
Strategia Europa 2020 dezbătută la
Conferința Științifică Internațională a U.R.G.S. 2013

De ce RO-GER?

În această ediție:

Ÿ Universitate acreditată prin Legea 

nr. 115/2005; 

Ÿ Grad de ÎNCREDERE în urma 

evaluării de către ARACIS în 2012;

Ÿ Programe de formare profesională 

gratuite;

Ÿ Burse de studiu și practică 

ERASMUS la parteneri din Europa;

Ÿ Consiliere și orientare în carieră;

Ÿ Ofertă educațională adaptată 

cerințelor de pe piața muncii;

Ÿ Cele mai mici taxe de școlarizare 

din Sibiu.

Ÿ Strategia Europa 2020 dezbătută la 

Conferința Științifică Internațională 

a U.R.G.S. 2013;

Ÿ U.R.G.S. la Conferința organizată de 

Universitatea Kujawy and Pomorze 

din Bydgoszcz – Polonia;

Ÿ RO-GER pe Agenda Culturală Sibiu 

SMART 2013;

Ÿ Flohmarkt Caritabil „SĂ FIM 

DARNICI ÎMPREUNĂ!” ediția a II-a;

Ÿ Alege cariera potrivită, ia decizia 

corectă;

Ÿ Erasmus – o experiență de neuitat.
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Universitatea Româno-Germană din Sibiu organizează în perioada 22-23 noiembrie 
2013 cea de-  a  Ediția din 
acest an reprezintă în același timp cea de-a II-a Conferință Internațională desfășurată în 
parteneriat cu Institutul Internațional de Management (IMI-NOVA) din Republica Moldova 
și cu Universitatea Paris 13 din Franța.

Tema Conferinței Științifice Internaționale din acest an este 
. 

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. 

În cadrul acestui eveniment, Senatul Universității Româno-
Germane din Sibiu va acorda titlul de Doctor Honoris Causa 
domnului prof.univ.dr.hab.acad. Valentin Răilean, rector al 
Institutului Internațional de Management (IMI-NOVA) din 
Republica Moldova, ca recunoaștere a îndelungatei sale 
activități științifice și de cercetare.

Universitatea lansează, totodată, o provocare mediului academic, cadrelor didactice 
din cadrul liceelor sibiene, dar și reprezentanților mediului politico-administrativ prin 
invitația de a participa la această Conferință Științifică, aducându-și astfel aportul la o mai 
bună înțelegere și implementare a Strategiei Europa 2020 în România. De asemenea, elevii 
liceelor sibiene sunt invitați să participe cu lucrări științifice la Secțiunea de Postere din 
cadrul Conferinței, intrând astfel într-un prim contact direct cu viața de student. 

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

a XIII-a ediție Conferinței Științifice Internaționale a U.R.G.S.

Provocări și răspunsuri în contextul Strategiei Europa 2020

În spiritul dezvoltării relațiilor de colaborare, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a 
participat la Conferința Internațională One World – Many Cultures “Contemporary challenges 
of social and economic development”, organizată de Universitatea Kujawy and Pomorze din 
Bydgoszcz – Polonia, în perioada 7-8 noiembrie 2013.

Cu prilejul acestei întâlniri, rectorul Universității 
Româno-Germane din Sibiu a semnat Acordul de 
înființare a unui Consorțiu Internațional al Rectorilor 
și Președinților Universităților și Instituțiilor de 
Învățământ Superior. 

Astfel, Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
s-a alăturat încheierii acestui Acord împreună cu alte 
trei instituții de învățământ superior de renume din 
Polonia, Lituania și Kyrgyzstan.

Mircea Fuciu și Bianca Luță
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SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ!

Rogerilă

LIKE US! BE RESPONSIBLE!

 a fost îndrumarea pe care, în decembrie anul trecut, Universitatea Româno-Germană din 

Sibiu a dat-o studenților și cadrelor didactice în prag de Crăciun. Astfel, a fost creat  – patronul voluntariatului în 

cadrul instituției noastre – și a avut loc prima ediție a Flohmarkt-ului Caritabil. Alături de Bradul 

de Crăciun, ni s-au alăturat atât studenți, elevi ai liceelor partenere, cât și membri ai Corului 

Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu și studenți ai programului de masterat 

„Arta interpretării caracterelor dramatice” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu. 

Și pentru că Sfintele Sărbători de Crăciun ne bat deja la poartă, ne propunem ca, însoțiți de 

toți cei ce vor să se implice în activități sociale, să demarăm cea de-a II-a ediție a Flohmarkt-ului 

Caritabil. 

Porțile Târgului de Crăciun, organizat în Sala de Lectură de la parterul Universității Româno-

Germane din Sibiu, vor fi deschise în perioada 09-13 decembrie 2013. În situația în care aveți 

obiecte care nu vă mai sunt de folos, dar care ar face pe altcineva să zâmbească, vă așteptăm la 

noi. De asemenea, și voi vă puteți bucura de lucrurile pe care le veți găsi aici. Pentru fiecare avem 

câte ceva. Banii strânși în urma evenimentului vor fi acordați celor aflați în nevoie.

Vă vom ține la curent cu tot ceea ce reprezintă ediția a II-a a Flohmarkt-ului Caritabil „SĂ FIM DARNICI ÎMPREUNĂ!” 

organizată de către studenții și profesorii Universității Româno-Germane din Sibiu, la care vă invităm să participați și voi. E un 

prilej foarte bun pentru a face lucruri frumoase împreună, pentru a fi responsabili împreună.

Până la următorul eveniment, vă așteptăm pe site-ul nostru www.roger-univ.ro și pe pagina de Facebook a Universității 

www.facebook.com/URGSibiu pentru a fi la curent cu noutățile. 

Flohmarkt Caritabil „Să fim darnici împreună!” – ediția a II-a

Cristina Schink

RO-GER pe Agenda Culturală Sibiu SMART 2013

Anul 2013 a debutat în orașul de pe Cibin sub auspiciile Agendei Culturale Sibiu SMART. Astfel, Universitatea Româno-
Germană din Sibiu s-a înscris pe această Agendă cu un proiect cultural destinat elevilor și studenților sibieni – Studenții în 
dialog pentru comunitate, derulat în perioada 21-23 noiembrie 2013 în cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu.

Proiectul urmărește facilitarea unor întâlniri și discuții față-în-față între studenții și liceenii sibieni, pe de o parte, și 
specialiști ai pieței muncii – cadre didactice, reprezentanți ai administrației publice locale, oameni de afaceri etc., pe de altă 
parte. Scopul acestor întâlniri este de a identifica și propune soluții la diverse probleme cu care se confruntă sistemul de 
învățământ românesc, de a prezenta modele comparative ale unor sisteme de învățământ (din țări precum Franța, Republica 
Moldova și România) și de a oferi exemple de bune practici în domeniul educației.

Proiectul Studenții în dialog pentru comunitate cuprinde trei activități importante:

Dezbaterea cu tema Provocările învățământului superior românesc;

Masa rotundă cu tema Sisteme de învățământ comparate: Franța – Republica Moldova – România;

Prezentarea de Postere cu tema Provocările Strategiei Europa 2020 în România.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu invită elevii din cadrul liceelor din Sibiu să 
participe la Sesiunea de Postere în care să prezinte din perspectiva lor impactul Strategiei Europa 
2020 în România și, în special, în Sibiu. Din cadrul fiecărui liceu pot participa una sau mai multe 
echipe formate din 1-4 elevi care să dezvolte una dintre temele propuse: ocuparea forței de 
muncă, mediul înconjurător, educație sau sărăcie și excluziune socială.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la adresa de e-mail: mircea.fuciu@roger-
univ.ro sau ne puteți vizita pe www.roger-univ.ro. Vă așteptăm cu drag la evenimente!

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Mircea Fuciu

ULTIMA ORĂ!  VENI, VIDI, VICI!
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost reprezentată cu succes la prima ediţie Student Smart 

Cup 2013, desfăşurată la Sala Transilvania în data de 9 noiembrie. Echipa de fotbal Roger Volare a învins 
categoric echipa similară a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, nimeni alta decât deţinătoarea trofeului de 
campioană naţională universitară la fotbal, câştigând trofeul. Bravo, băieţi!
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Alege cariera potrivită, ia decizia corectă!

În primul rând, pentru a face alegerea corectă în domeniul profesional și pentru a nu fi dezamăgit în viitor trebuie să 
înțelegi ce înseamnă cu adevărat o carieră și, mai ales, ce înseamnă o carieră de succes. Mulți specialiști în resurse umane din 
țară și din străinătate oferă pentru început o serie de sfaturi legate de carieră:

Cunoaște-te pe tine însuți – identifică punctele forte și punctele slabe pe care le ai;

Fă o analiză corectă a factorilor care te influențează în alegerea 
carierei, dar și pe parcursul ei;

Informează-te asupra mediului extern în care îți desfășori activitatea – 
economic, legislativ, piața muncii din localitatea / județul tău etc.;

Este nevoie să cunoști mai multe domenii de activitate, astfel încât vei 
reuși să te orientezi mai ușor spre o anumită direcție;

Stabilește o serie de obiective-cheie privind cariera; 

Stabilește o serie de priorități;

Dezvoltă atât cunoștințele de specialitate, cât și cele generale;

Documentează toate reușitele profesionale;

Asumă-ți responsabilitatea – dovedește că ești capabil și ai încredere 
în tine => impresie pozitivă;

Dezvoltă-ți cariera în permanență, fii flexibil;

Învață continuu – este perioada LifeLong Learning;

Ai grijă de reputația ta profesională.

Iată doar câteva dintre elementele pe care trebuie să le avem în vedere atunci când discutăm despre întemeierea unei 
cariere profesionale de succes. Dar întrebarea care se ridică este: „Sunt suficiente doar aceste câteva sfaturi?” Răspunsul 
este bineînțeles: „NU!” Trebuie să avem în vedere o serie de alte elemente care sunt esențiale în demararea și dezvoltarea 
unei astfel de cariere de succes. 

În momentul în care părăsesc învățământul liceal, mulți dintre elevii de liceu nu au o experiență profesională bogată, 
unii nu au chiar deloc această experiență. Cum reușim, deci, să dezvoltăm un minim de experiență, pentru a găsi un loc de 
muncă după finalizarea studiilor liceale? 

Răspunsul este: „Implicare!”, „Implicare!” și din nou „Implicare!” Trebuie să fiți interesați de tot ceea ce este nou și de 
toate activitățile școlare și extrașcolare care se derulează în cadrul liceului în care studiați. Majoritatea liceelor din județul 
Sibiu derulează într-un fel sau altul o serie de acțiuni și activități care pot să dezvolte o serie de competențe și abilități 
necesare pieței muncii. 

Printre cele mai importante activități merită menționate:

acțiuni de voluntariat – atenție: trebuie să primiți sau să solicitați o 
diplomă sau un certificat de participare; 

organizarea de activități extrașcolare – balul bobocilor, cursuri festive, 
piese de teatru – acestea dezvoltă abilitățile de organizare a 
evenimentelor și de gestionare a timpului, dovedesc capacitatea de 
muncă în echipă și de comunicare verbală și nonverbală – elemente 
esențiale care sunt cerute pe piața muncii;

implicarea în cercuri de specialitate sau redactarea de articole în 
revista școlii / liceului;

implicarea în proiecte europene – mobilități prin programul Leonardo 
da Vinci și Grundtvig – care vă dezvoltă capacitatea de comunicare în 
limbi străine și oferă posibilitatea de a interacționa și cunoaște culturi 
și sisteme de învățământ diferite. 

Foarte important pentru cariera voastră este să obțineți scrisori de recomandare și dovezi pentru toate activitățile 
derulate, pentru a susține cu ușurință afirmațiile care sunt înscrise într-un CV sau în scrisoarea de intenție. Despre 
întocmirea corectă a unui Curriculum Vitae (CV) și a unei scrisori de intenție vom vorbi în edițiile viitoare ale Buletinului 
Informativ al Universității Româno-Germane din Sibiu. 

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Alina Ciuhureanu
Mircea Fuciu



 

Colegiul de redacție:

Coordonator:  

Coordonator tehnic: Ec. Gabriel GIUREA

Redactor şef: Lect.univ.dr.ing. Sorin V. CRISTEA

Secretar redacţie: Bianca LUȚĂ – referent marketing

Redactori: Asist.univ.drd. Mircea FUCIU

                    Asist.univ.drd. Lucian LUNCEAN

                    Cristina SCHINK – referent învățământ 

E-mail: info@roger-univ.ro

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,
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Bursele Erasmus reprezintă pentru studenți o oportunitate 
extraordinară. Studenții studiază în afară, efectuează stagii de practică în 
diverse organizații, călătoresc, trăiesc în afara granițelor țării de origine și 
intră în contact cu alte culturi.

Dimensiunea culturală a programului Erasmus s-a conturat în timp și 
a devenit astăzi extrem de pregnantă. Astfel, studenții nu numai că 
studiază alături de colegi din țări și culturi diferite, dar se angrenează în 
activități diverse și se integrează în comunități formate din alți studenți 
străini. Prin urmare, 

, acestea fiind, probabil, 
secretele popularității atât de mari a acestui program educațional.

experiența Erasmus implică studiu, practică, dar și 
socializare, interacționare și relaționare

Erasmus ‒ o experiență de neuitat

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

În anul universitar 2012-2013, șase studenți din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu au avut parte de o 
experiență Erasmus de neuitat. Astfel, la începutul lunii mai 2013, aceștia au plecat prin programul Erasmus pentru a studia 
timp de 6 luni în cadrul Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege din Bayern ‒ Hof (Școala Superioară de 
Administrație Publică și Drept Administrativ), unul dintre partenerii de tradiție din Germania.

Pe lângă oportunitățile de studiu, pe perioada șederii lor în Germania, studenții 
au avut șansa să descopere orașe minunate din zona Bavariei, precum Nurnberg, 
Munchen etc., dar şi oraşe din Cehia (Praga) sau Austria (Salzburg, orașul lui 
Mozart). În timpul liber, aceștia au vizitat, de asemenea, grădinile botanice şi 
zoologice ale oraşului gazdă sau „Marea Hof-ului”, un lac minunat amenajat. Unul 
dintre studenții mai îndrăzneți a participat chiar la un concurs de cross, la care au 
luat parte peste 250 de nemţi. Studenții noștri au avut o deosebită satisfacţie când 
au aflat că „românul lor” s-a clasificat la turul de 9 km pe locul 7.

Prof. Dr. Arbeiter, tutorele 
din Germania al studenților, le-a 
făcut acestora o surpriză plăcută, 
oferindu-le cadou o intrare la 
„Kulturnacht” (Seară culturală). 
Teatrul în aer liber, notele 

perfecte ale pianului, percuţiile nemţilor, vântul care adia în armonie cu 
sunetele, toate acestea au creat o atmosferă de vis pentru studenții care 
au simțit că plutesc într-un aer încărcat de cultură. 

În semn de mulţumire și recunoaștere a dorinţei şi ambiţiei 
studenților noștri de a acumula şi aprofunda cât mai multe informaţii, 
Herr Arbeiter le-a oferit studenților, la sfârşitul perioadei de studiu,           
o experiență culinară tradițională care să le aducă aminte mereu de perioada petrecută pe meleagurile Germaniei.

Pentru anul universitar 2013-2014, Universitatea Româno-Germană din Sibiu oferă studenților săi 10 burse prin 
programul de mobilitate academică Erasmus, respectiv 6 mobilități de studiu și 4 mobilități de practică. 

Bianca Luță
Alexandra Borșan – studentă
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