ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
550324 – Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 28-32
Tel.: +40 269 233 568, +40 369 401 002; Fax: +40 269 233 576
E-mail: office@roger-univ.ro Web: www.roger-univ.ro

Pentru difuzare imediată

20.05.2013
COMUNICAT DE PRESĂ

15 ANI DE LA ÎNFIINȚAREA UNIVERSITĂȚII ROMÂNO-GERMANE DIN SIBIU
Universitatea Româno-Germană din Sibiu a împlinit anul acesta 15 ani de la
înființare. Universitatea a luat ființă în 5 mai 1998 și a obținut acreditarea în data de 10
mai 2005, devenind astfel singura universitate particulară acreditată din Sibiu.
Momentul aniversar a fost marcat de organizarea în data de 15 mai 2013 a
festivității solemne de aniversare, care face parte din seria de activități planificate în
cadrul evenimentului „Zilele Universității Româno-Germane din Sibiu”, desfășurat în
perioada 13-17 mai 2013.
Întâlnirea a reunit la aceeași masă festivă pe cei patru rectori ai mediului
universitar sibian: prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea, rectorul Universității „Lucian Blaga” din
Sibiu, gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan, comandant (rector) al Academiei Forțelor
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu , prof.univ.dr.ing.ec. Nicolaie Georgescu, rectorul
Universității „Alma Mater” din Sibiu și prof.univ.dr. Gheorghe Bichicean, rectorul
Universității Româno-Germane din Sibiu, gazda acestei manifestări.
La eveniment au participat, de asemenea, membri ai comunităţii academice a
Universităţii, studenți și absolvenți ai acesteia, distinși invitați din mediul academic
sibian, precum și reprezentanți de seamă ai mediului socio-economic și ai instituțiilor
publice locale, care au marcat parcursul Universității și care au avut o contribuție
fundamentală la dezvoltarea instituției de învățământ superior.
Pe parcursul celor cinci zile, Universitatea a desfășurat o serie de activități ce au
cuprins dezbateri pe tema Sistemului de învățământ din România, ateliere de lucru cu
dezbateri interactive între studenți și elevi de liceu din cadrul Colegiului Național
„Octavian Goga” din Sibiu, precum și acțiuni de consiliere și orientare în carieră
dedicate viitorilor absolvenți ai învățământului liceal.
Dezbaterea pe tema Sistemului de învățământ din România a reunit directori,
consilieri educativi, cadre didactice și elevi din cadrul liceelor din Sibiu. Astfel,
învățământul preuniversitar sibian a fost reprezentat de instituții importante ale acestuia,
dintre care menționăm: Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu – prof. Alina Ionescu
și prof. Cosmina Mădălina Oltean, Colegiul Agricol „D. P. Barcianu” Sibiu – Vlad
Tănase, Liceul de Artă – Delia Delcă, Colegiul Tehnic „Independența” Sibiu – prof.
Marian Ionescu, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu – Mirela
Iancu, Liceul Tehnologic „Avram Iancu” din Sibiu – prof. Maria Banea.
Evenimentul s-a bucurat și de prezența reprezentanților Consiliului Județean al
Elevilor Sibiu – Călin Cociș, președintele CJE Sibiu, și Ioana Șurubaru, directorul
Departamentului Mobilitate, Informare, Formare și Consiliere din cadrul CJE Sibiu.
Întâlnirea a fost una benefică pentru ambele părți, în cadrul acesteia urmărinduse identificarea principalelor probleme specifice cu care se confruntă învățământul
preuniversitar și universitar din România, în vederea identificării de soluții optime pentru
rezolvarea acestora.

În cadrul acestei săptămâni au avut loc și acțiuni de consiliere și orientare în
carieră pentru elevii de liceu. Prin intermediul acestei activități, Universitatea noastră
dorește să vină în sprijinul tinerilor și viitorilor absolvenți, oferindu-le informații necesare
în procesul de planificare a viitorului profesional.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu se preocupă de starea învățământului
la nivel universitar și preuniversitar din România, asumându-și această preocupare
necesară în contextul social-economic actual.
Crearea unui dialog direct și păstrarea unei legături permanente cu cadrele
didactice și cu elevii din mediul preuniversitar reprezintă astfel o prioritate pentru
Universitatea Româno-Germană din Sibiu. În acest scop, Universitatea organizează
periodic acțiuni comune cu profesorii și cu elevii de liceu, amintind în acest sens
acțiunile de consiliere și orientare în carieră „Pentru tine, pentru viitorul tău”,
participarea elevilor de liceu la cursuri deschise interactive, precum și invitarea cadrelor
didactice și a elevilor de a participa cu lucrări la Conferința Științifică Internațională a
Universității.
În aceeași perioadă, Universitatea Româno-Germană din Sibiu și-a deschis
porțile publicului larg în cadrul evenimentului „Zilele porților deschise”. Astfel, elevii de
liceu care au trecut pragul Universității au avut posibilitatea de a vizita săli de curs și
seminar, laboratoare, de a se întâlni și discuta față în față cu cadrele didactice și cu
studenții Universității, de a fi studenți pentru o zi.
„Zilele porților deschise” au vizat prezentarea programelor de studii universitare
de licenţă şi masterat ale Universității Româno-Germane din Sibiu, oportunitățile de
studiu și practică în străinătate, avantajele și facilitățile oferite studenților, dar și
serviciile de consiliere și orientare în carieră puse la dispoziția tinerilor de echipa
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității.
Toate aceste activități planificate în context aniversar au avut rolul de a conduce
la o cunoaștere reciprocă, de a introduce elevii de liceu în viața de student și de a veni
în întâmpinarea viitorilor absolvenți.

