
 
 
 

UNIVERSITATEA ROMÂNO

  

 Universitatea Româno
învățământul universitar sibian, activând 
educației sibiene.  
 Cu un colectiv tână
Germană din Sibiu oferă și pentru anul universitar 2014
la programele de studiu: Drept, Management, Co
Economia comerțului, turismului, serviciilor 
faptul că examenele de finalizare a studiilor universitare de licen
Universității conform prevederilor
formate din cadre didactice 
universitare pot susține în deplin
asemenea, oferta educațional
GRADUL DE ÎNCREDERE 
Învățământul Superior în urma vizitei de reacreditare institu
fiind piatra de temelie a întregii activit
 Anul 2013 a reprezentat 
fiind semnate protocoale de colaborare cu universit
Republica Moldova, Germania, Spania, acestea a
studenții U.R.G.S. 
 Pentru a veni în sprijinul 
constantei evoluții, Universitatea Româno
academică și instituțională
2014–2015, la standarde de calitate europene.
 Investind în viitor, certitudinea calit
academică din cetatea sibian
 
  

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU INVESTE
 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu este de peste 15 ani o prezen
mântul universitar sibian, activând în scopul dezvoltării cercet

Cu un colectiv tânăr și capabil să facă față provocărilor, Universitatea Româno
și pentru anul universitar 2014-2015 programe de licen
: Drept, Management, Contabilitate și informatic

ului, turismului, serviciilor și managementul calității. 
examenele de finalizare a studiilor universitare de licență se organizeaz

prevederilor Legii Educației nr. 1/2011, comisiile de examinare fiind 
didactice proprii. Astfel, atât proprii studenți cât și absolven

în deplină legalitate și recunoaștere examenele de licen
țională respectă în totalitate prevederile legislative în vigoare, 

GRADUL DE ÎNCREDERE acordat de către Agenția Română de Asigurare a Calit
mântul Superior în urma vizitei de reacreditare instituțională din prim

fiind piatra de temelie a întregii activități academice. 
Anul 2013 a reprezentat un nou punct de referință în relațiile academice interna

fiind semnate protocoale de colaborare cu universități din Turcia, Polonia, Lituania, 
ica Moldova, Germania, Spania, acestea așteptând în mobilități de studiu sau practic

în sprijinul actualilor studenți și viitorilor boboci 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu își continu

ă prin inaugurarea unui nou sediu începând cu anul universitar 
, la standarde de calitate europene. 

Investind în viitor, certitudinea calității va reprezenta în continuare 
din cetatea sibiană. 

 

 DIN SIBIU INVESTEȘTE ÎN VIITOR 
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