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COMUNICAT DE PRESĂ
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
SUB SEMNUL CULTURII ȘII CERCETĂRII ȘTIINIFICE

În perioada 21-23 noiembrie 2013, Universitatea Româno-Germană din Sibiu a fost
gazda unor evenimente culturale și științifice cu impact la nivel local, regional și
internațional. Acestea au adus în prim-plan importanța unui dialog deschis și direct între
diverși actori din cadrul comunității sibiene, reunind astfel cadre didactice, reprezentanți ai
administrației publice locale, studenți și elevi.
Seria de evenimente a debutat în 21 noiembrie 2013 cu deschiderea oficială a
proiectului „Studenții în dialog pentru comunitate”, proiect înscris pe Agenda Culturală
Sibiu SMART 2013 și destinat elevilor și studenților sibieni. Proiectul a cuprins trei activități
importante, și anume: dezbaterea cu tema Provocările învățământului superior românesc,
masa rotundă cu tema Sisteme de învățământ comparate: Franța – Republica Moldova –
România și prezentarea de Postere cu tema Provocările Strategiei Europa 2020 în
România.
Acțiunile din cadrul proiectului s-au derulat în perioada 21-23 noiembrie 2013 și au
urmărit facilitarea unor întâlniri și discuții față-în-față între studenții și liceenii sibieni, pe de
o parte, și specialiști ai pieței muncii – cadre didactice, reprezentanți ai administrației
publice locale, oameni de afaceri etc., pe de altă parte. Scopul acestor întâlniri a fost de a
identifica și propune soluții la diverse probleme cu care se confruntă sistemul de
învățământ românesc, de a prezenta modele comparative ale unor sisteme de învățământ
din țări precum Franța, Republica Moldova și România și de a oferi exemple de bune
practici în domeniul educației.
Punctul culminant al acestor evenimente a fost marcat de acordarea titlului de
Doctor Honoris Causa domnului prof.univ.dr.acad. Valentin Răilean, rector al Institutul
Internațional de Management (IMI-NOVA) din Republica Moldova. Acordarea acestui titlu
onorific de către Senatul universitar a reprezentat o recunoaștere a îndelungatei sale
activități științifice și de cercetare.
Ceremonia a avut loc în cadrul celei de-a XIII-a ediții a Conferinței Științifice
Internaționale a Universității Româno-Germane din Sibiu, organizată în perioada 22-23
noiembrie 2013, în parteneriat cu Institutul Internațional de Management (IMI–NOVA) din
Republica Moldova și Institutul Universitar de Tehnologie din Saint-Denis – Universitatea
Paris 13 din Franța.

Conferința, desfășurată sub genericul „Provocări și răspunsuri în contextul
Strategiei Europa 2020”, s-a constituit într-un forum de discuții cu privire la prevederile și
impactul Strategiei Europa 2020 asupra mediului economic, juridico-administrativ și social,
aceasta fiind apreciată drept o temă de maximă actualitate.
Agenda evenimentelor din această perioadă a cuprins, de asemenea, discuții cu
privire la învățământul superior românesc, care s-au concentrat în jurul a câtorva aspecte
considerate a fi extrem de importante pentru mediul educațional, acestea fiind legate de
legea educației naționale, modalitatea de admitere în mediul universitar, programul
Erasmus, racordarea programelor de studii universitare de licență și masterat la nevoile de
pe piața muncii, căutarea, respectiv găsirea unui loc de muncă după finalizarea studiilor,
implicarea în diverse acțiuni sociale și de voluntariat etc.
Mulțumim tuturor elevilor, care sub îndrumarea cadrelor didactice, au răspuns
afirmativ provocării lansate de Universitatea Româno-Germană din Sibiu și au participat cu
mare interes la Sesiunea de Postere, ilustrând din perspectiva proprie principalele aspecte
ce definesc Strategia Europa 2020: educația, abandonul școlar, sărăcia, incluziunea
socială, grupurile vulnerabile, ocuparea forței de muncă, protecția mediului înconjurător.
Participarea elevilor la prezentare de postere s-a dorit a fi un prim contact al
acestora cu viața de student, oferindu-le totodată oportunitatea de a face cunoștință cu
ceea ce înseamnă cercetarea științifică la nivel universitar.

