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Universitate acreditată prin Legea nr. 115/2005;

Grad de ÎNCREDERE în urma evaluării de către 
ARACIS;

Formare profesională și orientare în carieră

Pachete educaționale;

Studii universitare de licență și masterat;

Cursuri postuniversitare;

Cursuri de formare profesională;

Consiliere și orientare în carieră;

Focalizare spre nevoile studenților;

Implicare deosebită a cadrelor didactice în 
procesul de formare a studenților;

Burse

Studiu și practică în Europa;

Burse de studiu, în sistem competițional;

Locuri bugetate;

Burse de merit și burse sociale;

Taxe de studiu accesibile

Cele mai avantajoase taxe de școlarizare din 
regiune;

Plata taxei de școlarizare în mai multe tranșe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTACT

Str. Rîului, Nr. 23, 

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

Fax: +40 269 233 576

E-mail: office@roger-univ.ro

Website: www.roger-univ.ro

Facebook: www.facebook.com/URGSibiu

WhatsApp: 0773 843 235

550137 – Sibiu, România

Universitate cu predare în limba română

O universitate de încredere*
*Acreditată prin Legea nr. 115/2005

Fii student RO-GER!

Universitate cu predare în limba română



PACHETE EDUCAȚIONALE

PACHETE 
EDUCAȚIONALE

Pachetul educațional 

1. studii universitare (licență și masterat) și 

cursuri postuniversitare;

2. cursuri de formare profesională;

3. consiliere și orientare în carieră.

reprezintă un concept 

integrat al ofertei educaționale de studii în cadrul 

U.R.G.S., format din cele trei componente 

absolut necesare pentru formarea și inserția 

facilă pe piața muncii a tinerilor: 

Pachetele educaționale sunt create și conturate 

în funcție de nevoile actuale de pregătire și 

formare profesională, care să ajute la obținerea 

locului de muncă dorit și la construirea unei 

cariere profesionale de succes.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu 
(U.R.G.S.) este singura universitate particulară 
acreditată din județul Sibiu și, totodată, singura 
universitate din țară care și-a propus prin denumire și 
conținutul curricular, să valorifice apropierea 
seculară de spațiul cultural german.

U.R.G.S. a fost înființată în 1998, de către Fundația 
Universitară pentru Integrare Europeană, iar prin 
Legea nr. 115 din 5 mai 2005, universitatea a fost 
acreditată.

Reacreditarea instituțională s-a realizat în anul 2012 
de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității 
în Învățământul Superior din România (ARACIS), iar, 
cu această ocazie, universității noastre i s-a acordat 
gradul de ÎNCREDRE.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu contribuie 
în mod semnificativ la dezvoltarea calitativă a 
învăţământului superior din România.

Direcţiile de acţiune ale universității se concentrează 
atât pe formarea și pregătirea profesională, dar mai 
ales pe asimilarea abilităților practice, grație cărora 
absolvenții U.R.G.S. se integrează rapid pe piața 
muncii.

Universitatea Româno-Germană din Sibiu reprezintă 
un partener de încredere pe drumul formării și 
dezvoltării profesionale și al realizării aspirațiilor 
personale de perfecționare. 

În plus, îți oferim:

Consiliere și orientare în carieră:
Servicii de informare și consiliere profesională;

Identificarea oportunităților pentru dezvoltarea 
abilităților și competențelor profesionale;

Acordarea de asistență pentru realizarea 
planului de carieră etc.

Cursuri de formare profesională:
Limba engleză;

Limba germană;

Competențe informatice;

Inspector/referent resurse umane;

Manager de proiect.

(un curs gratuit, la alegere)

Studii universitare de licență:
Drept;

Management;

Contabilitate și informatică de gestiune;

Economia comerțului, turismului, 
serviciilor și managementul calității.

sau

Managementul organizațiilor;

Managementul strategic al resurselor umane;

Managementul proiectelor cu finanțare 
europeană.

Studii universitare de masterat:

Cursuri postuniversitare:
Infracțiuni economico-financiare.

sau

Prezentare generală


