean, rectorul 
referitoare la evenimentele RO-GER.Universității Româno-Germane din Sibiu.

Cristina Schink
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Lect.univ.dr. Elisabeta Boțian
Conf.univ.dr. Alina Ciuhureanu

Prof.univ.dr. Constantin Teleșpan

Oportunități de studiu la U.R.G.S.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Studii universitare de licență

Studii universitare de masterat

Studii universitare de licență

În urma eforturilor susţinute de dezvoltare, atât din partea cadrelor didactice proprii, cât şi din partea partenerilor 
instituţiei, Facultatea de Ştiinţe Economice funcționează în prezent cu un număr de 4 programe de studii universitare de 
licenţă: 

ŸManagement; 

ŸMarketing; 

ŸContabilitate şi informatică de gestiune; 

ŸEconomia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii. 

În cadrul Facultății de Științe Economice funcționează, de asemenea, 4 programe de studii universitare de masterat 
acreditate, respectiv: 

ŸManagementul organizaţiilor; 

ŸMarketing şi comunicare în afaceri;

ŸManagementul strategic al resurselor umane; 

ŸManagementul proiectelor cu finanţare europeană.

Programele de studii universitare de masterat organizate la Universitatea Româno-Germană din Sibiu reprezintă  
nivelul 2 al studiilor de învățământ superior organizate la specializări de licență acreditate și au drept misiune specializarea şi 
perfecţionarea absolvenţilor de studii universitare de licenţă, în vederea exercitării cu succes a activităţilor manageriale și de 
marketing din cadrul organizațiilor. 

Facultatea de Drept și Științe Administrative pregătește de 15 ani specialiști în domeniul juridic, prin programul de studii 
universitare de licență Drept. Programul este acreditat prin Legea nr. 115 din 5 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 
393 din 10 mai 2005 şi a fost reacreditat în urma vizitei de evaluare a ARACIS, din luna februarie a anului 2012, finalizată cu 
acordarea reacreditării (H.G. nr. 707/18.07.2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 525/30.07.2012). 

Specializarea Drept îşi propune să pregătească atât tinerii absolvenţi de licee, cât şi profesioniştii din alte domenii, 
pentru piaţa muncii, provocându-i cu o ofertă educaţională concretă care să le permită accesul la profesiuni bine definite şi 
solicitate în domeniul juridic – judecători, procurori, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri juridici, consilieri de 
probaţiune, mediatori, practicieni în insolvenţă, grefieri etc., dar şi să le insufle interesul pentru cercetarea ştiinţifică, munca 
intelectuală şi gândirea creativă. 

Analizele de situație, aplicațiile practice, studiile de caz, cercetările de piață, stagiile de practică desfășurate la firme din 
țară și din străinătate, bursele Erasmus, toate desfășurate cu profesori de prestigiu național și internațional, reprezintă 
motive ce determină studenții să studieze la Universitatea Româno-Germană din Sibiu.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, acreditată prin Legea nr. 115/2005, oferă pentru anul universitar    

2013-2014 atât absolvenților de liceu, cât și celor de studii universitare de licență o paletă variată de specializări 

adaptate provocărilor actuale ale pieței muncii, atât din țară, cât și din străinătate.

Pentru mai multe informații despre Universitatea Româno-Germană din Sibiu și oferta noastră educațională,       
vă invităm să vizitați site-ul  sau pagina noastră de Facebook .www.roger-univ.ro  www.facebook.com/URGSibiu

Perioada de înscriere:

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

ADMITERE

2 0 1 3



Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în parteneriat cu Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth, Germania și 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, a organizat în perioada 1-5 iulie 2013 UNIVERSITATEA INTERNAȚIONALĂ DE VARĂ – 
ediția a V-a, cu tema . Ediția din acest an a Universității Internaționale de Vară s-a 
bucurat de participarea a peste 10 cadre didactice din Sibiu și din Germania și a peste 20 de studenți din cadrul celor trei 
instituții de învățământ.

Temele de discuție din cadrul celor cinci zile ale Universității de Vară au vizat 
aspecte generale și practice cu privire la management social, servant leadership, 
asistență socială, economie socială, politică și etică socială, exemple de bune 
practici în domeniul social și antreprenoriat în domeniul social, toate acestea 
stimulând interesul studenților participanți.

Programul Universității de Vară a cuprins activități diverse, precum: 
participarea la cursuri și conferințe;
vizite de studiu și informare la instituții sociale din Sibiu și din Biertan; 
muncă în echipă;
program intercultural; 
schimb de experiență și de bune practici în domeniul social. 

Având în vedere aspectul internațional al Universității de Vară, pentru ediția din acest an s-a decis ca două dintre temele 
abordate să fie prezentate în locații deosebite din Daneș și Păltiniș-Sibiel, oferind astfel oaspeților străini posibilitatea de a 
vizita nu numai orașul Sibiu, ci și zonele limitrofe.

Toate aceste activități au avut rolul de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a studenților participanți, de a 
stimula implicarea și participarea activă a studenților la acțiuni sociale, precum și de a determina creșterea gradului de 
conștientizare a importanței activității și responsabilității sociale.

Management social și asistență socială

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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   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,

Universitatea Internațională de Vară 2013

Începând cu anul universitar 2013-2014, studenții Universității Româno-Germane din Sibiu vor avea ocazia să 

studieze sau să desfășoare stagii de practică la noi instituții de învățământ din Europa, Universitatea noastră sprijinind 

astfel formarea profesională a studenților în spațiul european.  

Prin partenerii Erasmus de tradiție ai Universității se numără instituțiile din:
ŸGermania – Universitatea Eberhard Karls din Tübingen, Diakonie Neuendettelsau, Duale Hochschule Baden-

Württemberg Mannheim,  ;
ŸPortugalia – ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

La acești parteneri se adaugă universități de prestigiu cu care Universitatea a încheiat recent noi parteneriate prin 

programul de mobilitate academică ERASMUS, din țări precum: 
Ÿ  – Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth;
Ÿ  – Universitatea Karabük; 
Ÿ  – Universitatea Castilla la Mancha.

În viitorul apropiat, Universitatea noastră are în vederea extinderea rețelei de parteneriate Erasmus și în alte țări, 

precum Polonia și Franța, pentru a veni în sprijinul nevoii de formare și dezvoltare personală și profesională a 

studenților și pentru a le conferi acestora un avantaj competitiv în momentul pătrunderii lor pe piața muncii.

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege din Bayern, Hof

Germania
Turcia
Spania

Noi oportunități ERASMUS pentru studenții U.R.G.S.

Bianca Luță
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