
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 Școala Altfel  - 07-11 aprilie 2014;

Ÿ Strategia Europa 2020 - provocări și 

răspunsuri la U.R.G.S.;

Ÿ Elevi și studenți - împreună într-un 

proiect SMART 2013.
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Începând cu  
 

vă așteaptă în noul sediu din

1 iulie 2014,
Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Sibiu, str. Rîului nr. 23

O mutare inteligentă, împreună!

Universitatea Româno-Germană din Sibiu organizează în perioada 7-11 aprilie 2014 o serie de 
activități care se vor derula în cadrul programului Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”  

Acțiunile au ca obiectiv introducerea elevilor din clasele X-XII în viața și atmosfera  
studențească. Programul din acest an cuprinde activități precum:
ŸCUM PUTEM ÎNVĂȚA LA UNIVERSITĂȚI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ - prezentarea 
oportunităților pe care studenții le au în ceea ce privește studiul și practica în universități din 
statele membre ale Uniunii Europene. 
Ÿ ISTORIA ALTFEL – curs de istorie interactiv pentru elevii de liceu, indiferent de profilul urmat;
Ÿ OFERTA DE STUDII A UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU;
Ÿ TAINELE UNOR PROFESII DE ACTUALITATE PE PIAŢA MUNCII: manager, auditor financiar, ofiţer 
bancar, contabil, evaluator, jurist, avocat, funcţionar public, responsabil comunicare, jurnalist, 
purtător de cuvânt, manager relaţii cu clienţii etc. – prezentarea posibilităților de angajare pe 
piața muncii pentru absolvenții studiilor preuniversitare și universitare;
Ÿ CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ – pregătirea unui interviu de angajare, întocmirea unei 
scrisori de intenție și a unui CV, etc.;
Ÿ DE CE AVEM NEVOIE DE INFORMATICĂ? –  work-cafe interactiv – cum să utilizăm tehnologia 
informațională pentru a ne îmbunătăți cunoștințele și viața;
Ÿ PROCESUL PENAL PE ÎNȚELESUL TUTUROR – aspecte inedite și puțin cunoscute ale activităților 
din instanțele judecătorești.

continuare în pagina 2
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Strategia Europa 2020 - provocări și răspunsuri la U.R.G.S.

Mircea Fuciu

Mircea Fuciu

Pe lângă propunerile de mai sus, Universitatea Româno-Germană din Sibiu extinde invitația  de a participa la un curs 
deschis pe teme economice/marketing/comportamentul consumatorului/tehnici de promovare etc. pentru ca elevii 
participanți să intre în contact direct cu modalitățile de predare / învățare la nivel universitar. 

Pentru orice alte informații suplimentare vă stăm la dispoziție prin intermediul colegilor: ref.înv. Cristina Schink 
(cristina.schink@roger-univ.ro) sau asist.univ.drd. Mircea Fuciu (mircea.fuciu@roger-univ.ro).

De asemenea, vă invităm să vizitați site-ul U.R.G.S - www.roger-univ.ro și pagina noastră de Facebook, 
https://www.facebook.com/URGSibiu.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat în perioada 22-23 noiembrie 2013 cea de a XIII a ediție cu tema 
Provocări și răspunsuri în contextul Strategiei Europa 2020. Evenimentul științific 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.

Conferința științifică derulată a reprezentat un forum de discuții privind înțelegerea, interpretarea prevederilor și 
impactul Strategiei Europa 2020 asupra mediului economic, juridico-administrativ și social. 
La manifestarea științifică  s-au înscris un număr de 
56 de cadre didactice și cercetători din cadrul unor 
instituții de învățământ superior din România, 
Republica Moldova și Franța, care, în cele 4 secțiuni, 
au susținut peste 60 de articole de specialitate ce au 
scos în evidență provocările la care este supusă 
societatea contemporană precum:  European social 
charter and the safety and health at work; The 
concept of supremacy of the Constitution, its 
juridical value and consequences, and the 
importance it bears in the rule of law; Analyse 
theorique du developpement de la precarite 
energetique au sein de l'Union Europeenne (UE); EU 
2020 Strategy: smart, sustainable and inclusive 
growth și multe altele.   

De asemenea, dorim să vă anunțăm că 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
organizează la Chișinău, Republica Moldova, în perioada 25-26 aprilie 2014, conferința științifică internațională cu tema 
Performanțe într-o economie competitivă. Evenimentul se va derula, în parteneriat cu Institutul Internațional de 
Management (IMI-NOVA) din Republica Moldova și cu Universitatea Paris 13 (DépTCIUT din Saint-Denis, Sorbonne Paris 
Cité) din Franța și Asociația Franceză din Moldova – AF. Secțiunile acestei conferințe sunt: Performanţe şi competenţe într-o 
economie competitivă; Competențele și locurile de muncă; Secţiunea tinerilor cercetători. Informații suplimentare prin 
email: conference@roger-univ.ro sau pe pagina web:
http://www.roger-univ.ro/doc/International_Scientifc_Conference_Chisinau_2014.pdf. 
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O universitate de ÎNCREDERE*

Universitate cu predare în limba română și învățare intensivă a limbii germane

ADMITERE 2014

B Drept;
B Management;
B Contabilitate și informatică de gestiune;
B Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității;
B Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în desfășurare).

Studii universitare de licență

B Managementul organizațiilor;
B Managementul strategic al resurselor umane;
B Managementul proiectelor cu finanțare europeană;
B Marketing și comunicare în afaceri.

Studii universitare de masterat

B Burse de merit și burse sociale;
B Burse în state europene - studiu și practică în Germania, Polonia, Spania, Turcia, etc.;
B Spații de învățământ moderne;
B Consiliere și orientare în carieră;
B Taxe de școlarizare avantajoase;
B Pachete educaționale.

De ce RO-GER?

Anul III, Nr. 6 – martie 2014

*evaluarea ARACIS - Monitorul Oficial nr. 447/22 iulie 2012

Programe 
de studii

universitare 
acreditate
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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 pentru două 
   persoane la film. Vă așteptăm!

Elevi și studenți - împreună într-un proiect SMART 2013

Mircea Fuciu

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a derulat în perioada 21-23 noiembrie 2013 proiectul cultural, în cadrul 
acestei Agendei Culturale Sibiu Smart 2013, destinat elevilor și studenților sibieni – Studenții în dialog pentru comunitate.

Proiectul a urmărit  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. Principalul obiectiv al acestor întâlniri constă în identificarea și propunerea unor soluții concrete și pertinente la o 
serie de probleme diverse cu care se confruntă sistemul de învățământ românesc, de a prezenta modele comparate 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 derulat de Universitatea Româno-
Germană din Sibiu a cuprins trei activități importante:

ŸD e z b a t e r e  c u  t e m a  P r o v o c ă r i l e  
învățământului superior românesc;

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

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

În cadrul dezbaterii și mesei rotunde au 
participat peste 70 de persoane, reprezentanți ai 
Instituțiilor de Învățământ Superior din Sibiu, 
reprezentanți ai asociaților studențești, membrii 
comunității academice sibiene, reprezentanți ai liceelor 
sibiene, reprezentanți ai instituțiilor publice din 
municipiul Sibiu și ai presei sibiene.  Aceștia au dezbătut 
aspecte legate de Legea Educației Naționale, impactul acesteia asupra universităților, a studenților și a învățământului în 
general. De asemenea au fost prezentate o serie de asemănări și diferențe între instituțiile de învățământ superior din 
Franța, Republica Moldova și Romania. 

În cadrul prezentării de postere  cu tema Provocările Strategiei Europa 2020  în Romania, au participat 27 de elevi 
îndrumați de 17 cadre didactice din cadrul următoarelor licee sibiene: Colegiul Agricol „Daniil Popovici Barcianu” Sibiu; 
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu; Colegiul Tehnic „Independența” Sibiu; Liceul Tehnologic 
Construcții și Arhitectură „Carol I” Sibiu și Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Sibiu. Aceștia au prezentat o serie de postere 
care au acoperit următoarele domenii legate de Strategia Europa 2020:

ŸOcuparea forței de muncă – probleme și provocări;
ŸMediul înconjurător – protecția mediului, reciclare, energie regenerabilă; 
ŸEducație – reducerea abandonului școlar, promovabilitatea la examenul de bacalaureat, utilitatea disciplinelor 

studiate, alegerea programelor de studii universitare, voluntariat;
ŸSărăcie și excluziune socială – combaterea discriminării, combaterea sărăciei, grupuri vulnerabile.
Pe această cale dorim să mulțumim tuturor participanților pentru participarea și implicarea în derularea cu succes a 

proiectului nostru. Informații suplimentare, nu ezitați să ne vizitați pe www.roger-univ.ro, pentru a fi la curent cu toate 
noutățile din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu.

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

Dragi elevi,
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