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Sibiu/Hermannstadt

Cetatea Sibiului, sau Hermannstadt cum s-a 
impus în conştiinţa europenilor, a fost, 
dintotdeauna, cel mai important centru al 
populaţiei germane din Transilvania. 

Aşezat în inima ţării, 
la răscruce de drumuri, 
Sibiul închide sudul 
Transilvaniei, asemenea 
unei fortăreţe, pe care 
timpul nu a reuşit 
niciodată să o distrugă. 

Începuturile Sibiului se pierd în negura 
vremurilor. Cert rămâne faptul că, primele pagini 
ale cronicii oraşului se leagă de coloniştii saşi, 
chemaţi aici de regii unguri, care doreau să-şi 
consolideze stăpânirea asupra Transilvaniei. Când 
au venit saşii pe aceste locuri, în secolul al XII-lea, 
au adus cu ei standarde de civilizaţie pe care le-au 
sădit într-o zonă eminamente rurală.

Înflorirea meşteşugurilor şi a comerţului pe 
care saşii le-au promovat cu stăruinţă a condus la o 
prosperitate a întregii comunităţi. Dezvoltarea 
vertiginoasă şi constantă a Sibiului l-a transformat, 
timp de trei secole, în cea mai importantă cetate a 
Transilvaniei, unul dintre cele mai înfloritoare şi 
prospere oraşe din această parte a Europei. 
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Universitatea Româno-Germană din Sibiu a 
fost fondată în anul 1998, ca structură autonomă în 
cadrul Fundației Universitare pentru Integrare 
Europeană. 

Denumirea instituției și conținutul specific al 
curriculei universitare au fost concepute avându-se 
în vedere șansa valorificării puternicei tradiții 
regionale a relațiilor cu spațiul cultural și științific 
european pe filiera germană.

Ideea a fost privită cu un deosebit interes de 
către reprezentanții comunității germane din 
România, precum și de către reprezentanții statului 
german în România, care și-au oferit și și-au 
manifestat, an de an, sprijinul efectiv pentru 
realizarea acestui model de cooperare academică 
europeană.

CJD Universitatea Româno-Germană din Sibiu

CJD (Christliches Jugenddorf Deutschlands) 
este o organizaţie caritabilă germană pentru 
tineret, educaţie şi asistenţă socială, care a fost  
înfiinţată în anul 1947.

CJD  oferă anual unui număr de peste 150.000 
de tineri și adulți orientare pentru șanse de viitor. 
Aceștia sunt susținuți financiar, coordonați și 
pregătiți de 8.000 de angajați, în peste 150 de 
centre. Conceptul care stă la baza viziunii creștine 
cu privire la oameni este: „Nimeni nu trebuie lăsat 
în urmă!“

CJD Maximiliansau este partener în educație 
împreună cu Duale Hochschule Baden-
Wüttemberg. Studenții pot încheia un contract de 
formare profesională cu CJD prin care vor studia 
alternativ 3 luni în cadrul Duale Hochschule Baden-
Wüttemberg (aspecte teoretice) și 3 luni în cadrul 
CJD (stagiu de practică).

Program

Muncă în domeniul social şi management social în aria de interes „Europa incluzivă şi economia de piaţă“

„De la calitate la performanţă“

11 – 15 iulie 2011

Deschiderea oficială 
a Universităţii Internaţionale de Vară 2011

•

Vizitarea centrului istoric al oraşului Sibiu•

Managementul proiectelor şi exemple 
de bune practici

•

Management social şi asistenţă socială•

Politica socială – Etica socială•

Vizitarea unui aşezământ social
– Biertan

•

Formare profesională în instituţii 
de asistenţă socială

•

Vizitarea Muzeului Civilizaţiei Populare 
Tradiţionale ASTRA

•

Închiderea oficială 
a Universităţii Internaţionale de Vară 2011

•

Vizitarea unei instituţii de asistenţă socială
– Sălişte
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