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MESAJUL CONDUCERII FACULTĂȚII 

 

Dragă bobocule, 

Facultatea de Științe Economice îți spune un călduros 

bun-venit în anul universitar 2017-2018! 

Ne bucurăm că ne-ai ales să îți fim alături în următorii 

ani, că ai avut încredere în capacitatea noastră de a te pregăti 

temeinic pentru o lume în continuă schimbare, pentru o carieră strălucită de economist, 

indiferent dacă vei dori să lucrezi în companii sau instituții, în cercetare sau să îți deschizi 

propria afacere.   

De 26 de ani, câteva mii de tineri au pășit cu emoție la începutul fiecărui an universitar 

în sălile de curs ale facultății, în laboratoare și săli de seminar, marcați de nerăbdarea și 

curiozitatea de a-și cunoaște colegii și profesorii, de a studia și de a-și trăi intens anii studenției.  

În prezent, Facultatea de Științe Economice are 2000 de studenți, dintre care peste 1200 

la învățământul de zi. Cele 6 programe de licență (Business Administration; Economia 

comerțului, turismului și serviciilor; Management; Marketing; Finanțe și bănci; Contabilitate 

și informatică de gestiune), 5 programe de master (Administrarea afacerilor în turism și 

servicii; Expertiză contabilă și audit; Management financiar și bancar internațional; Master 

in Business Management; Strategii și politici de management și marketing) și cele 3 domenii 

de doctorat (Economie, Finanțe și Management) formează o ofertă educațională diversă și 

echilibrată care asigură facultății o poziție competitivă foarte bună în rândul facultăților de 

profil din România.  

În anii care urmează, Facultatea de Științe Economice va însemna pentru tine: profesori 

competenți, dedicați, dornici să îți transmită cunoștințele necesare pentru formarea ta 

profesională; parteneriate cu firme care îți vor da ocazia să vezi ce înseamnă un loc de muncă 

și o posibilă carieră, contactul cu lumea reală încă de pe băncile școlii; săli de clasă, laboratoare 

și una dintre cele mai moderne biblioteci universitare din România în care ai acces la resurse 

electronice similare cu studenții din cele mai bune campusuri din străinătate; expunerea la 

experiențe internaționale prin oportunități de studiu în universitățile străine partenere prin 

mobilitățile Erasmus, evenimente cu participare internațională, profesori străini invitați și 

studenți străini care vin să studieze alături de tine. 

Ne bucurăm să te avem alături într-o facultate dinamică, modernă și prietenoasă, în care 

sunt convinsă că vei trăi emoții și experiențe de neuitat, care te vor forma ca profesionist și ca 

om.  

Decan, 

Conf. univ. dr. Silvia Mărginean 

http://economice.ulbsibiu.ro/
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Despre Facultatea de Științe Economice 

 

Facultatea de Științe Economice face parte din structura Universității „Lucian Blaga” 

din Sibiu, alături de alte opt facultăți. 

 

Facultatea de Științe Economice dispune de un număr de șase specializări de licență și 

cinci programe de master, susținute printr-un număr important de posturi didactice. Facultatea 

noastră ocupă locul cinci în cadrul ULBS în ce privește numărul total de personal (cadre 

didactice active și personal auxiliar).   

 

Facultatea de Științe Economice pregătește specialiști în toate ramurile profilului 

economic, absolvenții noștri fiind apreciați în țară și străinătate. Ea are ca obiectiv strategic 

formarea studenților în spiritul independenței în gândire, cultivării valorilor autentice și nu în 

ultimul rând, interpretării critice a lumii și societății. Totodată, manifestând permanentă 

preocupare pentru consolidarea prestigiului academic al instituției, cadrele didactice ale 

facultății participă la proiecte de cercetare în colaborare cu companii și instituții locale, 

implicându-se activ în dezvoltarea economică regională. 

 

Pentru mai multe informații vă invităm să accesați site-ul facultății: 

http://economice.ulbsibiu.ro 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Ce înseamnă să fii student? 

 

Gata cu liceul, ai ajuns la facultate! Fără părinți, cu numeroase responsabilități, dar și 

cu o mulțime de oportunități în față. Ar trebui să știi că la facultate nu ai teze, frecvența testelor 

nu este una foarte ridicată, iar tu nu vei mai primi o notă pentru orice răspuns la tablă. Predarea, 

atât pe primul semestru, cât și pe al doilea se va desfășura pe parcursul a 14 săptămâni. În aceste 

săptămâni vei merge la cursuri, seminarii și laboratoare, dar de asemenea vei susține și examene 

la materiile care au forma de evaluare distribuită. Sesiunea 

durează 3 săptămâni, timp în care poți să stai acasă sau în cămin 

pentru a învăța, iar la facultate vei merge doar în ziua în care ai 

examenul. 

 

Având în vedere că ești student în primul an, multe 

lucruri o să-ți pară necunoscute. Mai jos ai principalii termeni 

pe care o să-i auzi în decursul celor 3 ani de studiu și care ar 

putea să ți se pară o enigmă acum, la început.  

 

Contract de școlarizare – este contractul pe care îl semnezi cu universitatea cu privire la 

drepturile și obligațiile ambelor părți pentru următorii 3 ani de studiu.  

Contract de studii – este contractul în care se stipulează totalitatea disciplinelor pe care tu le 

vei avea în anul curent de studii, iar în cazul unor restanțe pe care le-ai putea avea din anii 

precedenți acestea, de asemenea vor apărea în dreptul disciplinelor respective. Acest contract 

este completat în fiecare an de studii. 

Carnet de student – îl primești încă din primul an de studii și te ajută să demonstrezi că ești 

student ULBS. Cu ajutorul acestuia beneficiezi de diverse reduceri (muzee, spectacole, 

transport etc). Odată cu acesta o să primești și legitimația de student, care îți oferă aceleași 

beneficii, cu excepția prezențelor la examene, unde este necesar carnetul de student.  

Card de student – asigură accesul la Biblioteca ULBS, în căminele ULBS și la alte facilități 

oferite (wireless, copiere xerox etc.), precum și plata în cantinele și cafetăriile universității. 

My account - webmail, webspace și acces gratuit la internet wireless în tot campusul ULBS. 

Tutore de an – acesta este reprezentat de unul din cadrele didactice și este asemănător cu 

dirigintele din liceu în ceea ce privește atribuțiile pe care le are. Fiecare specializare va avea un 

tutore diferit. Acesta are rolul de a păstra legătura permanentă cu studenții pentru soluționarea 

unor probleme pe care aceștia le pot avea sau doar pentru a răspunde la diverse întrebări.  

Reprezentant de an (șef de grupă) – este studentul pe care îl veți alege voi în mod democratic 

și are rolul de a vă reprezenta în fața profesorilor, de a vorbi și clarifica probleme. Acesta va 

transmite către voi toate informațiile pe care le primește și care vă privesc, va păstra legătura 

cu profesorii și secretariatul facultății și va posta diverse oportunități pentru voi pe grupurile de 

discuții.  

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Fișa disciplinei – este o fișă pe care o vei primi la începutul semestrului de la fiecare profesor 

cu care vei avea un curs, aceasta reflectând ceea ce presupune disciplina pe care o vei studia, 

ceea ce își dorește profesorul ca tu să dobândești în urma studierii disciplinei, modalități de 

evaluare (examen scris/oral), durata orelor de studiu, bibliografia obligatorie pentru curs și 

seminar.  

Sesiune – este unul dintre cei mai „de temut” termeni, mai ales în primul an. Aceasta cuprinde 

totalitatea evaluărilor (examenelor) pe care tu le vei avea la sfârșitul fiecărui semestru. Durata 

sesiunii este de 3 săptămâni, în care vei fi nevoit să acorzi timp studiului pentru a trece 

examenele. Dar stai liniștit, o să treacă de parcă nici nu a fost, o să vezi.  

Examen – reprezintă modalitatea de evaluare a fiecărei discipline studiate și poate lua 

următoarele forme: examen scris, oral, proiect. Programarea examenelor se va face pe parcursul 

semestrului chiar de către voi și este obligatoriu ca între examene să fie minim 2 zile libere.  

Restanță – aceasta reprezintă nepromovarea unui examen, adică faptul că tu nu ai luat notă de 

trecere (minim 5) în sesiunea de examene și ai posibilitatea de a susține încă o dată examenul 

în sesiunea de restanțe. Aceasta are loc după o săptămână de la sesiunea normală. Dacă se 

întâmplă să nu promovezi nici atunci examenul mai ai o șansă în toamnă în sesiunea de 

reexaminări (precizăm că atunci va trebui să plătești o taxă pentru a susține examenul și să 

înaintezi o cerere la secretariatul facultății). O altă posibilitate este aceea de a susține examenul 

în anul următor de studiu, în semestrul în care a avut loc cursul aferent.  

Măriri – acestea reprezintă șansa de a-ți mări nota la un examen dacă nu ești mulțumit de nota 

luată în sesiune sau pur și simplu știi că meritai mai mult. Acestea au loc în sesiunea de restanțe 

din vara fiecărui an universitar și este necesar să înaintezi o cerere la secretariatul facultății. 

Vrem să-ți precizăm că ai dreptul la mărire doar la 2 discipline corespunzătoare anului.   

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/


 
  
 

5 

 http://economice.ulbsibiu.ro                                                                          www.csesibiu.ro   

 

 

 

 

 

 

                   Descifrarea orarului     

 

 

Orarul – acesta este stabilit semestrial și va fi afișat pe site-ul facultății 

(http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/studenti/orar.html). Încă de la începutul anului 

universitar poți consulta orarul, însă ATENȚIE, pot apărea modificări în primele săptămâni, 

deci e bine să îl consulți în permanență.  

Acesta cuprinde totalitatea cursurilor și seminariilor pe care tu le vei avea în decursul 

unui semestru.  

Cursurile sunt echivalentul orelor din liceu, adică semnifică 2 ore pe care tu le petreci 

în sala de curs unde ți se va preda, de către un cadru didactic, materia din care vei fi și examinat. 

Cursurile sunt de regulă obligatorii.  

Seminariile sunt mult mai interactive și se ocupă de partea practică a materiei. Adică, 

este necesar ca tu să fii activ la ore și să te implici pentru a fi punctat, lucru care poate să conteze 

la nota finală la examenul din sesiune.  

Laboratoarele se referă la materiile din domeniul științelor exacte, în cazul nostru la 

disciplinele din domeniul informatic.  

Prezența atât la cursuri, cât și la seminarii sau laboratoare va fi stabilită de către fiecare 

cadru didactic în parte.  

Fiecărei materii îi este atribuit un număr de ore (de curs și de seminar/laborator) marcate 

distinct în orar. Orele corespunzătoare cursurilor vor avea în față un „C”, iar cele 

corespunzătoare seminariilor vor avea în față un „S”.  

Totodată, în același chenar este prezentată denumirea materiei și numele  cadrului 

didactic care va susține acele ore. Pe lângă asta, fiecare oră se va desfășura într-o sală de curs 

diferită.  

Orele sunt ținute în spațiile mai multor facultăți: Facultatea de Științe Economice, 

Facultatea de Medicină și după caz, Facultatea de Litere, Științe sau Drept.  

Pentru a clarifica acest lucru, iar tu să fii lămurit cu privire la spațiul în care va avea loc 

cursul sau seminarul de pe orar, îți prezentăm următoarele informații:  

La fiecare materie vei găsi un cod format dintr-o literă urmată de două cifre, de exemplu: 

E21. 

• Litera semnifică în ce facultate ai curs, de exemplu: „E”- Economice, „M”- Medicină, „S”-

Științe, „D”-Drept, „L”-Litere.  

• Prima cifră indică etajul 

• A doua cifră semnifică sala în care ai cursul, seminarul, laboratorul 

Așadar, în exemplul dat, sala E21 se află la Facultatea de Științe Economice, etajul 2, sala 1. 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Ce înseamnă o săptămână pară/impară? 

Un semestru universitar se împarte pe săptămâni, astfel de exemplu, din 2 octombrie - 

6 octombrie este săptămâna 1, adică impară. Cu alte cuvinte, săptămânile ale cărui număr 

atribuit este fără soț vor fi săptămânile impare, iar cele ale cărui număr este cu soț vor fi pare. 

Vei avea unele ore doar din 2 în 2 săptămâni,  cu pauză între sau intercalate cu alte ore. 

În orar va apărea cursul respectiv tăiat cu o linie pe diagonală. 

Mai jos ai un exemplu despre cum arată în orar toate cele prezentate mai sus: 

 

 

Denumirea disciplinei 

 

 

 

C: Bazele contabilității 

 

Numele profesorului     E11 

 

Săptămâna impară 

 

 

 

                 Săptămâna pară 

 

Numele cadrului                                    Sala unde va avea loc cursul 

didactic  

 

 

Pentru mai multe informații sau nelămuriri echipa CSE îți stă la dispoziție. 
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Cum îți afli notele? 

 
În urma susținerii examenelor în sesiunea de examene, poți să afli notele chiar de la 

profesor sau de pe UMS.  

Ce este UMS? University Management System este o platformă complexă creată cu 

scopul de a avea rolul unui catalog din liceu. Aici vor fi prezentate date personale ale studentului 

și evidența activității lui școlare, adică notele și mediile obținute în anii de studiu. Accesarea 

acestuia se face prin intermediul unui cont pe care fiecare student îl are creat de către facultate 

cu un username și o parolă. Toate acestea îți vor fi prezentate la începutul anului universitar.  

Link-ul prin care poți să accesezi platforma este: 

www.ums.ulbsibiu.ro   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce este sistemul Bologna?  

 
Este un cadru prin intermediul căruia statele europene au creat un Spațiu Unic European 

al Învățământului Superior.  

Sistemul de învățământ Bologna nu presupune uniformizarea învățământului superior 

din diverse țări, ci armonizarea sa după următoarele principii: 

• O structură în două trepte: treapta de studii universitare de licență (3-4 ani) și treapta de 

studii universitare de master (1-2 ani), urmate de doctorat; 

• Un sistem european de credite transferabile (ECTS) de echivalare a studiilor, care să permită 

o cât mai largă mobilitate a studenților. 

 

Ce sunt creditele? 

 
Creditele înseamnă volum de muncă măsurat în timp și depus de student în orice 

activitate de învățare, participarea la curs, pregătirea temelor, proiectelor și a examenului. 

Numărul total de credite pentru întreg anul universitar este de 60 (fiecare semestru având 30 de 

credite). Nu toate materiile au același număr de credite. Acestea se alocă în funcție de 

dificultatea și importanța materiei. 

„Promovat” în anul de studiu următor este cazul studentului care a acumulat maximul 

de 60 credite prevăzute (integralistul). 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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„Promovat prin credite” este cazul studentului care a depășit pragul (30 de credite sau 

mai mult, conform hotărârilor consiliilor facultăților) pentru promovare în anul de studii 

următor.  

 

Cum se calculează media ponderată? 

 
Fie că este vorba despre repartizarea taxă-buget, burse, cămine etc. vei auzi de media 

ponderată. Dar cum se calculează? 

𝑀𝑃 =
𝑁1 ∗ 𝐶1 + 𝑁2 ∗ 𝐶2 +⋯+ 𝑁𝑛 ∗ 𝐶𝑛

𝐶1 + 𝐶2 +⋯+ 𝐶𝑛
 

   

   Unde: MP- media aritmetică ponderată 

              N1,N2,...,Nn- notele aferente fiecărei discipline 

              C1,C2,...,Cn- creditele aferente acelei discipline 

 

Tipuri de burse 

 
Știai că poți să fii răsplătit pentru că ești student conștiincios? Ei bine, poți să te numeri 

și tu printre cei care primesc una dintre bursele acordate de ULBS. Astfel, există mai multe 

tipuri de burse de care poți beneficia în cazul în care ești integralist și ești înscris la unul dintre 

programele de licență sau de masterat, cu frecvență și cu finanțare de la buget.  

Acordarea burselor se face la nivel de facultate, constituindu-se Comisia de Burse, 

formată din decan sau un prodecan-ca președinte, secretarul șef și 3 studenți membri în 

Consiliul Facultății. 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu acordă următoarele tipuri de burse: 

1. burse pentru stimularea performanței, care se împart în burse de excelență, de merit și de 

studiu; 

2. burse de ajutor social, pentru susțnerea financiară a studențlor cu venituri reduse, al căror 

cuantum minim este propus anual de Consiliul Națonal pentru Finanțarea învățământului 

Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă și cazare; 

3. burse speciale acordate de Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu din veniturile din taxele 

de școlarizare și alte surse legal constituite; 

4. burse private pe bază de contract, în condițile Legii nr. 376/2004, încheiat cu operatori 

economici sau cu alte persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205, alin. 

(10) din Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
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Criteriul de acordare a burselor de excelență se bazează pe rezultatele obținute la diverse 

concursuri, olimpiade naționale și internaționale. Acestea se împart în: burse de excelență 

științifică, sportivă sau cultural-artistică. 

Bursele de merit se acordă primilor studenți care au media mai mare sau egală cu 9,50 

începând cu anul II de studiu.  

Bursele de studiu se acordă în general studenților care au media mai mare de 8,50. 

Limita aceasta poate varia în funcție de criterii stabilite de Comisia de Burse a Facultății. 

 

Pentru mai multe informații te invităm să accesezi: 

http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/studenti/burse.html  

 

 

 

 

  

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Biblioteca Universității 

 
Biblioteca oferă utilizatorilor acces la resursele și 

serviciile documentare necesare procesului de învățare și 

cercetare, folosind mijloace moderne în scopul instruirii 

profesionale și al desăvârșirii personalității umane.  
 

De asemenea, site-ul bibliotecii îți oferă posibilitatea 

căutării și rezervării cărților preferate. 

 

str. Lucian Blaga nr. 2A, Sibiu   

bcu@ulbsibiu.ro 

0040-269-446077  

http://bcu.ulbsibiu.ro/ 

 

 

Unde te poți distra în Sibiu? 

  
Fiindcă ești student, și studenția înseamnă și distracție, noi îți recomandăm câteva 

locații. 

Dacă vrei să petreci alături de prietenii tăi îți recomandăm: Ursus Cotton Pub, Liquid 

The Club , Oldies Pub, Vintage Pub, Resident Club, Violin, The Box, White Rabbit, Play 

Off, Lilli’s Caffe, Music Pub, Amber Cafe, La Strada, Mon Cafe, Bordoux, Schoko, Hug 

the Mug etc. 

Dacă vrei să vizionezi un film poți merge la cinematograful din oraș, Cinema Arta: 

https://www.facebook.com/CinematografArtaSibiu   

Dacă vrei să te delectezi cu o piesă de teatru, poți merge la Teatrul Național „Radu 

Stanca”: http://www.tnrs.ro/  

Însă, dacă vrei să iei o gură de aer, te poți plimba liniștit la Grădina Zoologică din Sibiu 

sau în Complexul Național Muzeal Astra: http://www.muzeulastra.ro/  

Totuși, dacă vrei o porție de cultură îți recomandăm oricare din muzeele aflate în oraș.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Proiecte și oportunități 

 
 

Săptămâna internațională: este 

unul dintre cele mai importante 

evenimente ale universității. Pe 

durata unei săptămâni, studenți și 

profesori din străinătate se 

întâlnesc ca să împărtășească 

propriile cunoștiințe, dar și 

experințe, prin numeroase activități 

care au loc în această perioadă, 

cum ar fi: conferințe, prezentări, 

întâlniri etc.  

http://international.ulbsibiu.ro/iweek/index.php 

 

Totodată, în cadrul Facultății de Științe Economice se organizează 

anual IECS - International Economic Conference, cu o secțiune destinată studenților.  

http://iecs.ulbsibiu.ro/ 

http://iecs.ulbsibiu.ro/students/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
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Tabere studențești! 

 

Ministerul Tineretului și Sportului - Direcția 

Programe și Proiecte pentru Tineret și 

Studenți organizează, în perioada vacanței de 

vară, Programul Național "Tabere 

Studențești". Aceste tabere se organizează 

atât la mare cât și la munte iar serviciile de 

cazare și masă vor fi achitate de Casele de Cultură ale Studenților și Complexul Cultural Sportiv 

Studențesc ”TEI”. 

Studenții beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate în funcție 

de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă în cadru organizat la diverse 

manifestări culturale. 

 

Programul ERASMUS+  

Programul ERASMUS+ oferă studenților selectați sprijin 

financiar pentru efectuarea unei mobilități de studiu sau a unui 

stagiu de practică în una din țările cu care Facultatea de Științe 

Economice are încheiat acord bilateral. Granturile ERASMUS+ 

se adresează persoanelor care în momentul plecării vor fi: studenți 

(cel puțin anul II), masteranzi sau doctoranzi.  

Pot candida pentru mobilitate dacă îndeplinesc toate 

condițiile următoare:  

- sunt cetățeni români; 

nu au beneficiat în trecut de un grant Erasmus de același 

tip pentru care candidează; 

- sunt înmatriculați la FSE. 

http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/international.html 

 

 

Work & Travel USA 

Vrei să trăiești visul american, nu ca un turist, ci ca un american autentic? Statutul de student 

îți oferă această oportunitate. Fii pregătit pentru cea mai tare experiență de până acum. 

Avantajele programului: 

- Întâlnești tineri studenți de diverse culturi, veniți ca și tine. 

- Îți faci zeci de prieteni din toate colțurile lumii și te distrezi. 

- Îți îmbunătățești limba engleză. 

- Câștigi experiență și ceva bani de buzunar. 

- Îți îmbogățești cultura americană. 

- Îți testezi propriile limite. 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/international.html
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Drepturile și obligațiile studenților 

 
Printre principalele drepturi ale studenților se numără: 

 

 Dreptul la gratuitate a învățământului, odată ce a ocupat un loc fără taxă, conform 

legislației în vigoare și reglementărilor interne; 

 Dreptul la a beneficia la începutul primului an de studiu de un ”Ghid al studentului” cu 

informații referitoare la drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de 

învățământ, serviciile și facilitățile oferite de universitate/facultate, baza materială a 

universității/facultății, informații despre asociațiile studențești, modalități de acces la 

burse, cazare, precum și alte informații; 

 Dreptul de a fi informat, în primele ore de curs, în legătură cu structura și obiectivele 

cursului, competențele generate de acesta, precum și modalitățile de evaluare și 

examinare; 

 Dreptul de primi burse și alte forme de sprijin material, în conformitate cu Regulamentul 

privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, adoptat 

de Senatul ULBS; 

 Dreptul de a beneficia de asistență medicală gratuită conferită prin lege;  

 Dreptul de a beneficia de programe de mobilitate pentru studii la alte universități din 

țară și străinătate; 

 Dreptul de a beneficia de consilierea unui 

cadru didactic (tutore) stabilit de către 

Consiliul facultății, în probleme de educație, 

credite și pregătire profesională; 

 Dreptul de a alege și de a fi ales, ca 

reprezentant al studenților, în Consiliul 

facultății și Senatul universității sau în alte 

structuri ale universității, conform Cartei și 

Regulamentului de funcționare a universității, 

a reglementărilor stabilite de Senatul ULBS, 

precum și a criteriilor stabilite de legislația în vigoare; 

 Dreptul de reducere în proporție de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole 

de teatru, operă, film și alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții 

publice, conform art. 205, alin. 3 din LEN nr 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Printre principalele obligații ale studenților se numără: 

 

 Să se conformeze exigențelor planurilor de învățământ și cerințelor specificate de 

programele analitice ale disciplinelor din planurile de învățământ, în scopul unei 

temeinice pregătiri profesionale și să respecte standardele de calitate impuse de către 

ULBS; 

 Să respecte ordinea, moralitatea și drepturile celorlalți, atât în cadrul ULBS cât și în 

afara acesteia. Studentul este responsabil pentru întregul său comportament; 

 Să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, o ținută corectă 

și decentă, să manifeste politețe și respect în relațiile cu personalul didactic, de cercetare 

și administrativ, precum și cu celelalte persoane; 

 Să achite în termen taxele stabilite cu acordul studenților reprezentanți și aprobate la 

începutul fiecărui an universitar de către Senatul ULBS; 

 Studenții au obligația de a participa la procesul de evaluare a calității învățământului în 

din România. 

 

În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute, vor fi aplicate sancțiuni corespunzătoare 

prevăzute în reglementările naționale și interne.   

 

Pentru întreaga listă a drepturilor și obligațiilor voastre, în calitate de student vă rugăm 

să accesați link-ul: 

http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/Codul%20drepturilor%

20si%20obligatiilor%20studentilor.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/Codul%20drepturilor%20si%20obligatiilor%20studentilor.pdf
http://www.ulbsibiu.ro/ro/universitate/publ_interne/documente/Codul%20drepturilor%20si%20obligatiilor%20studentilor.pdf
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CLUBUL STUDENȚILOR ECONOMIȘTI - CSE 

 

În anul 1995, câțiva studenți cu initiațivă au fondat 

Asociația „Clubul Studenților Economiști” cu sprijinul 

acordat de către profesori.  

Este o asociație non-profit, apolitică și 

neguvernamentală. În mediul ONG-urilor studențești, 

CSE este membră a Alianței Naționale a Organizațiilor 

Studențești din România (ANOSR).  

 

CSE este doar o organizație și atât?  

NU! CSE este în primul rând o familie deschisă ce 

așteaptă noi membriiîn fiecare an universitar, indiferent că 

sunt boboci sau studenți din anii mai mari care s-au hotărât 

să facă parte din ea. 

 

Mai mult decât atât, CSE este un grup de prieteni 

care lucrează, se distrează, greșesc și învață împreună. Facem totul din pasiune, iar acest lucru 

se reflectă în calitatea proiectelor noastre și în relația cu actorii cu care interacționăm.  

 

Anual, CSE derulează o serie de proiecte precum:  

 Balul Bobocilor; 

 Be a Smart Manager - reprezentând șansa studenților de anul I de a organiza primul lor 

proiect în cadrul CSE, bazat pe desfășurarea de traininguri și workshop-uri; 

 Bursa CSE - proiectul prin intermediul căruia, studenții sunt premiați cu diplome sau 

bani, în urma prezentării unui referat pe o anumită temă; 

 Secret Santa - proiectul în care Moș Nicolae ajunge și la membrii familiei CSE; 

 Un Suflet de Crăciun - proiectul în care se desfășoară acte de caritate în apropierea 

sărbătorilor de Crăciun; 

 Campionatul de șah, rummy și table; 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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 Împreună pentru Un Paște Fericit - proiectul în care se desfășoară acte de caritate în 

apropierea sărbătorilor pascale; 

 Student Exchange - este un schimb de experiență între 15 studenți ai facultății noastre 

și alți 15 de la o altă facultate dintr-un alt centru universitar; 

 DOCExpert - cel mai mare și important proiect al organizației și se bazează pe un 

training de completare a documentelor financiar-contabile și bancare; 

 Premiile IMMER - proiectul în care organizația oferă în semn de recunoștință un mic 

premiu absolvenților care au adus un plus de valoare organizației; 

 IECS – este Conferința Economică Internațională pe care o organizează facultatea,  

asociația oferind sprijin în acest sens; 

 Profi VS Studenți - proiectul care are la bază un meci de fotbal între cadrele didactice 

și studenții facultății. 

Structura organizației  

Președinte - Bârză Valentin 

Vice-președinte - Enache Simona 

Marketing - Botoș Cristina 

Educațional - Drăghici Adelina 

Divertisment - Lenghel David 

Resurse umane - Preda Diana 

IT- Bîrsan Ionuț 

Financiar - Mîndruță Raluca 

Secretar - Răbăgel Andreea 

Cenzor - Prasacu Dana 

 

Unde îi găsesc pe cei din CSE?  

Membrii clubului sunt cam peste tot în facultate, dar sunt câteva modalități prin care 

este mai sigur să ajungi la noi. Ne poți găsi pe pagina de facebook: CSE Sibiu, pe facebook-ul 

nostru (al membrilor), pe site http://www.csesibiu.ro/  sau cea mai sigură variantă, în fiecare joi 

de la ora 20:30 în sala E11, la ședințele săptămânale. Te așteptăm cu drag! 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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VOLUNTARIAT! 

 

Ce înseamnă voluntariatul? Considerăm că voluntariatul nu poate fi definit într-un 

anume mod. Reprezintă un concept mult prea complex ca să poată fi îngrădit într-o definiție. 

Alegem însă să îl descriem prin propriile sale litere, care definesc însușiri și atribute pe care 

orice voluntar le dezvoltă odată ce ia contact cu acest tip de activitate.  

 

”Voluntarii nu sunt plătiți nu 

pentru că nu au nicio valoare, ci 

pentru că sunt de neprețuit!” 

 

Voința – este prima însușire pe care o persoană care vrea să se implice trebuie să o dețină. E 

foarte important să îți dorești să te implici, să faci ceva pentru tine, și totodată pentru ceilalți. 

Pentru ca activitățile să fie finalizate cu succes este nevoie de oameni cu perspective, oameni 

inovativi, dornici de muncă. Voința și dorința reprezintă fundamentul muncii de voluntar.  

Optimism – persoanele care se dedică acestui tip de activitate trebuie să fie persoane cu o 

atitudine pozitivă, dar totodată și cu stăpânire de sine, pentru că astfel reușitele vin mult mai 

repede decât s-ar aștepta. 

Libertate – munca de voluntar îți 

oferă libertate de exprimare, de a expune 

ceea ce gândești, ceea ce îți dorești să se 

întâmple și modul în care ți-ar plăcea să se 

desfășoare lucrurile. Totodată, îți oferă 

libertatea de a te identifica cu ceilalți, de 

a-ți da seama de ceea ce sunt și vor, și 

oarecum poți prelua din modul în care 

aceștia acționează.  

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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Unitate – voluntariatul presupune muncă în echipă, centrarea obiectivelor tuturor membrilor 

pe scopul principal sau pe activitatea aflată în desfășurare. Apartenența la un grup și faptul că 

ști că sunt și alte persoane care își doresc același lucru ca și tine ar trebui sa te motiveze. 

Totodată, ajută la dezvoltarea personală, prin totalitatea lucrurilor pe care le poți învăța de la 

ceilalți, dar și pe care alții le pot învăța de la tine. Presupune spirit de solidaritate și de cele mai 

multe ori crearea unor relații de prietenie care pot să dureze. 

Nevoie – munca de voluntar presupune ca cel care o desfășoară să fie stăpânit de nevoia de 

a face bine, de a se implica, de a nu rămâne indiferent. În plus, apare și nevoia de autodepășire, 

de a acumula cât mai multe cunoștințe și de a fi mai bun. 

Tărie – nu toate activitățile decurg așa cum ne propunem, iar orice eșec ar trebui să ne 

motiveze să nu renunțăm. Astfel, apar unele momente în care trebuie să dai dovadă de tărie de 

caracter, ca să poți trece peste eventualele tensiuni sau nereușite, inevitabile de multe ori, și să 

duci lucrurile la bun sfârșit. 

Ambiție – ambiția este o însușire importantă pentru un voluntar. Nu trebuie să te mulțumești 

niciodată cu puțin, trebuie să perseverezi și să-ți dorești să-ți atingi idealul.  

Răbdare – în cele din urmă, pentru a fi voluntar este nevoie de răbdare: răbdare cu lucrurile 

din jurul tău, cu oamenii din jur, cu rezultatele muncii tale, care de multe ori nu sosesc foarte 

repede, dar totodată răbdare cu propria persoană, deoarece la început, poate părea greu să te 

adaptezi, să te integrezi, dar după ce trece puțin timp, îți dai seama că nimic nu a fost în zadar 

și că a meritat așteptarea. 

 

 

Astfel, ce este de fapt voluntariatul? Este dorință de implicare, dorința de a face 

ceva fără a obține lucruri materiale, apartenența la un grup (care în timp poate deveni ca 

o a doua familie), motivație, experiențe noi, responsabilizare, dezvoltare personală, 

oportunități noi, afirmare, satisfacții, și șirul poate continua. 

  

 

 

Noi te îndemnăm și încurajăm să te alături echipei 

CSE, să trăiești o altfel de studenție, să te descoperi pe tine 

însuți, să te dezvolți și să crești într-un mod armonios. După 

cum spune și zicala „studenția e cea mai frumoasă perioadă 

din viața unui om”, trăiește pe propria piele acest lucru prin 

implicarea în viața de voluntar. Cu siguranță în timp îți vei da 

seama că a meritat, și te vei considera norocos că ai avut 

curajul și determinarea să accepți această provocare, din care 

nu poți obține decât beneficii. 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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             Întrebări frecvente 
 

 

Cum este prima sesiune?  

Pentru a putea să-ți faci o părere obiectivă despre prima sesiune, ai mai jos niște 

răspunsuri ale studenților mai mari: 

 ” Prima sesiune...cele mai mari emoții pe care le poți avea. Nu știi cum e, nu știi ce se va 

întâmpla când îți vezi subiectele, nu știi ce se întâmplă dacă întorci capul pentru o secundă... 

dacă te scoate afară? Nu cunoști profesorii, sunt sentimente pe care fiecare dintre noi le-

am întâlnit sau le vom întâlni. Apoi totul ți se va părea amuzant când te gândești în urmă... 

o poveste de spus mai departe. Te uiți la colegul/prietenul cu care te înțelegi cel mai bine 

și cu care îți poți face un semn ceva...dar la cât ești de emoționat nu reușești nici măcar să 

întrebi dacă știe un subiect pe care tu nu îl știi. Te panichezi și lași totul baltă...te gândești 

că nu are rost să riști atât pentru o notă mai mare. Oricum fiind prima sesiune te pregătești 

cât de bine reușești...dar niciodată nu e suficient. Îți spui că vei învăța absolut tot, dar ceva 

tot îți scapă. E o "bucurie" prima sesiune. Trăiți-o din plin... învățând, chinuindu-vă cu sute 

de foi și culori și tot felul de amestecături. Veți reuși. Have fun!” 

 ”Pentru mine prima sesiune a fost ceva nou... nu mă așteptam să mă descurc atât de bine.. 

dacă înveți din timp și mergi la cursuri frecvent îți e mult mai ușor... la început m-am speriat 

pentru că nu știam ce urmează, dar deja după al doilea examen am început să mă acomodez 

cu structura.” 

 „Amintindu-mi de prima sesiune, râd copios acum. Eram extrem de agitată, panicată, 

gândindu-mă că nu o să fac față la atâtea examene într-o perioadă așa de scurtă. Însă după 

sesiune am realizat că trebuia să iau totul PAS CU PAS și cu RĂBDARE, însoțită 

bineînțeles de dimineață cu o cafea.  SFAT : Priviți întotdeauna partea frumoasă : Dimineața 

nu te trezești la 7! )” 

 

De ce să învăț să iau note mari?  

Deoarece acumulezi cunoștințe care îți vor fi de folos în viitoarea meserie pentru care 

te pregătești și totodată, pentru că poți să obții un loc la buget și să-ți fie recunoscută munca 

prin acordarea unei burse în funcție de medie. La finalul fiecărui an se vor face reclasificări în 

funcție de medie, astfel că fiecare dintre voi are șansa să ajungă pe un loc bugetat dacă are 

medie bună.  

 

Ce oportunităţi am în cadrul facultăţii? 

Pe lângă oportunitățile prezentate mai sus la secțiunea ”Proiecte și oportunități”, 

Facultatea de Științe Economice menține o relație permanentă cu mediul de afaceri. Marile 

companii oferă studenților stagii de practică sau oportunități de angajare, ceea ce poate constitui 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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un început în cariera pe care doresc să o urmeze și să acumuleze experiență. Pe lângă acestea, 

facultatea sprijină activitățile de voluntariat desfășurate de Clubul Studenților Economiști, 

astfel că membrii activi ai organizației au șansa să participe la diverse proiecte organizate de 

facultate și să beneficieze de multitudinea de experiențe pe care acestea le oferă.   

 

Cum pot păstra legătura cu profesorii dacă am o problemă sau o întrebare? 

Fiecare cadru didactic are alocate 2 ore de consultații cu studenții. Astfel, la începutul 

fiecărui semestru va fi publicat pe site-ul facultății programul de consultații al fiecărui profesor, 

cu ziua și ora la care îl puteți găsi, dar și sala. În cele 2 ore veți putea să adresați întrebări 

referitoare la disciplina pe care profesorul o predă sau diverse nelămuriri pe care le aveți.  

 
Cum fac o cerere? 

Nu există un model impus pentru o cerere, dar în principiu cererile ar trebui conțină următoarele 

părți: 

 

”Doamnă/Domnule Decan, 

 

Subsemnatul/a (nume și prenume) student al Facultății de Științe Economice la specializarea y în anul 

x vă rog a-mi aproba cererea privind eliberarea unei adeverințe de student. 

Menționez că aceasta îmi este necesară la ... (motivul necesității adeverinței) 

 

Vă mulțumesc anticipat! 

 

Data           Semnătura” 

 
Ulterior, această cerere trebuie dusă la secretariat și acolo o să fiți informați cu privire 

la data când trebuie să reveniți să ridicați adeverința. 

 

 

 

 

Există un grup de facebook al facultății? 

Da există, acesta este: https://www.facebook.com/groups/fse.ulbs/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economice.ulbsibiu.ro/
http://www.csesibiu.ro/
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