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O UNIVERSITATE DE ÎNCREDERE

Universitatea
Româno-Germană 
din Sibiu

ü Universitate acreditată prin 

Legea nr. 115/2005;

ü Grad de ÎNCREDERE în urma 

evaluării de către ARACIS în 

2012;

ü Pachete educaționale;

ü Cursuri de formare profesională;

ü Consiliere și orientare în carieră;

ü Studiu și practică în Europa;

ü Locuri bugetate;

ü Burse de merit și burse sociale;

ü Cele mai mici taxe de școlarizare 

din Sibiu.
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ü

ü Pachete educaționale

ü Pentru tine, pentru viitorul tău! – 

ediția 5  acțiune în cadrul 

Programului „Școala Altfel”

ü U.R.G.S. te pregătește pentru 

carieră!

ü International Summer School 

2016

Admitere 2016

–

În această ediție:

De ce RO-GER?

Universitatea Româno-Germană din burse de merit și burse sociale, stagii de 

Sibiu (U.R.G.S.) oferă viitorilor săi studenți studiu sau practică prin programul 

pachete educaționale, create și conturate Erasmus+ la instituții partenere din 

în funcție de nevoile actuale de pregătire Europa. 

și formare profesională, care să ajute Crearea de noi contacte cu studenți și 
tinerii în obținerea locului de muncă dorit cadre didactice din Europa, participările 
și în construirea unei cariere profesionale la diverse evenimente cu deschidere 
de succes. internațională, implicarea în activități 

Pachetul educațional reprezintă un socio-culturale din Sibiu sunt câteva 
concept integrat al ofertei educaționale de dintre oportunitățile oferite studenților 
studii universitare, compus din trei de către Universitatea noastră.
componente absolut necesare pentru U.R.G.S. se poziționează drept o 
formarea și inserția facilă pe piața muncii universitate aproape de student și 
a tinerilor. focal izată  spre nevoile  acestuia .  

Pachetul educațional conține: Universitatea noastră se remarcă în 
1. Studii universitare de licență, rândul actualilor studenți prin implicarea 

studii universitare de masterat deosebită a cadrelor didactice în procesul 
sau cursuri postuniversitare; de formare a studenților și prin 

2. Curs de formare profesională (la dezvoltarea și consolidarea unor relații de 

alegere), autorizat ANC și colaborare cu aceștia. Studenților U.R.G.S. 

recunoscut de Ministerul li se oferă întreg sprijinul și consilierea de 

Educației și Ministerul Muncii; care au nevoie, astfel încât dezvoltarea lor 

personală și profesională să fie în acord cu 3. Consiliere și orientare în carieră.
condițiile și cerințele de integrare optimă În plus, U.R.G.S. oferă studenților săi 
pe piața muncii.burse de studiu în sistem competițional, 

PACHETE 

EDUCAȚIONALE
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PENTRU TINE, PENTRU VIITORUL TĂU!  EDIȚIA 5
– acțiune în cadrul Programului „Școala Altfel” –

–

Prin activitățile derulate în ultimii 2-3 ani, Universitatea oferit posibilitatea ca peste 300 de studenți din cadrul 

Româno-Germană din Sibiu (U.R.G.S.) a venit în întâmpinarea Facultății de Drept și al Facultății de Științe Economice să 

nevoilor pieței muncii, dar și a absolvenților, prin derularea de participe la stagii de practică plătite. Finalizarea cu succes și cu 

proiecte europene prin care studenții participă la stagii de rezultate deosebite a acestor stagii de practică a fost 

practică la instituții și firme din județul Sibiu, și nu numai. recompensată cu premii în bani pentru un procent important 

dintre studenți. 
Totodată, aproape 500 de studenți au participat la sesiuni 

de consiliere și orientare în carieră, au învățat cum să 

întocmească o scrisoare de intenție, un Curriculum Vitae (CV), 

cum să se pregătească și să se prezinte la un interviu de 

angajare etc. 
Acțiunile din cadrul acestor proiecte, activitățile de 

consiliere și orientare în carieră realizate în rândul studenților 

U.R.G.S., dar și al elevilor din liceele sibiene în cadrul 

programului Școala altfel constituie pentru voi, viitori 
Proiectul Construiește-ți cetatea carierei prin stagii de 

absolvenți, un prim pas spre o carieră de succes, o experiență în 
practică! In memoria prof.univ. F. Stremțan (POSDRU/161/2.1/ 

muncă, care, împreună cu activitățile de voluntariat, 
G/141047), realizat în parteneriat cu Universitatea 1 

implicarea în acțiunile societății civile etc., vă ajută să 
decembrie 1918 din Alba Iulia și ASPI București, precum și 

dobândiți o serie de competențe și abilități care sunt din ce în 
proiectul Te implici, înveți, câștigi prin stagii de practică! 

ce mai solicitate de viitorii angajatori. 
(POSDRU/189/2.1/G/155674), derulat în parteneriat cu 

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, au 

U.R.G.S. TE PREGĂTEȘTE PENTRU CARIERĂ!

Găsirea unui loc de muncă și accesul pe piața muncii din Sibiu și de la noi din țară a devenit din ce în ce mai dificilă. Angajatorii 

caută absolvenți de liceu și de facultate din ce în ce mai bine pregătiți și care să aibă experiență în muncă, iar tinerii absolvenți nu au 

întotdeauna această experiență dorită de piața muncii. 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu s-a alăturat 

programului „ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI  – manager, auditor financiar, contabil, jurist, avocat, 

BUN!”, încă de la prima sa ediție, contribuind la dezvoltarea funcţionar public, responsabil comunicare, purtător de cuvânt, 

tinerilor și stimulând participarea lor la activități diverse și manager relaţii cu clienţii etc., cu prezentarea posibilităților de 

nonformale. angajare pe piața muncii pentru absolvenții studiilor 
În acest an, în perioada 18-22 aprilie 2016, Universitatea preuniversitare și universitare;

Româno-Germană din Sibiu a pregătit activități variate și  – realizarea unui 

interesante pentru elevii de liceu: CV și a unei scrisori de intenție, cum să ne pregătim pentru un 
 – prezentarea oportunităților interviu de angajare etc.

pe care studenții le au în ceea ce privește studiul și practica în Pe lângă aceste activități, Universitatea noastră invită 

universități partenere din statele membre elevii să participe la cursuri deschise 

ale programului de mobilități Erasmus+ despre: marketing, comportamentul 

(Germania, Polonia, Franța, Turcia, Spania); consumatorului, tehnici de promovare, 

drept, istorie etc., astfel încât elevii să aibă 
 – simularea unui proces penal și oportunitatea de a intra în contact direct cu 

prezentarea unor aspecte inedite și puțin modalitățile de predare și învățare la nivel 
cunoscute ale activităților din instanțele universitar.  
judecătorești; Pentru mai multe informații cu privire 

 – cum să la activitățile derulate de Universitatea 
folosești rețeaua de socializare Facebook noastră, urmăriți site-ul www.roger-
pentru o promovare eficientă, prin univ.ro și pagina noastră de Facebook 
prelucrare și concepție grafică; www.facebook.com/URGSibiu.

4. Tainele unor profesii de actualitate pe piaţa 

muncii

5. Consiliere și orientare în carieră

1. Experiențe Erasmus

2. Procesul penal pe înțelesul 

tuturor

3. Ne vedem pe facebook!

 

facebook

experiențe 
Erasmus

consiliere 
și orientare 
în carieră

simulare 
proces 
penal

prelucrare 
și concepție 
grafică
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Universitatea
Româno-Germană 
din Sibiu

ADMITERE 

2016
sesiunea 1: 27.06. – 28.07.2016

sesiunea 2: 05.09. – 26.09.2016

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

Acreditată prin Legea nr. 115/2005

Pachete educaționale

550137 – Sibiu, Str. Rîului Nr. 23 | Telefon: +40 269 233 568 | E-mail: admitere@roger-univ.ro

Universitate cu predare în limba română

www.roger-univ.ro

       WhatsApp: 0773 843 235                                      Facebook: www.facebook.com/URGSibiu

o universitate de încredere*
*în urma evaluării de către ARACIS în anul 2012 (Monitorul Oficial nr. 447/22 iulie 2012)

þ Studii universitare de licență:

þ Studii universitare de masterat:
 

þ Cursuri postuniversitare:
 

- Drept;
- Management;
- Contabilitate și informatică de gestiune;
- Economia comerțului, turismului, serviciilor  și 

managementul calității.

Managementul organizațiilor;
- Managementul strategic al resurselor umane;
- Managementul proiectelor cu finanțare europeană.
sau

Infracțiuni economico-financiare.

sau

-

-

Și beneficiezi gratuit, la alegere, de unul 
din:

- Limba engleză;
- Limba germană;
- Competențe informatice;
- Inspector/referent resurse umane;
- Manager de proiect.

În plus, îți oferim:

þ Cursurile de formare profesională:

þ Consiliere și orientare în carieră;
þ Locuri bugetate;
þ Burse de merit și burse sociale;
þ Studiu și practică în Europa etc.



Pagina | 4

INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL 2016 
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Ca în fiecare an, Universitatea Româno-Germană din 

Sibiu (U.R.G.S.) propune studenților săi un program de 

cultură și educație derulat într-un context internațional. 
Programul „Universitatea Internațională de Vară” 

(International Summer School) are ca scop promovarea 

dialogului și a acțiunilor interculturale între studenții și 

cadrele didactice participante. 
Ediția din acest an se derulează în perioada 4 – 8 mai 

Începând cu anul 2004, Universitatea Româno-
2016 la Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth Germania 

Germană din Sibiu s-a preocupat să aducă studenților săi un 
și are tema “Social management by value-based 

plus de valoare și totodată să le ofere acestora un mediu 
organizations in Europe – successful or outdated?” 

diversificat, relaxant și plăcut de învățare. În ultimii 4 ani, 

U.R.G.S. sau Ro-Ger, cum este cunoscută universitatea 

noastră de către elevii și studenții sibieni, a derulat un 

parteneriat cu Diakonie Neuendettelsau și Wilhelm Löhe 

Hochschule din Fürth Germania, în scopul organizării în 

cele mai bune condiții a International Summer School.

Participarea la un astfel de eveniment aduce cu sine 

numeroase avantaje: 

Acest tip de eveniment a devenit unul obișnuit pentru 

programul U.R.G.S. în perioada de primăvară – vară a 

fiecărui an universitar. Fie că se desfășoară la Sibiu sau în 

Fürth / Neuendettelsau, Germania, activitățile din cadrul 

International Summer School constituie o combinație a 

schimbului de experiență și a distracției. 

Studenții U.R.G.S. au posibilitatea să deruleze și în acest 

an următoarele activități: (1) Seminarii cu profesori din 

Germania și România; (2) Dezvoltarea de proiecte în 

domeniul managementului social – lucru în echipă; (3) 

Vizite la instituții și organizații din regiunea Nürenberg 

– Neuendettelsau; (4) Distracție și vizitarea cu ghid a 

Nürenberg-ului. 

1. cunoașterea unui alt sistem de învățământ; 
2. lucrul într-o echipă studențească internațională; 
3. îți faci noi prieteni; 
4. vizitezi locuri noi și cunoști oameni noi; 
5. dobândești o experiență pe care o treci în CV-ul tău. 

Pentru mai multe informații despre Universitatea Româno-Germană din Sibiu și oferta noastră 

educațională, dar și despre alte informații utile și interesante, vă invităm să vizitați site-ul www.roger-

univ.ro și să ne urmăriți pe pagina noastră oficială de Facebook www.facebook.com/URGSibiu.

COLEGIUL DE REDACȚIE:

Coordonator: Conf.univ.dr. Elisabeta BOȚIAN
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Secretar redacţie: Bianca LUȚĂ
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                     Asist.univ.drd. Lucian LUNCEAN

                     Bianca LUȚĂ

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

Facebook: www.facebook.com/URGSibiu

WhatsApp: 0773 843 235

Următorii studenți ce vor participa la Universitatea Internațională de Vară ediția 2016 organizată de Universitatea 

Româno-Germană din Sibiu puteți fi chiar voi! Vă așteptăm să fiți studenți!
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