
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 Evoluția RO-GER;

Ÿ PACHETE EDUCAȚIONALE-educație 

de top la RO-GER;

Ÿ ADMITERE 2015;

Ÿ Un nou acord de parteneriat;

Ÿ Evenimente științifice și sociale;

Ÿ Distincții onorifice;

Ÿ Proiect POSDRU destinat 

studenților;

Ÿ Experiențe ERASMUS.
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Româno-Germană din Sibiu

 EVOLUȚIA RO-GER

Sub semnul Evoluției, anul universitar 2014-2015  a fost plin 
de ”fapte mari”. Înainte de toate, Universitatea Româno-
Germană din Sibiu s-a mutat în casă nouă. Încă de la început, 
Universitatea a funcționat într-o clădire care, odată cu 
trecerea anilor, a devenit neîncăpătoare pentru întreaga 
comunitate academică. Astfel,  conducerea instituției a decis 
achiziționarea unui nou spațiu, mai mare, mai modern, mai 
ușor de amenajat la standarde ridicate. Această idee a prins 
contur, astfel încât anul universitar 2014-2015 a început în 

noul sediu al Universității Româno-Germane din Sibiu, situat  pe Str. Rîului nr. 23. Sălile de curs și 
seminar luminoase și dotate cu aparatură ultra-modernă, holurile spațioase, biblioteca și 
laboratoarele de specilitate, toate au fost recreate pentru a oferi studenților noștri cele mai înalte 
standarde de calitate în învățământul superior.  Universitatea Româno-Germană din Sibiu, prin 
programele de studii din cadrul celor două facultăți, Facultatea de Științe Economice și respectiv 
Facultatea de Drept și Științe Administrative, dispune în prezent de spațiile necesare derulării unui 
proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu 
programele de studii existente, cu planurile de învaţamânt 
şi numărul de studenţi. Laboratorul de management și 
marketing, laboratorul de inginerie sau cel de criminalistică 
sunt doar câteva exemple ale bazei materiale vaste de care 
universitatea dispune. Laboratoarele sunt dotate cu un 
număr suficient de calculatoare şi dispun de soft-uri 
corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de 
învăţământ, cu licenţe de utilizare. Accesul la internet este 
neristricționat, permanent și gratuit. Toate sălile de curs şi 
seminar sunt dotate cu mobilier şi dispun de echipamentele tehnice de învăţare, predare şi 
comunicare necesare (tablă clasică, sistem fix de videoproiecţie şi panou de proiecţie, permiţând 
trecerea uşoară de la metodele didactice tradiţionale la cele moderne). Cele două Auditorium-uri 
sunt echipate cu videoproiectoare, table interactive (cu videoproiectoare incluse), sisteme audio 
(staţii de amplificare, boxe, microfoane fixe şi mobile), flexcamere, Internet wireless, permițând 
abordarea de metode de predare/învăţare interactive care facilitează activitatea cadrului didactic şi 
creşte receptivitatea studenţilor. Biblioteca U.R.G.S. dispune de un fond de carte de peste 20.000 de 
volume și periodice din care cadrele didactice recomandă studenţilor titluri corespunzătoare 
programelor de studii oferite. Cazarea studenţilor, a cadrelor didactice şi a oaspeţilor  universităţii se 
poate face în spaţiile de cazare situate în Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11-12. Toate camerele sunt 
modernizate şi sunt prevăzute cu grupuri sanitare proprii, conexiune la internet şi televiziune prin 
cablu. 
Pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Orientare şi Consiliere în Carieră (COCC) a Universităţii 

Româno-Germane din Sibiu s-au alocat spații în 
imobilul proprietate, situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu 
nr. 11-12, etaj II. Pentru desfăşurarea serviciilor de 
informare, consiliere şi mediere a muncii pe piaţa 
internă, spaţiul este dotat cu mobilier adecvat, precum 
şi cu  echipamente moderne. 
Porțile Universității sunt mereu deschise celor ce 
doresc să învețe, să își continue studiile prin 
programele de licență și masterat , să ne calce pragul și 
să ne cunoască în casă nouă.
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Evenimente științifice și sociale la U.R.G.S.

Și pentru a păstra tradiția de care vă vorbeam în articolele anterioare, 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a organizat, în perioada 31 mai - 04 iunie 
2015 ediția de anul acesta a Universității Internaționale de Vară. Parteneri ne-au 
fost, din nou, Diakonie Neuendettelsau din Germania și Wilhelm Löhe Hochschule 
din Fürth.

Având în vedere proiectul de cercetare ARIA, pe care cele trei instituții îl 
desfășoară pe parcursul acestui an, tema ediției de anul acesta a fost Asistența 
rezidențială și îmbătrânirea activă. Realități și mentalități cu privire la serviciile 
sociale destinate persoanelor vârstnice.  

Proiectul de cercetare internațional este dezvoltat de către U.R.G.S. și WLH 
Fürth și finanțat de către Diakonie Neuendettelsau. Acesta are drept scop identificarea profilului managerilor instituțiilor de 
asistență socială și a realităților, mentalităților și percepției față de asistența socială a persoanelor vârstnice, asistență 
rezidențială și îmbătrânirea activă a populației.

Agenda de evenimente a cuprins cursuri interactive de pregătire teoretică și practică susținute de către profesori de 
prestigiu de la instituțiile partenere și de la RO-GER și vizite de lucru la instituții  din Cisnădie și Cisnădioara.

Bineînțeles, studenții participanți și-au petrecut timpul liber în cele mai plăcute moduri. Interacțiunea perfectă dintre 
studenții români și cei germani s-a concretizat în petreceri vesele și colorate ce nu au fost egalate decât de exuberanța 
evenimentelor de care Sibiul s-a bucurat în această perioadă.

Universitatea Internaţională de Toamnă 2014, cu tema Asigurare socială în 
Europa: responsabilizare şi calificare, s-a desfăşurat în perioada  24 – 30 septembrie. 
Cea de-a VI-a ediţie a UIV a fost organizată de Universitatea Româno-Germană din 
Sibiu, în parteneriat cu Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth, Germania- gazda  
evenimentului  în acest an. 

Ediția Universității Internaționale de Toamnă s-a bucurat de participarea a 9 
cadre didactice din Sibiu -  Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEAN, Asist.univ.drd. Mircea 
FUCIU, Lect.univ.dr. Liana MARCU - și din Germania și a peste 20 de studenți din cadrul 
celor două instituții de învățământ - din partea U.R.G.S. Aldea Antonio, Blaj Roxana, 
Borșan Alexandra, Domnescu Sebastian.

Universitatea Internațională de Toamnă 2014 de la Fürth a reprezentat o continuare a tradiției RO-GER de a organiza 
astfel de evenimente dar și a relațiilor de colaborare și a parteneriatului dintre Universitatea Româno-Germană din Sibiu și 
Diakonie Neuendettelsau din Germania, prin instituția de învățământ Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth. 

Prezentările susținute în cadrul Universității Internaționale de Toamnă au fost urmate de dezbateri pe marginea temei 
abordate, stimulând astfel interesul și participarea activă a studenților la discuții.

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 acestora în acțiuni cu caracter social și nu numai.

Un nou acord de parteneriat pentru comunitatea academică a U.R.G.S.

Data de 9 mai nu a însemnat, pentru Universitatea Româno-Germană 
din Sibiu și pentru Wilhelm Löhe Hochschule din Germania, doar 
sărbătoarea oficială a Uniunii Europene ci și ziua de naștere a unei noi 
colaborări. O nouă uniune, de data aceasta la nivelul a două instituții de 
învățământ superior, s-a format prin semnarea unui tratat de 
cooperare între Universitatea Româno-Germană din Sibiu și Wilhelm 
Löhe Hochschule din Germania. Definind statutul și scopul exprimat al 
celor două universități,  acordul  de  cooperare  trasează  linii  specifice  
de  activitate  în  domeniul managementului sanitar și 
managementului social, ideea comună fiind aceea că, în ansamblul 
său, conceptul european este bazat pe valorile etice și culturale 
izvorâte din tradiția creștină. Astfel, principalele arii de activitate pe 
termen mediu și lung le reprezintă crearea de noi programe destinate 

cooperării și colaborării academice. Reprezentanții  Universității  Româno-Germane  din  Sibiu  au  revenit  acasă  cu  un 
microbus marca Ford, donație pe care Diakonie Neuendettelsau a făcut-o instituției noastre pentru  a  sprijini  în  continuare  
acțiunile  întreprinse  în  parteneriat.  Noul microbus, inscripționat cu siglele U.R.G.S. și cea a partenerului nostru reprezintă 
cu mândrie un parteneriat născut și dezvoltat pentru a oferi studenților cele mai moderne mijloace de sprijin în învățare și 
dezvoltare personală.
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Rectorul U.R.G.S., Doctor Honoris Causa al Institutului Internațional de Management din Chișinău 

Distincții onorifice pentru două personalități implicate în viața academică a U.R.G.S.

Proiect POSDRU destinat studenților

Ziua de vineri, 25 aprilie 2014, a reprezentat un prilej de bucurie pentru comunitatea 
academică a Universității Româno-Germane din Sibiu. Încununare a întregii activități 
didactice și de cercetare, rectorului U.R.G.S., prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean i-a fost 
acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Institutul Internațional de Management (IMI-
NOVA) din Chișinău. Evenimentul a avut loc în cadrul celei de a doua Conferințe 
Științifice Internaționale ”Performanțe într-o economie competitivă”, derulate în 
Chișinău, Republica Moldova.
Temele abordate în cadrul conferinței au acoperit probleme care vizează competențele 
profesionale și locurile de muncă, dimensiunile sărăciei, impactul migrației forței de 
muncă asupra economiei și multe altele. Înconjurat de familie, colegi și prieteni, dl. 
rector prof.univ.dr.dr.h.c. Gheorghe Bichicean a susținut în cadrul conferinței importanța 
dezvoltării și practicării unui învățământ superior de calitate, bazat pe nevoile pieței 
muncii, precum și necesitatea integrării tinerilor în viața profesională activă, în special în 
contextul economic actual.

Atât evenimentul festiv cât și evenimentul științific s-au bucurat de prezența a peste 70 de invitați și participanți din România - 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Franța - Universitatea Paris 13, Canada - Centrul de Cercetări al Inovațiilor Sociale 
(CRISES-HEC) din Montreal, Republica Moldova - Institutul Internațional de Management (IMI-NOVA), și mulți alții. 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, împreună cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia în calitate de 
beneficiar şi ASPI, partener, implementează în perioada 01.04.2014-01.10.2015 proiectul POSDRU „Construieste-ţi cetatea 
carierei prin stagii de practică! In memoria Prof. Univ F. Stremtan”, ID POSDRU/161/2.1/G/141047. Obiectivul general al 
proiectului este acela de a dezvolta competenţe şi abilităţi practice în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii a unui 
număr de 400 studenţi din Sistemul National de Învăţământ - regiunea Centru, într-un interval de 18 luni, cu un cost total de 
1.463.702,5 lei (din care finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU reprezintă echivalentul a 98%, respectiv 
1.434.428,45 lei). Proiectul vizează un pachet integrat de consiliere şi orientare în carieră, deprinderea de abilităţi personale 
relevante, mentorat, stagii de practică şi oportunităţi sporite pentru participarea pe piaţa muncii. Până în prezent, Universitatea 
Româno-Germană din Sibiu a oferit, în cadrul acestui proiect,  servicii de consiliere și orientare în carieră pentru mai mult de 200 
de studenți. Dintre aceștia, 100 efectuează stagii de practică conform 
planurilor de învățământ și beneficiază de subvenții de practică în 
valoare de 500 lei/student. Și pentru buna activitate desfășurată pe 
perioada stagiilor de practică, 25 dintre acești studenți vor fi 
compensați prin acordarea Premiilor Stremțan, valoarea acestora 
fiind de 1000 lei/student.

În luna octombrie a anului trecut, Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
a fost gazda celei de a 14-a  Conferințe Științifice Internaționale. Evenimentul a 
fost organizat cu partenerii constanți ai Universității noastre, Wilhelm Löhe 
Hochschule für angewandte Wissenschaften din Fürth, Diakonie 
Neuendettelsau, Germania, Institutul Internațional de Management (IMI-
NOVA), Moldova și Universite Paris 13, Franța. Tema propusă pentru această 
ediție a fost Social Entrepreneurship in the context of the post-crisis period 
and the implementation of the Europe 2020 Strategy și și-a dorit să găsească o 
serie de răspunsuri la provocările aduse de noua strategie de dezvoltare a 
Uniunii Europei pentru perioada 2014 - 2020, mai ales în contextul situației 
economice actuale. 

În cadrul acestui eveniment deosebit, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a acordat  titlurile de Senator de 
Onoare al U.R.G.S domnului Prof.dr.h.c. Herman Schoenauer, rectorul Diakonie Neuendettelsau din Germania, un partener 
de mai bine de 10 ani al Universității noastre și domnului Joachim Hermann, Ministru de Stat al Afacerilor Interne, 
Construcțiilor și pentru Infrastructură al Landului Bavaria, Germania.



 

CONTACT:
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

550137 – Sibiu, Str. Rîului nr. 23

Telefon: +40 269 233 568, +40 369 401 002

E-mail: info@roger-univ.ro

Website: www.roger-univ.ro

Experiențe
rasmus

Să fii student nu înseamnă doar viață trăită în campusul universitar iar activitățile nu se limiteaza doar la cele organizate 
direct de către colegii și cadrele didactice. Pentru cei ce au benefiaciat în timpul anilor de liceu de burse COMENIUS, ERSMUS nu 
este o noutate. 

COMENIUS este prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vietii. Se adresează instituțiilor de 
învățâmânt preuniversitar de stat și private (de la grădinițe la școli postliceale) și tuturor membrilor comunității educaționale 
care își desfasoară activitatea în acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum și autorităților locale, 
asociațiilor de părinți sau ONG-urilor care activează în domeniul educațional. Acțiunea este o initiațivă europeană care permite 
elevilor din ciclul secundar să petreacă între 3 și 10 luni într-o școală și o familie gazdă din străinătate. Acțiunea oferă elevilor 
experiențe de învățare europene, menite să le dezvolte înțelegerea diversității culturale și a limbilor europene și îi ajută să 
dobândească competențele necesare dezvoltării lor personale.

Și pentru a fi păstrate bunele practici dobândite prin mobilități individuale, foștii elevi de liceu, în prezent studenți ai 
Universității Româno-Germane și nu numai, continuă experiențele internaționale prin accesarea de burse ERASMUS de studiu - 
6 luni - și practică - 3 luni - la parteneri de încredere pe care universitatea noastră îi pune la dispoziția studenților și în anul 
universitar 2015-2016, dintre care amintim cu mândrie Diakonie Neuendettelsau Germania, Wilhelm Lohe Hochschule Furth și 
mulți alții.

Studenții noștri consideră experiența ERASMUS ca fiind 

”una dintre cele mai frumoase experiențe trăite, care au lăsat amprente 
semnificative în viețile de studenți. 

Familia gazdă pe care o oferea mobilitatea Comenius este 
înlocuită acum de o familie mult  mai mare, campusul universitar sau 

organizație care găzduiește stagiu de practică. “

Universitatea Româno-Germană din Sibiu a oferit în anul universitar 
2014-2015, 4 burse de studiu pentru o perioadă la de 6 luni la  Wilhelm Löhe 
Hochschule din Fürth și 2 burse de practică pentru o perioadă de 3 luni la 
Diakonie Neuendettelsau Germania. 

De asemenea, doi dintre studenții noștri -  Paula Cîndea specializarea 
E C T S M C  
anul I și Cristian Stanciu specializarea Drept anul I - 
beneficiază de burse speciale de studiu la Wilhelm Löhe 
Hochschule din Fürth, în valoare de 1500 euro. Aceste burse 
sunt acordate, pentru al doilea an consecutiv, de către 
Diakonie Neuendettelsau Germania, oferite personal de 
către rectorul acestei instituții, Prof.dr.h.c. Herman 
Schoenauer. În ceea ce privește studenții și cadrele didactice 
care au efectuat mobilități de studiu, respectiv predare, în 
cadrul universității noastre, îi putem enumera pe studentul 
Fabian Sniateki de la Fachhochshule fur Offentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, respectiv Reiner 
Bossman, profesor la Fachhochshule fur Offentliche 
Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, profesor Oleg 
Curbatov și profesor Laib Nacer de la Universite 13 Paris. 
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