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Universitatea Româno-Germană din Sibiu, este o instituţie de Învăţământ superior cu o
vechime de 16 ani, care dovedeşte o preocupare atentă şi continuă în promovarea și dezvoltarea
calității în învățământul superior. În demersul academic se defineşte prin ansamblul activităților de
învăţământ, cercetare şi promovarea programelor europene universitare în acord cu Acordul
Bologna, pe care le desfăşoară ca promotor al dezvoltării la nivelul performanţelor impuse de
societatea contemporană.
Raportul anual al rectorului este o componentă a răspunderii publice, iar Senatul universitar
validează raportul în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate. Aceste documente
sunt publice.
Actualul raport zare la bază datele oficiale înscrise în documentele URGS – ale Rectoratului,
Consiliului de Administrație, ale Senatului universitar precum și Rapoartele decani,lor celor două
Facultăți dinb structura universității.
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Localul universității din anul 2014. Baza materială
Începând cu anul universitar 2014-2015, Universitatea Româno-Germană dispune de un
local nou, moder, care oferă spațiile necesare derulării unui proces de învăţământ de calitate, în
concordanţă cu programele de studii existente, cu planurile de învăţământ şi numărul de studenţi.

Str. Rîului nr. 23, Sibiu

Corp A
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Denumire sală

Localizare

Biblioteca
Demisol
Sala lectura
Demisol
Laborator management si marcheting
Demisol
Laborator inginerie
Demisol
Sala seminar
Parter
Spaţii administrative (secretariate, casierie, catedre facultati, rectorat, birouri,
grupuri sanitare, holuri etc)
TOTAL
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Suprafaţa/ mp
48
88
35
32
44
258
505
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Corp B
Nr.
Denumire sală
Localizare
crt.
1
Laborator informatică
Demisol
2
Sala curs
Parter
3
Laborator fonic
Parter
4
Auditorium
Etaj
5
Sala seminar /sala senatului
Etaj
6
Sala seminar
Etaj
7
Sala seminar
Etaj
8
Sala seminar
Etaj
9
Sala seminar
Etaj
10
Sala seminar
Etaj
11
Spaţii administrative (editura Burg, birouri, grupuri sanitare, holuri etc)
TOTAL

Localul din Piaţa Aurel Vlaicu nr 11-12

4

Suprafaţa/ mp
98
56
96
100
58
36
52
36
36
40
347
955
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Denumire sală

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Localizare

Auditorium „Antonie Iorgovan"
Etaj I
Sala seminar
Parter
Centrul de Informare şi consiliere în carieră
Etaj II
Laborator criminalistică
Etaj I
Camere cazare studenţi
Etaj II
Spaţii administrative (oficiu, centrale termice, editura Burg, birouri, grupuri
sanitare, holuri etc)
TOTAL

Suprafaţa/ mp
110
40
40
40
140
474
844

Alocarea spaţiilor pentru desfăşurarea procesului didactic
Săli de curs
Nr.
crt.
1
2
3
4
Total

Nr.
crt.
1
2
3
5
6
7
8
Total

Sala
Auditorium„Antonie Iorgovan"
Auditorium
Sala curs
Sala curs / Sala Senatului

Sala
Sală seminar nr. 1
Sala seminar
Sala seminar
Sala seminar
Sala seminar
Sala seminar
Sala seminar

Localizare
Piaţa Aurel Vlaicu nr.11-12
Str. Rîului nr. 23, etaj
Str. Rîului nr. 23, parter
Str. Rîului nr. 23, etaj

Săli de seminar
Localizare
Piaţa Aurel Vlaicu nr.11-12
Str. Rîului nr. 23, etaj
Str. Rîului nr. 23, etaj
Str.. Râului nr. 23, etaj
Str.. Râului nr. 23, etaj
Str.. Râului nr. 23, etaj
Str.. Râului nr. 23, etaj

Notă: Săli de curs > 1mp. / student.
Săli de seminar > 1,4 mp. / student
Laboratoare > 4 mp. /student
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Suprafaţa/mp
110
100
56
58
324

Suprafaţa/mp
40
36
52
36
36
40
44
284
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Laboratoarele sunt dotate cu un număr suficient de calculatoare şi dispun de soft-uri
corespunzătoare disciplinelor de studiu din planurile de învăţământ, cu licenţe de utilizare. Cadrele
didactice şi studenţii care doresc să desfăşoare activitate de cercetare beneficiază de acces la Internet, de
laboratoar de informatica, laborator de management si marketing, laboratoar inginerie, laborator
criminalistică.
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Locaţia

Denumire laborator
Laborator informatică
Laborator fonic
Laborator management şi marketing
Laborator inginerie
Laborator Criminalistică

Str. Rîului nr. 23

Piaţa Aurel Vlaicu nr.11-12

Suprafaţa/ mp Nr. posturi
98
96
35
32
35

24
24
12
12
12

Toate sălile de curs şi seminar sunt dotate cu mobilier şi dispun de echipamentele tehnice
de învăţare, predare şi comunicare necesare (tablă clasică, sistem fix de videoproiecţie şi panou de
proiecţie, permiţând trecerea uşoară de la metodele didactice tradiţionale la cele moderne).
Amfiteatrul „Auditorium” din str. Rîului nr.23 a fost echipat cu videoproiector, sistem audio
(staţie de amplificare, boxe, microfoane fixe şi mobile), flexcameră, Internet wireless, care permite
abordarea de metode de predare/învăţare interactive, care facilitează activitatea cadrului didactic şi
creşte receptivitatea studenţilor. În următoarea perioadă, în funcţie de resursele financiare
disponibile, se va proceda la extinderea acestui tip de dotare.
Sala de curs de la parterul localului din str. Rîului nr.23 este dotată cu tablă interactivă (cu
videoproiector inclus).
Accesul Internet este asigurat în toate spaţiile de învăţământ, cercetare, administrative şi
sociale ale URGS printr-o conexiune cu bandă largă. Reţeaua de date este realizată cu fibră optică
între clădirile universităţii şi wireless în interior.
Biblioteca universităţii. Suprafaţa încăperilor destinate bibliotecii este de 136 mp, iar sălile
de lectură au un număr de 40 locuri. Biblioteca cuprinde o sală de lectură și un depozit de carte,
dispune de program de management si de căutare electronica, fiind dotata cu terminale PC
conectate la internet. De asemenea Biblioteca Universității Româno-Germane din Sibiu a venit în
sprijinul studenților săi prin realizarea a două parteneriate cu Biblioteca Academiei Forțelor
Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu și Biblioteca Județeană Astra.
Biblioteca U.R.G.S. dispune de un fond de carte de peste 20.000 de volume și periodice din care
cadrele didactice recomandă studenţilor titluri reprezentative corespunzător programelor de studii
oferite.
Editura Burg. Universitatea Româno-Germană din Sibiu dispune de editură proprie – „Editura
BURG”.
Spaţii de cazare pentru studenţi. Cazarea studenţilor, a cadrelor didactice şi a oaspeţilor
ocazionali ai universităţii se poate face în spaţiile de cazare situate în Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11-12, care
6
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beneficiază în prezent de o capacitate maximă de 14 locuri, repartizate în 6 camere cu 1, 2 şi 3 locuri, cu
o suprafaţă totală de 270 mp . (din care 130 mp spaţii comune). Toate camerele sunt modernizate şi sunt
prevăzute cu grupuri sanitare, duşuri proprii, conexiune la internet şi televiziune prin cablu furnizate
gratuit şi mobilier modern.
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră. Pentru desfăşurarea activităţii Centrului de
Orientare şi Consiliere în Carieră (COCC) a Universităţii Româno-Germane din Sibiu s- a alocat o sală
de 40 mp în imobilul proprietate, situat în Sibiu, Piaţa Aurel Vlaicu nr. 11-12, etaj II. Pentru
desfăşurarea serviciilor de informare, consiliere şi mediere a muncii pe piaţa internă, spaţiul este dotat
cu mobilier adecvat (mese şi scaune), precum şi cu următoarele echipamente: laptop - 2 bucati,
echipamente de proiecţie: videoproiector, flex-camera, imprimantă, reportofon, aparat foto.

Servicii de masă oferite studenţilor. Serviciile de masă pentru studenţi sunt oferite în baza unei
o convenţii cu o firmă specializată S.C. Simba S.R.L., care poate oferii masa la un număr de 100
studenţi într-un restaurant situat în apropierea sediului Universităţii. Intervalul în care se poate servi
prânzul (2 feluri şi desert) la un preţ preferenţial (cca. 11,5 lei) este între orele 12,30-15,30, zilnic.
Baza didactice sportivă. In prezent instituţia dispune de o sală de sport, în proprietate, situată în
Piaţa Aurel Vlaicu, în suprafaţă de 180 mp.
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Raportul rectorului, în conformitate cu art. 130 alin. (2) din Legea
educației naționale nr. 1/2011
A) Situaţia financiară a universităţii
Bugetul financiar la nivelul U.R.G.S. s-a bazat pe un plan de venituri şi cheltuieli
dimensionat pe capitole, astfel cum se regăsește în documentul financiar întocmit de Consiliul de
Asdministrație pentru anul 2014 și aprobat în Senatul universitar, fiind fundamentat detaliat,
conform noii proceduri adoptată în anul 2012.
Cele mai mari cheltuieli ale Departamentelor şi Facultăţilor, cu personalul didactic auxiliar
și nedidactic, au fost cele cu salariile şi, ca urmare, nivelul încadrării salariale la postul de bază şi
plata cu ora au fost în concordanţă cu resursele financiare disponibile.
În toată această perioadă s-a urmărit a se asigura transparenţa financiară a URGS şi
corelarea veniturilor bugetare cu cifra de studenţi echivalenţi, urmărindu-se în acelaşi timp
încasarea veniturilor care provin din taxe în mod constant și planificat.
Cheltuielile materiale şi de deplasare au fost redimensionate, mult reduse, pentru asigurarea
bunului mers al activităţii didactice şi ştiinţifice.
Starea financiară în care se afla URGS în anul 2014 s-a menținut la o cotă satisfăcătoare,
numărul studenților situându-se la pragul critic. În acest an pragul financiar critic a fost depășit
datprită unui surplus rezultat din vânxarea apartamentelor situate în Piațai Aurel Vlaicu nr. 11, far
previziunile pentru anul 2015 rămân la o cotă care impune atragerea altor surse de finanțare,
externe. Numărul studenților fiind foarte mic, nu mai pot fi create rezerve bugetare. Am putut
traversa acestă perioadă critică și datorită banilor obținuți din taxele examenelor de licență
organizate cu studenții proprii și ai altor universități, din taxele examenelor de disertație.
Aceste surse situate în afara taxelor de școlarizare sunt epuizate, iar numărul studenților este
previzibil sub cel din anul trecut. De aceea, situația în care ne găsim a impus adoptarea unor măsuri
financiare destul de severe și rectificarea bugetului universității. Propunerile inițiale de reașezare a
salariilor fiind respinse în mod nejustificat de o parte din cadrele didactice ale Facultății de Drept și
Științe administrative, printr-o atitudine neconformă cu Codul etic, cu aportul la promovarea
imaginii universității și la bugetul URGS, au determinat adoptarea și introducerea unui sistem de
salarizare bazat pe grilele propuese de Consiliul de Administrație și adoptate de Sebatul universitar,
intrat în vigoare cu 1 ianuarie 2015. În acest fel s-au putut elimina discrepanțele existente între
cadrele didactice cu evaluări și contribuții asemănătoare la dezvoltareaURGS.
Cu privire la cauze, ele nu sunt imputabile integral universității, derivând din situația
generală creată de criza economică, abandonul școlar, rezultatele absolvenților de liceu la
bacalaureat, de concurența universităților de stat (din perspectiva locurilor cu taxa și a numărului
exagerat de mare alocat de Ministerul Educației și Cercetării acestor universități), etc.
Pentru responsabilizarea Departamentelor și facultăților, Consiliul de administrație a adoptat
ca măsură înființarea Centrelor de profit, începând cu anul universitar 2015-2016.
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La inițiativa Rectorului universității, au fost înființate Centre teritoriale de înscriere la
Giurgiu, Mediaș și Sighișoara, care au avut ca efect înmatricularea a 40 de studenți în cadrul URGS
pentru anul universitar 2014-2015.
Măsurile propuse au fost avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul
universitar, astfel:
1) Salariile. Deși au fost simulate mai multe variante, pentru acest an universitar, până la
cunoașterea exactă a numărului de studenți admiși, a contractelor de școlarizare încheiate, la
finalizarea procesului de înmatriculări și exmatriculări, au fost propuese și adoptate următoarele
măsuri, începând cu 1 octombrie 2014:
- Menținerea salariilor la nivelul anului universitar 2013-2014 și păstrarea unei proporții
normale, corecte și decente între salariile mici și cele mari, între salariile personalului
didactic, a celui administrativ și a celui nedidactic și auxiliar.
- Menținerea acordării sporului de vechime pentru toți angajații U.R.G.S.
- Creșterea normelor didactice cu până la 25%, până la maximul prevăzut de lege (16 ore).
- Menținerea măsurii de eliminare a declarației de plată cu ora și a plăților către cadrele
didactice cu norma de bază în U.R.G.S. pentru desfășurarea examenelor de restanță, de
diferență și de creditări.
- Introducerea orelor de masterat în norma cadrelor didactice care nu au asigurat numărul
de ore majorat din cursurile susținute la domeniile de licență.
- Menținerea raportului de plată a cuantumului sumelor cuvenite pentru examenele de
disertație și licență la 70% (în favoarea universității) / 30% (cuvenit cadrelor didactice).
Menținerea raportului de plată a cuantumului sumelor cuvenite pentru plata orelor de
masterat care nu pot fi incluse în normă la 70/30 % (în favoarea universității).
Cu aceste măsuri s-a putut asigura plata salariilor și a cheltuielior de funcționare a URGS.
În anul universitar 2014-2015 a fost aplicată Grila de salarizare cu indicatorii de
diferențiere salarială avizați în Consiliul de Administrație și aprobați în Senatul universitar,
începând de la 1 ianuarie 2015. Au fost aplicate măsurile, cu modificări în scădere salariale în
special pentru cadrele didactice ale Facultății de Științe economice - deși aceasta are aportul cel mai
mare la bugetul URGS în ultimul deceniu de funcționare - și reconsiderartea în creștere a salariilor
cadrelor didactice ale Facultății de Drept și Științe administrative.
-

2) Măsuri pentru reducerea presiunii pe bugetul de cheltuieli și efecte. Măsurile
adoptate au permis achiziționarea și noului sediu al U.R.G.S. pe strada Rîului nr. 23 din Sibiu, într-o
zonă istorică în dezvolare și promovată de Primăria municipiului Sibiu, care să asigure condiții de
calitate a desfășurării procesului de învățământ, condiții de igienă intelectuală la standarde de
calitate impuse de societatea actuală și în pespectiva evaluării instituționale din anul 2017.
Suma necesară cumpărării imobilului și a reparațiilor necesare, pentru a fi dat în folosință la
începerea anului universitar 2014-2015 a fost acoperită integral din vânzarea apartamentelor
proprietatea U.R.G.S. din Piața Aurel Vlaicu nr. 11.
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În anul 2014 Universitatea Româno-Germană din Sibiu nu a mai înregistrat deficit financiar.
Acest deficit a putut fi eliminat datorită politicilor financiare care au restrâns cheltuielile de
protocol, deplasările interne și în străinătate, prin realizarea economiilor la cheltuielile de regie,
precum și din încasarea unor taxe cu organizarea examenlor de licență pentru alte universități
(Universitatea „Alma Mater” din Sibiu), dar nu asigură cheltuielile previzionate pentru anul 2015,
decât în situația colectării tuturor taxelor și a creșterii numărului de studenți.

B) Situaţia programelor de studii. Date statistice privind numărul de
studenți și evoluția acestuia în cadrul URGS
Utilizarea surselor externe de referinţă, inclusiv cadrul naţional al calificărilor în
învăţământul superior, a standardele de referinţă ale domeniilor specifice fiecărui program de
studii (subject benchmark statements)
Sursele externe de referinţă, inclusiv standardele de referinţă ale domeniilor specifice fiecărui
program de studii, au constat în utilizarea Standardelor generale privind evaluarea academică a
studiilor universitare de licenţă, în conformitate cu Metodologia de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a ARACIS aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.1418 din 11.10.2006 şi Standardele specifice pe domenii fundamentale elaborate şi
aprobate de ARACIS, în baza Legii 87/10 apr.2006, Art.17., precum şi bunele practici ale altor
Universități din ţară.
Calificarile profesionale sunt stabilite pe 3 niveluri de complexitate. În acord cu Cadrul Naţional
al Calificărilor în Învăţământul Superior şi Cadrul European al Calificarilor (EQF) nivelurile 6 – 8
se obţin prin studii universitare, după cum urmează:
 Nivelul 6 de calificare se asigura prin studii universitare de licență;
 Nivelul 7 de calificare se asigura prin studii universitare de masterat;
 Nivelul 8 de calificare se asigură prin studii universitare de doctorat.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu colaborează cu Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii (ARACIS) în ceea ce priveşte evaluarea programelor de studii de licență și masterat, în
vederea menținerii acreditării, a autorizării sau acreditării unor noi prgrame de licență și de
masterat. Există un singur evaluator ARACIS din cadrul URGS: rectorul universității.
În anul 2014 Consiliul de Administrație a aprobat susținerea financiară pentru evaluarea a
două noi programende licență și două de masterat, precum și a unui program de studii
postuniversitare, astfel:
a. programul de studii universitare de licență, studii de învățământ cu frecvență „Inginerie
economică industrială”, vizita ARACIS fiind preconizată în anul 2015, dosar de evaluare
întocmit de Departamentul de Științe economice al URGS.
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b. programul de studii universitare de licență, studii de învățământ la distanță „Economia
comerțului, tursimului și serviciilor”, cu un Centru tutorial la Giurgiu, preconizat pentru
anul 2015, dosar de evaluare întocmit de Departamentul de Masterat și ID, facultatea de
Științe economice ale URGS;
c. programul de studii universitare de masterat, studii de învățământ la zi „Management
social”, pentru anul 2015, dosar de evaluare întocmit de Departamentul de Masterat și ID,
facultatea de Științe economice ale URGS;
b. programul de studii postuniversitare „Infracțiuni …”, dosar de evaluare întocmit de
Departamentul de Științe juridice și administrative, Facultatea de Științe economice ale
URGS.
Ciclul I. Studii universitare de licenţă
Structura actuală a specializărilor din cadrul Facultății de Stiinte Economice și la Facultatea
de Drept și Științe Administrative
Domeniile de studii universitare de licenţă
(curs de zi, 3 ani)

Management (zi) Acreditată

1 Management
FACULTATEA DE
STIINTE
ECONOMICE

2

Specializări

Contabilitate și Informatică de
Gestiune

Contabilitate (zi) Acreditată

3 Marketing

Marketing (zi), în lichidare

Economia Comerțului, Turismulu și
Serviciilor
5 Inginerie economică

Administrarea afacerilor (zi)
Autorizată
(zi) Autorizată, în lichidare

4

FACULTATEA DE
DREPT ȘI ȘTIINȚE 1 Drept
ADMINISTRATIVE

Drept (zi) Acreditată

În anul universitar 2013-2014, Universitatea Româno Germana din Sibiu şi-a desfăsurat
activitatea academică având continuitate în derularea programelor de studii de licenţă si de masterat,
cu următoarea structură:
Studii de licenţă
-

Specializarea Management
2013/2014

I
11

31
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II
III

42
46
119

I
II
III

17
20
37

I
II
III

19
17
29
65

I
II
III

6
17
18
43

I
II
III
IV

13
17
21
66
117

TOTAL
-

Specializarea Marketing

2013/2014
TOTAL
-

Specializarea ECTS

2013-2014
TOTAL
-

Specializarea CIG

2013/2014
TOTAL
-

Specializarea Drept

2012/2013
TOTAL

Ciclul II. Studii universitare de masterat, cursuri de zi



domeniul Management, programul de studii universitare Managementul
organizaţiilor, acreditat prin Ordinul M.E.C.T. nr. 4644/30.06.2008.
domeniul Management, programul de studii universitare Managementul strategic al
resurselor umane, acreditat prin Ordinul M.E.C. nr. 5731/16.06.2009.
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domeniul Management, programul de studii universitare Managementul proiectelor
cu finanţare europeană, acreditat prin Ordinul M.E.C. nr. 5731/16.06.2009.
domeniul Marketing, programul de studii universitare Marketing şi comunicare în
afaceri, acreditat prin Ordinul M.E.C.T. nr. 4644/30.06.2008. Având în vedere
neacreditarea programului de studii de licență Marketing.

Studenţii
 Înscrierea la concursul de admitere se face pe baza diplomei de bacalaureat sau a altor acte
de studii echivalente.
 Formaţiile de studiu (serii, grupe, subgrupe) sunt astfel dimensionate încât să asigure
desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ
 A scăzut prezentarea absolvenților la examenul de licență și disertație, în medie cu 20%;
 Promovabilitatea studenţilor este de cel puţin 90% din numărul total de studenţi din anul
respectiv.
 Rezultatele obţinute de student pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin Foaia matricolă și
Suplimentul de diplomă
 Este reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu în altul, în
funcţie de creditele de studiu (ECTS) acumulate, precum şi procedura de promovare a doi
ani de studiu într-un singur an.
 Studenţii sunt antrenaţi în activităţi ştiinţifice, dar şi social-culturale şi sportive.
 Conferirea certificatelor şi a diplomelor de studii respectă legislaţia în vigoare.
 Prin Planurile de învăţământ sunt respectate criteriile și raportul între examene și colocvii..
 Examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară pe baza unui Regulament și a unei
Metodologii privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în
învăţământul superior în anul universitar 2013-2014 (licență și masterat), în conformnitatea
cu legislația în vigoare și Metodologia Ministerului Educației Naționale și Cercetării.
În ceea ce priveşte managementul pentru studenţi, perioada analizată s-a caracterizat prin
următoarele:
- receptivitate în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor profesionale ale studenţilor, la
nivelul URGS, al Departamentelor şi Facultăților;
- slaba atragere a studenţilor în cercetarea ştiinţifică (minim 1 student/cadru didactic
participare la sesiunea cercurilor ştiinţifice studenţeşti);
- oferirea de burse:
- private pentru studii în Germania: 2 burse de 3 luni x 1900 Euro (1500 Euro cheltuieli
proprii + 400 Euro cheltuieli studii acsigurate)
- pentru studii, Erasmus
- pentru practică, Erasmus
- private de merit „Andrei Bichicean”
- sociale, din fondurile URGS și din fonduri caritabile.

13

UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
RAPORTUL RECTORULUI - 2014

În anul universitar 2013-2014 admiterea în învăţământul superior la Universitatea RomânoGermană din Sibiu, pentru fiecare ciclu de studii universitare, s-a făcut în conformitate cu
prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, a Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, a H.G. nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
masterat, H.G. nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior, a
domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu,
a locațiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare
program de studii universitare, formă de învățământ sau limbă de predare, precum şi a numărului
maxim de studenți care pot fi şcolarizai, Ordinului ministrului educației naționale nr. 3544/2013,
art. 45 lit. h din Carta U.R.G.S, precum şi cu respectarea principiului autonomiei universitare.
Universitatea Româno-Germană din Sibiu aplică o politică transparentă a recrutării şi
admiterii studenţilor, care se realizează conform Metodologiei organizării şi desfăşurării
concursului de admitere elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile ale ministerului şi
anunţată public pe site-ul universităţii cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare.
Cifra de școlarizare pentru anul universitar 2013-2014
(conform Metodologiei de admitere și a HG nr. 493/17.07.2013 )

Domeniul

Specializarea

Facultatea

Durata
(ani)

Credite

Nr. de locuri
cursuri de zi

180
180

125
75

180

50

180

75

120
120
120
120

50
50
50
50

Studii universitare de licenţă
Management
Marketing
Ştiinţe
Economice

Management
3
Marketing
3
Contabilitate şi informatică de
Contabilitate
3
gestiune
Economia comerţului, turismului,
Administrarea
serviciilor şi managementul
3
afacerilor
calităţii
Studii universitare de masterat
Managementul organizaţiilor
2
Marketing şi comunicare în afaceri
2
Managementul strategic al resurselor umane
2
Managementul proiectelor cu finanţare europeană
2

Studenţii din anii terminali, absolvenţii ai URGS, au obţinut rezultate bune la examenele de
diplomă şi disertaţie, din acest punct de vedere procentajul de absolvenţi, de înscrişi şi promovaţi,
fiind peste standardele minimale impuse de CNEAA şi ARACIS.
c) Situaţia personalului universităţii
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1. Cu privire la personalul didactic
Titularii disciplinelor, atât la de curs cât și seminar, au titlul ştiinţific de doctor sau
doctorand în domeniul disciplinelor din postul ocupat şi îndeplinesc cerinţele legale pentru
ocuparea posturilor didactice;
Din cele două cadre didactice care nu erau înscrise, în conformitate cu Legea Educație
Naționale nr.1/2011 la doctorat, doar doamna asist. Marcela Ivan a fost admisă la Școala
Doctorală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, urmând ca domnului asist. Univ. Mircea
Sărac-Luncași să-i înceteze contactrul individual de muncă începând cu 30 septembrie 2015;
cadrele didactice care ocupă posturi de asistent au pregătire pedagogică atestată;
Există o preocupare permanentă şi susţinută în recrutarea, încadrarea şi promovarea cadrelor
didactice exclusiv pe criterii de competenţă profesională şi aptitudini de cercetare ştiinţifică,
asigurându-se în acelaşi timp o structură internă optimă între gradele didactice universitare
titulare cu norma de bază în URGS. În acest sens, Consiliul de Administrație, la propunerea
Consiliilor facultăților, a aprobat scoaterea la concurs a 4 posturi didactice de lector
universitar și unul de conferențiar universitar;
Dinamica personalului didactic titular a celor trei Departamente ale facultăţilor și Masterat
ID, ca număr şi grade didactice, se prezintă în tabelul şi graficul alăturat.

Cadre didactice în anul universitar 2013-2014
Nr.
Numele şi prenumele
crt.
A. Departamentul de ştiinţe economice
1.
Gorski Hortensia
3.
Petca Ioan-Constantin
4.
Teleşpan Constantin
6.
Bălan George
7.
Ciuhureanu Alina-Teodora
8.
Hampu Alexandru
9.
Roşca Petru
10. Sima Elena
11. Cristea Sorin-Vasilică
14. Marcu Liana
15. Popa Daniela
16. Sandu Toader
18. Volosciuc Sorin
20. Fuciu Mircea
21. Luncean Lucian
22. Martinescu Fabiana

Funcţia didactică

Titular/Asociat la
U.R.G.S.

Doctor/Doctorand

Profesor
Profesor
Profesor
Conferenţiar
Conferenţiar
Conferenţiar
Conferenţiar
Conferenţiar
Lector
Lector
Lector
Lector
Lector
Asistent
Asistent
Asistent

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Asociat
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Asociat
Titular
Titular
Titular

Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctorand
Doctorand
Doctor
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23. Cosman Daniel
Asistent
24. Ranf Diana-Elena
Asistent
25. Todăriţă Elida-Tomiţa
Asistent
26. Vasiu Diana-Elena
Asistent
27. Bogdan Ioan
Profesor
A. Departamentul de ştiinţe juridice şi administrative
1.
Bichicean Gheorghe
Profesor
2.
Ciornei Alexandra-Catrina
Conferenţiar
3.
Vlad Monica
Conferenţiar
3.
Bâra Claudiu
Lector
4.
Hăbean Ioan-Mirel
Lector
5.
Scutea Nicolaie-Cristian
Lector
6.
Aron Marius
Lector
7.
Antonescu Florin
Lector
8.
Goșa Dumitru
Lector
8.
Mazilu Marius-Ioan
Lector
9.
Sărac-Luncaşu Mircea
Asistent
10. Marcela Ivan
Asistent

Asociat
Titular
Titular
Titular
Asociat

Doctorand
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor

Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Asociat
Asociat
Asociat
Asociat
Titular
Titular

Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctor
Doctorand

Centralizator cadre didactice în anul universitar 2013-2014
Nr.crt

Funcţia didactică

Titulari

Asociaţi

Total

Doctori

Doctoranzi

Neînscrişi

Total

1.
2.
3.
4.

Profesori
Conferenţiari
Lectori
Asistenţi
Total:

4
6
7
8
25

1
1
5
1
8

5
7
12
9
33

5
7
12
4
28

4
4

1
1

5
7
12
9
33

Total personal didactic 33 (100%), din care:
 - titulari:
25 (75,76%)
 - asociaţi:
8 (24,24%)
 - doctori:
28 (84,85%)
 - doctoranzi:
4 (12,12%)
 - neînscriși la doctorat 1 (3,03%)
Din structura actuală a Departamentelor, se poate constata că un singur cadru didactic nu
îndeplinește condițiile formulate în LEN nr. 1/2011.
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2. Cu privire la personalul administrativ, nedidactic și didactic auxiliar. Nu au fost
modificări față de anul precedent.

C) Activități Internaționale
Programul ERASMUS. Universitatea a beneficiat de finanţare pentru derularea de
mobilităţi din partea ANPCDEFP, cu o sumă de bani în scădere, datorită numărului redus de
studenți ai URGS care au participat la studii în cadrul programelor Erasmus. În acest sens,
universitatea a derulat următoarele mobilităţi:
 Mobilităţi de studiu:
 Mobilităţi de practică:
 Mobilităţi cadre didactice:
 Mobiltăți Staff:
In URGS au susținut mobilități didactice:
- studenți: din Germania (2)
- profesori: din Franța (Universite 13 Paris) și Germania (Hof)
Suma totală obţinută şi cheltuită prin programul Erasmus pentru mobilităţi a fost de 42.703 Euro.
Mobilităţi studenţi ai URGS pentru studiu și practică
Anul universitar
2013-2014
Anul universitar
2013-2014

Mobilităţi studenţi studiu – SMS – număr mobilităţi
3
Mobilităţi studenţi practică – SMS – număr mobilităţi
4

Universitatea internațională de vară 2014. Tema: Management social şi asistenţă socială.
Evenimentul a fost organizat de Universitatea Româno-Germană din Sibiu, în parteneriat cu
Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth și Diakonie Neuendettelasau. Au participat:
 4 cadre didactice din URGS (prof. univ. dr. DR.H.C. Gheorghe Bichicean, prof. univ. dr.
Hortensia Gorski, lector univ. dr. Liana Marcu, assist, univ. drd. Mircea Fuciu) şi 4 de
Wilhelm Löhe Hochschule din Fürth;
 15 studenți din cadrul celor trei instituţii de învăţământ.
Universitatea Internaţională de Vară 2014, cu tema Management social şi asistenţă socială, s-a
desfăşurat în luna septembrie 2014.
Toate aceste activități au avut rolul de a contribui la dezvoltarea personală și profesională a
studenților participanți, de a stimula implicarea și participarea activă a studenților la acțiuni sociale,
precum și de a determina creșterea gradului de conștientizare a importanței activității și
responsabilității sociale.
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Organizarea Universității Internaționale de Vară 2014 a reprezentat o continuare a relațiilor de
colaborare și a parteneriatului dintre Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Wilhelm Löhe
Hochschule din Fürth și Diakonie Neuendettelsau din Germania. La finalul acestei ediții a
Universității Internaționale de Vară a fost inițiată propunerea de a organiza Universitatea
Internațională de Vară ediția 2015, în Sibiu, în perioada 30 mai-7 iunie. În urma desfășurării
Universității Internaţionale de Vară 2014, s-a propus:
 Asistența socială și îmbătrânirea activă;
 Organizarea mai multor activităţi activităţi interactive;
 Extinderea parteneriatului pentru cu studenţi şi cadre didactice din alte ţări, precum
Spania, Franţa, Polonia, Turcia etc.

D) Rezultatele activităţilor de cercetare
Obiectivul fundamental în acest domeniu îl reprezintă dezvoltarea activităţii de cercetare
ştiinţifică în coordonatele specifice strategiei şi priorităţilor stabilite în plan naţional şi European,
pentru ca Universitatea Româno-Germană din Sibiu să se încadreze în categoria instituțiilor de
învățământ superior centrate pe educație şi cercetare, conform normelor specifice Legii Educației
Naționale nr. 1/2011.
Rezultatele obţinute în domeniul cercetării vor reprezenta un criteriu fundamental în
evaluarea individuală a cadrelor didactice şi implicit în evaluarea instituţională. Consiliul științific
al U.R.G.S. trebuie să aibă în atenție încadrarea activităţii de cercetare în strategia aprobată,
promovarea și respectiv evaluarea activităţii de cercetare efectuată, asigurarea consultanţei în
elaborarea proiectelor, modalităţi de protecţie a proprietăţii intelectuale.
Sunt necesare responsabilități cu privire la cercetarea științifică și formarea Centrelor de
Cercetare pe facultăți, programe de cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale, care să asigure
informarea, iniţierea, gestionarea şi desfăşurarea activității de cercetare, a contractelor de cercetare
cu agenţi economici şi parteneriatelor cu universităţi cu programe de studii similare.
Coordonatorul cercetării științifice al universității nu a reușit să implementeze măsurile
prconizate. Creşterea exigenţei şi încurajarea calităţii activităţii de cercetare desfăşurate prin:
a) Evaluarea în fiecare an calendaristic, pe baza grilei aprobată de Senat a rezultatelor obţinute
de fiecare membru al corpului didactic;
b) Respectarea riguroasă a criteriilor ştiinţifice privind promovarea corpului didactic;
Activitatea de cercetare, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii
Româno-Germane din Sibiu, pe anul 2014, a avut la bază îndeplinirea obiectivelor Planului de
cercetare ştiinţifică. În acdest an au fost obținute 2 contracte de cercetare: unul extern „ARIIA”,
obținut de rectorul URGS, prof. univ. dr. Dr.H.C. Gheorghe Bichicean, în valoare de 20.000 Euro,
din partea Diakonie Neuendettelsau (R.F. Germania); unul intern, obținut de lector univ. dr. Sandu
Toader, în valoare de 40.000 lei.
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Punctele slabe ale URGS rămân:
-

-

neindexarea Editurii BURG;
neindexarea revistelor URGS;
neindexarea conferințelor științifice organizate de URGS;
întârzierea majoră în editarea Analelor URGS ale Facultății de drept și științe
administrative;
absența nejustificată a unor cadre didactrice de la Sesiunile de comunicări ale URGS;
lipsa cursurilor și a suporturilor de curs pentru ale cadrelor didactice titular sau associate
ale Facultății de drept (lector univ. dr. Ioan Marius Mazilu - asociat, lector univ. dr.
Claudiu Bâra - titular);
slaba implicare a Departamentelor pentru a adopta un Plan cu măsurile necesare pentru
îndreptarea acestei situații și din partea prorectorului U.R.G.S.
Lipsa de reacție a Senatului universitar, în conformitate cu Standardele obligatorii ale
ARACIS și prevederile Cartei universitare, cu privire la măsurile ce se impun în situația
neîndeplinirii obligațiilor cu privire la editarea cursurilor U.R.G.S.

E) Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii
Raportul CEAC a fost întocmit la timp de către lector univ. dr. Liana Marcu, depus și
aprobat de Senatul URGS.
Elementele politicii Universităţii Româno-Germane de asigurare a calităţii:
- acordă - prin oferta educaţională şi de cercetare - o atenţie prioritară satisfacerii
cerinţelor comunității locale, regionale şi naţionale, pentru a putea contribui în cât mai
mare măsură la dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti;
- desfăşoară acţiuni menite să dezvolte poziţia sa în spaţiul educațional național și
european, urmărind compatibilizarea tuturor activităţilor pe care le întreprinde cu
standardele europene, cu bunele practici din statele Uniunii Europene;
- are drept obiectiv prioritar satisfacerea aşteptările studenţilor, primii beneficiari ai
activităţii, prin crearea şi menţinerea unei atmosfere corespunzătoare de studiu, în
vederea realizării performanţelor academice;
- are în atenție activitatea studenţilor, beneficiarii întregii activităţi educaționale, prin
ridicarea calităţii actului didactice şi menținerea unui climat de muncă şi corectitudine;
- elementul esenţial în politica de asigurare a calității îl constituie asumarea
responsabilităţii tuturor cadrelor didactice, a personalului auxiliar didactic și nedidactic,
precum şi a fiecăruia în parte, pentru realizarea obiectivelor stabilite la nivelul instituției;
O importanţă majoră se acordă îmbunătăţirii activității didactice, a organizării şi execuţiei
activităţilor, în deplina concordanţă cu cerinţele studenţilor, pe baza celor trei priorităţi esenţiale:
învăţământ, cercetare şi extensie universitară.
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Activitatea didactică
Activitatea didactică trebuie asigurată la cel mai înalt nivel. Fără a face aici o analiză
amănunțită, consider că trebuie respectate:
- prezența la cursuri și seminarii a cadrelor didactice și a studenților;
- analiză și propuneri privind menținerea în activitatea didactică a cadrelor care nu au
depus note de curs, support de curs sau caiete de seminar în termenul prevăzut prin
hotărârea Senatului universitar;
- accentuarea caracterului practic, formativ al activităților didactice;
- desfășurarea unei activități de cercetare susținută: participarea la conferințe,
simpozioane, mese rotunde, etc.;
- valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații, editarea de manual, cursuri, caiete de
seminar, etc.
- depistarea și eliminarea tendințelor de plagiat;
- accentuarea caracterului de originalitate al lucrărilor;
- clarificarea situației și sprijinirea asistenților universitari care nu sunt doctoranzi pentru a
accede la o școală doctorală (în acest sens am sprijinit și am făcut demersuri în privința
domnului Mircea Sărac Luncașu și sper ca situația dânsului și a doamnei Marcela Ivan
să fie rezolvată, întrucât sunt cadre didactice de valoare);
- modificarea Cartei universitare, în sensul stabilirii unor condiții și criterii interne foarte
exacte pentru a promova prin concurs la un post didactic superior.
Pentru realizarea obiectivelor privind calitatea, conducerea Universităţii Româno-Germane
din Sibiu militează pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al
calităţii, care să faciliteze realizarea performanţei în întreaga activitate academică.
Pentru realizarea performanței în domeniul managementului calității, conducerea
Universităţii a stabilit:
În cenctiva-preventivă și îmbunătățirea continuă a calității.
 Programele de studiu sunt revizuite periodic atât în ceea ce priveşte structura, dar şi
conţinutul tematic al disciplinelor - pe baza analizelor colegiale la nivelul Departamentelor
 Planurile de învăţământ cuprind discipline fundamentale, discipline de specialitate în
domeniu şi discipline complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii,
opţionale şi facultative, în conformitate cu cerinţele normative ARACIS stabilite pe plan
naţional, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.
 Disciplinele de studii cuprinse în planurile de învăţământ au programe analitice în care sunt
precizate obiectivele disciplinei, conţinutul tematic de bază, repartizarea numărului de ore
de curs, seminar şi activităţi aplicative etc., pe teme, sistemul de evaluare a studenţilor,
bibliografia minimală.
 În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-au elaborat planurile de
învăţământ sunt prevăzute stagii de practică de 3 săptămâni pe an, începând cu anul doi de
studii, precum şi stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, la ultimul an de studii.
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Pentru stagiile de practică s-au încheiat convenţii de colaborare, contracte sau alte
documente cu unităţile economice care au acceptat să fie baze de practică.
Cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagina personala de web
pentru tematica, bibliografie, resurse în format electronic si dialog cu studentii), si materiale
auxiliare, de la tabla la flipchart si videoproiector. Exista mediu intranet, adrese comune de
e-mail, materiale în format electronic, etc.
Ghid/indrumar pentru intocmirea proiectului de licenţă – la toate specializările
S-a implementat softul de învățare și verificare a studenților online (e-learning)
Laboratrorul de limbi străine funcționează opentru prima oară ca laborator fonic, cu 24 de
posturi / studenți.

Colaborările URGS se pot grupa în două categorii: interne si externe, iar în cadrul acestora, cu
instituţii de învăţământ superior, cu organizaţii profesionale, cu societăţi comerciale şi alte
organisme.
Colaborarea cu facultăţile de profil din ţară s-a materializat prin:
- armonizarea planurilor de învăţământ, păstrând specificul centrelor universitare;
- schimbul de informaţii privind procesul de învăţământ şi activitatea de cercetare;
- colaborări în programele europene;
- popularizarea manifestărilor ştiinţifice ale facultăţilor, inclusiv a ofertelor privind specializările;
- extinderea colaborării în cadrul unor programe comune de formare continuă, baze de cercetare
ştiinţifică;
- încurajarea schimbului de experienţă a cadrelor didactice;
- colaborarea în cadrul activităţii de doctorat.
Colaborarea cu facultăţi şi instituţii din străinătate s-a materializat prin mobilităţi de tip
Erasmus şi alte programe, pentru cadre didactice, care au facilitat:
- schimbul de informaţii privind procesul de învăţământ;
- extinderea colaborării în domeniul educaţional;
- deplasarea unor cadre didactice, pe perioade determinate, pentru documentare.
- Primirea ca donație a unui microbuz „Ford Tranzit” din partea Diakonie Neuendettelsau, la 9
mai 2014.
În cadrul colaborărilor, se disting organizarea următoarelor activități în parteneriat și
acordarea distincțiilor URGS, astfel:
Conferința internaționale ale URGS în colaborare cu Facultatea Wilhelm Lohe din Fürth și
Diakonie Neuendettelsau, facultatea din Hof (R.F. Germania), IMI-NOVA Chișinău, USEM
Chișinău (Republica Moldova) și Universite 13 Paris (Franța), în luna octombrie 2014 la Sibiu;
Universitatea de vară, organizată de URGS în colaborare cu Facultatea Wilhelm Lohe din
din Fürth și Diakonie Neuendettelsau, în luna septembrie 2014 la WLH Fürth, RF Germania.
Acordarea distincțiilor URGS. În luna octombrie 2014, URGS a acordat umătoarele
distincții:
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-

Titlul de Senator de Onoare, domnului Rektor al Diakonie Neuendettelsau, dl. Prof. Dr.H.C.
Hermann Schoenauer, Neuendettelsau R.F. Germania;
Titlul de Senator de Onoare, domnului Ministru de stat, Ministru de Interne al landului Bavaria,
dl. Joachim Hermann, Munchen, R.F. Germania.
Titlul de Profesor asociat domnului Andreas Schoenauer, Nürnberg, R.F. Germania.

Calitatea actului didactic. Evaluarea URGS şi a specializărilor, din punct de vedere didactic
şi ştiinţific, s-a efectuat, în primul rând, prin autoevaluarea internă anuală şi prin evaluările
periodice în vederea autorizării/acreditării/reacreditării ARACIS - în conformitate cu termenele şi
legile în vigoare.
Relaţia profesor–student „suferă” atât din cauza profesorului, care nu consacră un buget de
timp corespunzător îndrumării studentului, cât şi acestuia din urmă, care învaţă în salturi şi este
preocupat exclusiv de promovarea examenelor.
În prezent se poate afirma faptul că planurile de învăţământ sunt concretizate printr-un
număr relativ mare de materii şi de examene, fără a urmări întărirea studiului individual. Depăşirea
acestei stări de lucruri, presupune:
- evaluarea predării, analiza conţinutului disciplinelor, a cursurilor, antrenarea studenţilor la
activităţile didactice, evaluarea pregătirii studenţilor, promovabilitate, pierderi etc.
- actualizarea programelor analitice a tuturor disciplinelor, inclusiv a lucrărilor de laborator;
- modernizarea sistemului pentru evaluarea actului didactic şi academic - elaborarea unui set intern
de norme unitare de predare şi evaluare.
Coordonarea şi controlul activităţilor didactice se efectuează pe baza prevederilor din Carta,
şi Regulamentul organelor de conducere academică din Universitate, decanuii facultăţilor şi
coordonează şi controlează buna desfăşurare a activităţilor didactice din facultate. În această
activitate ei sunt sprijiniţi de către şefii de catedră aparţinând facultăţii. Periodic, analiza activităţii
didactice se efectuează în cadrul şedinţelor Consiliului de Facultate.
Creşterea calităţii proceselor educaţionale. Eforturile de îmbunătăţire continuă a calităţii
serviciilor educaţionale oferite de către mediul universitar trebuie să reprezinte o problemă de
interes egal atât pentru corpul profesoral şi personalul didactic auxiliar, cât şi pentru studenţi. De
altfel, studenţii trebuie încurajaţi să participe în mod activ la procesul de îmbunătăţire a calităţii
serviciilor educaţionale.
Politica universităţii în domeniul asigurării calităţii este prezentată sintetic în Declaraţia
Rectorului privind politica pentru calitate şi descrisă în Conţinutul sistemului de management al
calităţii.
Prin toate politicile (de admitere, promovare, de investiţii, cercetare etc.), regulamentele,
procedurile, ghidurile, metodologiile elaborate în cadrul U.R.G.S. se urmăreşte atingerea direcţiilor
prioritare de acţiune în vederea asigurării calităţii educaţiei. Dintre procedurile de lucru permanent
aplicabile pentru asigurarea calităţii, enumerăm:
 Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea programelor de
studii;
 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea formelor de evaluare a studenţilor;
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Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru asigurarea şi evaluarea
calităţii;
Procedura privind circuitul documentelor în U.R.G.S.;
Regulament de alageri;
Regulamentul de ocupare a posturilor didactice;
Procedură privind evaluarea cadrelor didactice;
Regulamentul de practică a studenţilor/masteranzilor;
Procedură pentru eliminarea practicilor neconforme cu etica în activitatea didactică,
ştiinţifică şi de cercetare;
Procedură pentru întocmire a statelor de funcţii ale personalului didactic şi de
cercetare;
Procedură de elaborare a planurilor de învăţământ pentru programele de studii
universitare de licenţă.

Calitatea proceselor educaţionale în cadrul unei universităţi este asociată şi determinată, în
acelaşi timp, de calităţile, competenţele şi calificările personalului care îşi desfăşoară activitatea
aici. De aceea, evaluarea competenţelor şi calificărilor profesionale ale întregului personal, în
conformitate cu anumite criterii de performanţă stabilite, este vitală pentru a oferi încredere
studenţilor în ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor educaţionale primite. În acest sens
trebuie încurajată şi dezvoltată practica începută, ca fiecare cadru didactic să fie supus unui proces
de evaluare în trei părţi:
(1) evaluare de către studenţi;
(2) evaluare de către colegii din cadrul colectivului de lucru din care face parte;
(3) evaluare de către conducerea Departamentului (Rectorat).
(4) Autoevaluarea
Sarcina majoră a întregului personal al Universităţii Româno-Germane din Sibiu este să
cunoască şi să aplice cerinţele stabilite prin Sistemul de management al calităţii şi să adopte o
atitudine dinamică, orientată spre creşterea satisfacţiei clientului şi îmbunătăţirea continuă a propriei
activităţi.

F) Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de
cercetare
– nu au fost cazuri de nerespectare.
Obligațiile cu privire la cercetare sunt înscrise și în Carta universitară, iar cadrele didactice
cu funcții de conducere, structurile corespunzătoare, sunt obligate să aplice întocmai măsurile
adoptate. In consens cu aceste obligații, se impune respectarea Codului etic și de onoare contra
plagiatului.
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Acreditarea Editurii BURG constituie un obiectiv important al activității de cercetare
științifică, pe două planuri : cel dintâi privește acreditarea editurii în categoria C, pentru a asigura
viziblitatea acesteia în rândul editurilor naționale, apoi în categoria B; cel de-al doilea plan privește
desfășurarea unei activități de publicare a studiilor proprii, cât și a colaboratorilor interni și externi
în Analele URGS, seriile juridică și economică, astfel încât și publicațiile să devină vizibile
(categoria C), apoi situate în categoria B.

G) Situaţia posturilor vacante
- nu este cazul

H) Situaţia absolvirii studiilor și a inserţiei profesionale a absolvenţilor
din promoţiile precedente

Facultatea de Științe economice
Programul

Promoţia

Absolvenţi

Absolvenţi
licenţiaţi

Încadraţi în
muncă

CIG

2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

20
12
32
30
13
16
19
17

13
7
21
19
8
10
10
8

12
4
16
16
6
10
7
3

MG
MK
ECTSMC

Procent
încadrare în
muncă
92,30%
57,14%
76,19%
84,21%
75%
62,5%
70%
37,5%

Facultatea de Drept și Științe administrative

Promoția

Absolvenți

Promovaţi la
examenul de licență

Încadrați în muncă

Procent
încadrare în muncă

2013

65

55

53

96,36%

2014

54

49

22

44,89%
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Concluzii și propuneri finale
Prin calitatea serviciilor educaționale oferite, prin calitatea actului didactic, prin
achiziționarea și modernizarea actualului sediu din strada Rîului nr, 23, care și-a deschis porțile la 1
octombrie 2014, al U.R.G.S. nu este și nu mai poate fi privită de către concitadini, de către
absolvenții liceelor doar ca o alternative a învățământului superior din Sibiu, ci ca o formă de
pregătire superioară egală cu celelalte universități acreditate din acest oraș.
Una dintre măsurile importante adoptate a fost inițiativa rectorului de desfășurarea a
cursurilor învățare a limbii germane, începători, pentru întreg personalul angajat al URGS.
Cursurile au îmnceput în luna noiembrie 2014, pentru o perioadă de 8 luni, cu disponibilitatea
doamnei assist. univ. drd. Marcela Ivan, ca titular de curs.
U.R.G.S. are și poate să aibă un viitor cert. Pentru aceasta, se mai impugn câteva măsuri
importante, în afara celor deja :
- diversificarea ofertei educaționale în domenii de licență și masterat, precum și de studii
postuniversitare și formare profesională;
- pregătirea condițiilor și creșterea calității în perspetiva creșterii numărului de studenți;
- creșterea numărului centrelor de înscriere și lătgirea ariei de recrutare a studenților;
- pregătirea în vederea evaluării instuționale din anul 2017 (cu pregătirea și depunerea
dosarului în luna noiembrie 2016);
- diversificarea modalității de promovare a universității în rândul absolvenților de liceu
pentru studii de licență, a propriilor absolvenți pentru continuarea studiilor în ciclul II de studii
universitare de masterat:
- acordarea șanselor tinerelor cadre didactice să ocupe funcții de conducere în cadrul
universității, în perspectiva alegerilor ce vor începe în toamna anului 2015;
- rezolvarea situației juridice a construcției tip mansard din Piața Aurel Vlaicu, având în
vedere contribuția financiară a URGS;
- analiza temeinică a situației cadrelor didactice din cadrul URGS care nu sunt devotate
instituției, nu respectă Carta universitară și nu desfășoară actul didactice la parametric de calitate,
nu se implică în actul de promovare al universității și nu contribuie la îndeplinirea indocatorilor de
calitate.
Universitatea este un loc de muncă vital pentru o mare parte din personalul didactic și
administrativ, nedidactic și auxiliar. De aceea, este necesar să urmărim îndeplinirea obiectivelor atât
pe termen scurt, cât și pe termene mediu și lung. Universitatea este o instituție de interes public, în
care formăm și perfecționăm tinerii pentru viitor.
Rector,
Prof. univ. dr. Dr.H.C Gheorghe BICHICEAN
30 aprilie 2014
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