
De ce RO-GER?
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.
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ALEGE 

RO-GER !

Universitatea 
Româno-Germană din Sibiu

Începând cu acest an, pentru a veni în sprijinul absolvenților de liceu în găsirea unui loc de 
muncă, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a pregătit o ofertă educațională extrem de 
atractivă. În acest sens, am creat pentru viitorii studenți un Pachet educațional destinat accederii mai 
facile a acestora pe piața muncii. L-am denumit astfel pentru că este compus din trei componente 
principale, necesare oricărui student, viitor absolvent, în obținerea unui loc de muncă.

Dezvoltarea conceptului de Pachet educațional  a plecat de la mai multe întrebări cu care 
absolventul de liceu se confruntă, până și chiar după bacalaureat. Unele dintre aceste întrebări sunt: 
Ce vreau să devin? Ce facultate să urmez? Îmi este folositor un curs de calificare/specializare? Să plec 
în străinătate? Să mă angajez?

O mare parte a absolvenților de liceu își pun astfel de întrebări și, evident, caută răspunsuri. 
Având în vedere vremurile prezente, în care concurența pentru ocuparea unui post bine plătit este 
acerbă, Ro-Ger vine în întâmpinarea absolventului, găsind răspunsuri la întrebări precum: Cum 
putem ajuta absolventul de liceu? Cum putem să îl ajutăm să își găsească un loc de muncă?

Răspunsul a apărut imedia, argumentat fiind de faptul că avem în spate mai mult de 15 ani de 
experiență în studii universitare de licență și masterat, avem cadre didactice bine pregătite, am dus la 
bun sfârșit proiecte în cadrul cărora am consiliat în carieră peste 5000 de elevi de liceu din întreaga 
țară, avem experiența cursurilor de formare profesională.

Pe parcursul campaniilor de promovare am interacționat cu elevii claselor a XI-a și a XII-a, iar 
în cadrul universității am discutat cu proprii studenți și am ajuns la concluzia că absolvenții de liceu au 
nevoie în primul rând de consiliere privind cariera, în al doilea rând de un program de studii 
universitare de licență competitiv și, în al treilea rând, de completarea și certificarea unor 
competențe dobândite pe parcursul studiilor universitare.

Ro-Ger răspunde acestor nevoi prin oferirea unui pachet educațional integrat, ce cuprinde 
toate caracteristicile enumerate mai sus. În plus, studenții au posibilitatea efectuării unor stagii de 
studiu și practică în străinătate prin intermediul programului Erasmus.

Desigur, nu am uitat nici de studenții care au urmat deja cursurile unei facultăți și doresc 
completarea studiilor prin înscrierea la un program de studii universitare de masterat. Pachetul 
educațional este, de asemenea, destinat și lor.

Pentru informații suplimentare vă așteptăm la noul sediu al  universității din Sibiu, Str. Rîului 
nr. 23 sau accesați pagina noastră de Internet la adresa www.roger-univ.ro, secțiunea Admitere. De 
asemenea, vă răspundem întrebărilor la telefoanele 0269 233 568; 0369 401 002 sau prin email la 
adresa  admitere@roger-univ.ro.
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Siteul U.R.G.S. este principalul instrument electronic de sunt prezentate atât mesajul rectorului, cât şi alte informaţii 
informare pentru absolvenții de liceu, studenți, colaboratori despre structura universității, mai sunt: Facultăți - unde sunt 
și pentru alte persoane interesate. Acesta poate fi accesat descrise cele două facultăţi din cadrul U.R.G.S. - Facultatea 
utilizând dispozitive precum calculatoare, tablete, de Științe Economice, respectiv Facultatea de Drept și Științe 
smartphon-euri  tastând întrun browser adresa Administrative, Cercetare - unde găsim detalii despre  
http://www.roger-univ.ro. activitatea științifică, Bibliotecă, Regulamente - unde sunt 

Datorită necesității de vizibilitate, transparență și o mai postate informații de interes public,  Media  și Evenimente.
bună informare, ne preocupăm permanent de actualizarea Secțiunile Licență și Disertație sunt accesate frecvent în 
acestuia. Prin crearea siteului am urmărit în principal accesul preajma examenelor de finalizare a studiilor pentru că 
facil la documentele și informațiile postate. O parte acestea conțin detalii utile despre desfășurarea examenelor.
importantă din site o reprezintă secţiunea Managementul Secțiunea în care este prezentată oferta educaţională a 
calităţii, unde sunt disponibile toate informaţiile de universităţii, programele de studii pentru licenţă, masterat, 
autoevaluare ale universităţii şi alte documente de interes studii postuniversitare, numărul de locuri, metodologia de 
public. admitere, actele necesare, taxe, perioade de înscriere se 

Pe scurt, siteul este împărţit în patru secţiuni: meniul numește Admitere.
principal, meniul secundar, zona de noutăți, zona de bannere U.R.G.S. a primit calificativul ÎNCREDERE în urma evaluării 
şi o zonă de informaţii generale. externe efectuate de către ARACIS, iar diploma a fost postată 

În meniul principal avem o intrare denumită Studenți. Cea în zona meniului secundar.
mai frecventată secțiune din acest meniu este Avizier virtual Datele de contact 
în cadrul căruia pot fi accesate numeroase documente p r e c u m  ș i  a l t e  
publice: regulamente studențești, programe de tutoriat, informații le găsiți în 
ghidul studentului sau structura anului universitar. Tot în secțiunea de informații 
secţiunea Studenți sunt afişate orarele de funcționare ale generale din partea de 
birourilor U.R.G.S. și, de asemenea, programarea sus a site-ului.
examenelor. În secţiunea Burse sunt prezentate toate Vă așteptăm într-o 
tipurile de burse oferite de universitate şi regulamentele de vizită virtuală!
acordare a acestora. O secțiune dedicată exclusiv căutării de 
joburi este Cariere/joburi.

În meniul principal, pe lângă secțiunea Universitate - unde 

Informații complete în mediul virtual - www.roger-univ.ro
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UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
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