
STUDENȚII RO-GER ÎN PRACTICĂ
 
 

Începând din anul universitar 2007 
studenților săi participarea la mobilită
universitar 2013 – 2014 a debutat sub auspicii fericite pentru 6 studen
începând cu 20 martie 2014, timp de 3 luni, la un stagiu de practica finan
studențească ERASMUS. Activitatea de 
mai mari instituții de asistență socială din landul Bavaria. 

În cadrul activității de practic
organizare a unei instituții din Germania, aceștia vor derula activi
partenerului german. Merită de asemenea men
parteneri ai Universității Româno-Germane din Sibiu, cu care universitatea noastră a derulat ac
precum Universitățile Internaționale de Var
Management Social.  
   De asemena, vă aducem la cuno
desfășura, la Furth,  Universitatea Interna
responsabilitate și responsabilizare
Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Wilhelm Lo

 

 

 

 

 

GER ÎN PRACTICĂ INTERNAȚIONALĂ ERASMUS 

Începând din anul universitar 2007 – 2008 Universitatea Româno-Germană din Sibiu propune
ăi participarea la mobilități de studiu și practică în mai multe țări europene. Semestrul al doilea al anului 

2014 a debutat sub auspicii fericite pentru 6 studenți ai Universității noastre
0 martie 2014, timp de 3 luni, la un stagiu de practica finanțat prin programul european de mobilitate 

ă ERASMUS. Activitatea de practică se derulează în cadrul Diakonie Neuendettelsau
ă socială din landul Bavaria.  

ții de practică, studenții vor avea posibilitatea de a face cunoștinț
ții din Germania, aceștia vor derula activități practice în cadrul diferitelor departamente ale 

partenerului german. Merită de asemenea menționat că Diakonie Neuendettelsau este unul dintre cei mai vechi 
Germane din Sibiu, cu care universitatea noastră a derulat ac

țile Internaționale de Vară 2007 și 2011 sau programele de studii universitare de licenț

De asemena, vă aducem la cunoștință că în perioada 24 septembrie  - 30 sept
Universitatea Internațională de Toamnă 2014 cu tema Asigurarea Socială în Europa: auto

și responsabilizare (Soziale Sicherung in Europa: Selbstverantwortung und Befähigung). 
Evenimentul va fi organizat în parteneriat cu Wilhelm Lohe Hochschule din Furth, Germania.

ERASMUS  

Germană din Sibiu propune în fiecare an 
Semestrul al doilea al anului 

ții noastre. Cei 6 vor participa 
țat prin programul european de mobilitate 

practică se derulează în cadrul Diakonie Neuendettelsau, una dintre cele 

ții vor avea posibilitatea de a face cunoștință cu  modalitatea de 
ți practice în cadrul diferitelor departamente ale 

ă Diakonie Neuendettelsau este unul dintre cei mai vechi 
Germane din Sibiu, cu care universitatea noastră a derulat activități comune 

și 2011 sau programele de studii universitare de licență de 

30 septembrie 2014, se va 
ă de Toamnă 2014 cu tema Asigurarea Socială în Europa: auto-

(Soziale Sicherung in Europa: Selbstverantwortung und Befähigung). 
he Hochschule din Furth, Germania. 


