
O universitate de ÎNCREDERE!
Editorial

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.

ŸSpecializarea care ți se potrivește 

ŸRelații internaționale 

ŸAdmitere 2012 

ŸVrei să studiezi în UE?

ŸEditura Burg 

ŸEvenimente 
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Universitatea Româno-Germană din Sibiu are o rețea de parteneri naționali și internaționali. În acest sens, merită menționate cele 
două valențe ale activității de relații internaționale din cadrul U.R.G.S.:

Relații internaționale pentru Programul Erasmus Relații internaționale pentru dezvoltarea activităților 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Vil l ingen- de cercetare, dezvoltare și inovare
Schwenningen; EVBB – Europäischer Verband Beruflicher Bildungsträger 
Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim; (Asociația Europeană a Instituțiilor de Formare Profesională);
Eberhard Karls Universität Tübingen; Deutsch-Rumänische Akademie (Academia Româno-Germană 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege din Mainz, Germania);
in Bayern, Hof; ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade (Institutul de 
Diakonie Neuendettelsau; Tehnologie și Calitate din Lisabona, Portugalia);
ISCTE – Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Universitatea Catolică din Lille, Franța;
Empresa, Lisabona, Portugalia; Universitatea din Malaga, Spania;
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD)   Universitatea Sinergija, Bosnia și Herzegovina.
Maximiliansau.
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Specializarea care ți se potrivește
„Obiectivele stabilite de Uniunea dobândite în cadrul sistemului de mai precis integrată în mediul social şi 

Europeană prin Strategia Lisabona şi învăţământ superior (ciclurile de studii economic actual.
Procesul Bologna au ca scop reformarea licenţă, masterat şi doctorat) şi este Prin parcurgerea ciclului de pregătire 
sistemelor de învăţământ superior, în asigurată coerenţa calificărilor şi a titlurilor de licenţă, gradul de cunoaştere a 
vederea transformării acestora în sisteme certificate” [Ord. MECI 4430/2009 privind domeniului studiat, competenţele de 
mai flexibile, mai coerente şi mai deschise utilizarea Cadrului național al calificărilor înţelegere, explicare şi interpretare, 
la nevoile societăţii ... din învăţământul superior, publicat în M.O. abilităţile, dar mai ales competenţele 

În acest context, în România se 545/2009]. atitudinale permit integrarea absolvenţilor 
instituie Cadrul naţional al calificărilor din Ca urmare a acestor prevederi noştri atât în zona operativă a unei 
învăţământul superior (CNCIS), ca legislative, obiectivele educaţionale ale economii de piaţă dinamice, cât şi în 
instrument unic care stabileşte structura programelor de studii de licenţă din cercetare sau învăţământ. 
calificărilor şi asigură recunoaşterea universitatea noastră au fost reformulate, În tabelul de mai jos sunt prezentate 
naţională, precum şi compatibilitatea şi finalitatea acestora de a forma specialişti succint competenţe formate prin 
comparabil itatea internaţională a c u  co m p ete n ţ e  co re s p u n zăto a re  parcurgerea a două dintre programele de 
calificărilor dobândite în cadrul sistemului cerinţelor recunoscute pe plan naţional şi studii de licenţă oferite de universitatea 
de învăţământ superior. Prin intermediul internaţional în domeniile fundamentale noastră, precum şi ocupaţiile posibile ale 
acestuia pot fi recunoscute, măsurate şi abordate (Ştiinţe economice, Ştiinţe absolvenţilor.
relaţionate toate rezultatele învăţării juridice), fiind astfel mai bine conturată şi 

În numerele viitoare vă vom oferi detalii asupra celorlalte specializări cuprinse în oferta educaţională a Universităţii Româno-
Germane din Sibiu.

Relații internaționale

Alexandra Tobias

Buletin Informativ al Universității Româno-Germane din Sibiu

Conducerea societăţilor comerciale; utilizarea informaţiilor 
în fundamentarea şi luarea deciziilor de conducere; organizarea 
muncii şi conducerea resurselor umane.

Specializarea Management

Competențe (extras)

Cunoaşterea și utilizarea conceptelor, metodelor, tehnicilor și 
instrumentelor utilizate în entitățile economice care desfășoară 
activități de marketing; culegerea, analizarea şi interpretarea 
informațiilor de marketing privind organizația și mediul intern și 
extern; derularea activităților specifice organizare și control/ 
evaluare a activității de marketing din cadrul organizațiilor.

Specializarea Marketing

Competențe (extras)

Director/director adjunct/economic societate comercială, 
economist-şef, inspector școlar pentru managementul 
resurselor umane, expert în management activități 
investiționale, analiști de management și organizare, specialiști 
în formarea și dezvoltarea personalului, consilier/expert/ 
inspector/referent/economist/consultant în management, 
manager al sistemelor de management al calităţii, manager al 
sistemelor de management de mediu ş.a.

Director/director adjunct societate comercială, director 
economic, economist-şef, director comercial/de vânzări, şef 
serviciu/birou marketing, manager marketing (tarife, contracte, 
achiziții), specialist marketing, referent de specialitate marketing, 
consilier/expert/inspector/referent/economist în comerț și 
marketing, cercetător/asistent de cercetare economist în 
marketing, producător delegat evenimente de marketing, 
reprezentant comercial, ofiţer bancar (credite, marketing, produse 
și servicii bancare), art director publicitate ş.a.

Ocupaţii (sinteză) Ocupaţii (sinteză)

Sorin V. Cristea
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Bianca Luță

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU 

Acreditată prin Legea nr. 115/2005

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Durata studiilor – 3 ani:
• Management;
• Marketing;
• Contabilitate şi informatică de gestiune;
• Finanţe şi bănci;
• Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii.

FACULTATEA DE DREPT
Durata studiilor – 4 ani:
• Drept.

www.roger-univ.ro

Cursurile se desfășoară în limba română

De la calitate la performanță!

ADMITERE 2012
Concurs de admitere pe bază de dosare

Perioada de înscriere:

Sesiunea I: 02 – 29.07.2012
Pentru locurile rămase neocupate, se organizează:

Sesiunea II: 01.08 – 26.09.2012

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
Durata studiilor – 2 ani:
• Managementul organizațiilor;
• Marketing și comunicare în afaceri;
• Managementul strategic al resurselor umane;
• Managementul proiectelor cu finanțare europeană.

Criteriu de departajare: 
media generală a examenului 

de licență

Criteriu de departajare: 
media generală a examenului 

de bacalaureat



     Acțiuni derulate: religioasă și lingvistică, organizat în 
colaborare cu IPITS;Ÿ Vizita elevilor din clasa a XII-a de la 

Colegiul Tehnic „Independența” din Ÿ Curs festiv de încheiere a studiilor 
Sibiu ; universitare de licență.

Ÿ „Intrarea în oraş      Acțiuni în derulare:
a  B a r o n u l u i  Ÿ Campania de Admitere: 
Brukenthal – 

     Sesiunea I:  
Paradă barocă” 

     Sesiunea II:   – în parteneriat 
cu Sibiu Baroc      (pentru locurile rămase neocupate);
Update; Ÿ Conferința Științifică Internațională a 

Ÿ Prelegeri susținute de specialiștii Universității Româno-Germane din Sibiu  
germani de la Diakonie Neuedettelsau ; (noiembrie 2012);

Ÿ Simpozion Internațional Europa și Ÿ Școala de Iarnă (decembrie 2012).
transdisciplinaritatea. Sensul proiectului 
european din perspectivă culturală, 

02 – 29.07.2012

01.08 – 26.09.2012

 

Alexandra Tobias

Evenimente

Editura BURG, a Universităţi i  universității. c u  s u c c e s  p e  p i a ţ a  
Româno-Germane din Sibiu, s-a înfiinţat în europeană a muncii. Obiectivul urmărit este creşterea 
anul 2001, prin hotărâre a Consiliului impactului publicaţiilor sale asupra Astfel, editarea de 
Director al Fundaţiei Universitare pentru mediului educaţional, administrativ, juridic carte cu autori cadre 
Integrare Europeană, ca structură şi social, prin publicarea de carte, cursuri, didactice din universitate 
autonomă, fără personalitate juridică. note de curs, îndrumare şi ghiduri în sau din afara ei, editarea 
Editura Burg colaborează nu doar cu domeniile corespunzătoare seriilor de manuale universitare, 
d e p a r t a m e n t e l e ,  s e c r e t a r i a t e l e  editoriale existente: Economică, Filologică, caiete de seminar şi îndrumare de 
facultăţilor, cu tipografia universităţii, ci şi Matematică-Informatică, Istorie-Politică, laborator, editarea altor lucrări având 
cu alte tipografii din ţară sau străinătate. Jur id ică,  Management-Market ing ,  caracter didactic, editarea de reviste, de 

Activităţile editurii sunt subordonate Psihologie-Sociologie, Tehnică, Atractiv şi volume cu lucrări de la manifestări 
în primul rând nevoilor studenţilor, fapt practic, Varia. ştiinţifice organizate de sau în cadrul 
demonstrat de ponderea diferitelor universităţii, pe suport hârtie sau pe suport Publ icaţ i i le  edituri i  urmăresc 
categorii de lucrări în producţia editorială: electronic oferă studenţilor o bază sprijinirea studenților în formarea ca și 
peste 100 de titluri de carte, dar şi peste 90 documentară solidă şi permanent specialişti bine pregătiţi profesional, 
de titluri de note de curs şi seminar, actualizată.motivaţi moral-spiritual, care să deţină 
îndrumare, toate destinate studenţilor competenţele necesare pentru a concura Sorin V. Cristea

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
                    Alexandra TOBIAS – referent învățământ 
                    Cristina Schink
E-mail: editura.burg@roger-univ.ro

Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN

Vrei să studiezi în Uniunea Europeană?

Totul pentru student – Editura BURG 

Mircea Fuciu
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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,
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