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✓
Activitatea didactică și formarea continuă a resursei umane
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Asigurarea unui proces didactic de calitate și performant, adaptat cerințelor pieței muncii.
2. Gestionarea optimă a resurselor umane și investiția constantă în capitalul uman.
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Obiective

Adaptarea continuă a planurilor de învățământ la
cerințele reale ale pieței muncii cu respectarea
reglementărilor naționale și în concordanță cu
practicile altor universități din țară și străinătate

Activități
În perioada martie 2021 – februarie 2022, planurile de învățământ ale tuturor
programelor de studii coordonate de departament au trecut prin procese de evaluare și
actualizare ce au constat în: adaptarea conținutului la cerințele reale ale pieței prin
discuții în cadrul unor întâlniri de lucru cu reprezentanți ai mediului de afaceri locali;
colectarea de feedback de la studenți și absolvenți; includerea unor discipline relevante
în pachetele de discipline opționale precum și integrarea pachetului de discipline
facultative propus la nivelul universității; mișcări asupra succesiunii diverselor discipline
care să asigure o coerență în acumularea de cunoștințe și competențe de către studenți.
S-a procesat codificarea tuturor disciplinelor din planurile de învățământ conform
specificațiilor primate de la Departamentul de Calitate

Au fost introduse noi discipline opționale în pachetele de opționale la programele de
licență și masterat: Comunicare de afaceri în limba franceză, Automatizarea proceselor
Flexibilizarea conținuturilor planurilor de învățământ.
de afaceri prin RPA, Digitalizare bancară. Perioada: iulie – septembrie 2021
Internaționalizarea ofertei educaționale prin
valorificarea parteneriatelor actuale cu universități
de prestigiu din străinătate

Concretizarea acordurilor de colaborare academică cu universitățile FHWS (University of
Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Germany) și respectiv UNISA (Università degli
Studi di Salerno, Italia) pentru programul de master Business Management
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Activitatea didactică și formarea continuă a resursei umane
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Asigurarea unui proces didactic de calitate și performant, adaptat cerințelor pieței muncii.
2. Gestionarea optimă a resurselor umane și investiția constantă în capitalul uman.
Nr.
crt.
4.

Obiective

A fost realizat dosarul în vederea autorizării provizorie a programului de licență Business
Înființarea de noi programe de studii în limbi străine. Informatics. Acest dosar a fost depus la ARACIS și se așteaptă vizita de evaluare
Înființarea de programe postuniversitare.

5.

6.

Activități

În urma solicitărilor din partea Asociației Comunelor din România și a analizei interne sau demarat procedurile pentru lansarea unui nou program postuniversitar
“Contabilitatea instituțiilor publice”. Perioada: noiembrie 2021 – prezent

Întocmirea documentației privind autoevaluarea în vederea acreditării programului de
studii de licență cu predare în limba engleză Business Administration și depunerea
acestuia către ARACIS în vederea programării vizitei de monitorizare. Au fost întocmite și
predate documente (anexe) pentru evaluarea instituțională pre și post vizită (decembrie
Evaluarea calității programelor de studii de licență și
2020 -februarie 2021).
masterat în concordanță cu standardele ARACIS.
Întocmirea documentației privind evaluarea periodică a programului de studii licență
Marketing ID (noiembrie - decembrie 2021, cu vizită pentru martie 2022).

7.

Actualizarea informațiilor specifice programelor de
studii în RNCIS

În perioada noiembrie – decembrie 2021, s-a desfășurat procesul de realizare a dosarelor
pentru actualizarea informațiilor despre fiecare program de studii IF și IDIFR, licență și
master, în sistemul RNCIS
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Activitatea didactică și formarea continuă a resursei umane
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Asigurarea unui proces didactic de calitate și performant, adaptat cerințelor pieței muncii.
2. Gestionarea optimă a resurselor umane și investiția constantă în capitalul uman.
Nr.
crt.

Obiective

Activități

Încurajarea și înlesnirea perfecționării profesionale
continue a cadrelor didactice, prin participarea
acestora la programe/mobilități de tip schimb de
experiență, burse, studii post-doctorale, training-uri,
cursuri de formare și workshop-uri în domeniul de
interes etc

Încurajarea participării cadrelor didactice din departament la programele de formare
profesională continuă menite să dezvolte atât competențele didactice, cât și cele de
cercetare științifică, organizate de către ULBS: „Acces și echitate în universități. Demersuri
antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice” ID proiect 124874, proiect
dezvoltat de Universitatea de Vest Timișoara în parteneriat cu “Universitatea Lucian
Blaga” din Sibiu. În cadrul acestui proiect, cadre didactice din cadrul facultății au participat
la programul postuniversitar de formare Predare și învățare în mediul universitar - o
abordare bazată pe dovezi empirice.

8.

Ateliere FDI pentru: scriere academică; dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor
digitale; identificarea calității în cercetarea științifică; schimburi de bune practici;
Successful grant design and application; Qualitative research methods.

9.

10.

Propunerea scoaterii la concurs de posturi didactice
astfel încât să poată fi asigurată o piramidă
corespunzătoare a vârstelor și gradelor didactice în
cadrul departamentelor
Recrutarea și selecția de absolvenți cu aptitudini
didactice și de cercetare, și asigurarea pentru aceștia
a climatului propice dezvoltării carierei

În semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, scoaterea la concurs a 3 posturi de
lector universitar și a 2 posturi de profesor universitar (Dep.I) și 3 posturi lector (Dep2).

Pentru anul universitar 2021-2022, scoaterea la concurs a 2 posturi de asistent universitar
pe perioadă nedeterminată (Dep. I) și 1 post asistent (Dep2).
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Activitatea didactică și formarea continuă a resursei umane
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Asigurarea unui proces didactic de calitate și performant, adaptat cerințelor pieței muncii.
2. Gestionarea optimă a resurselor umane și investiția constantă în capitalul uman.
Nr.
crt.

Obiective
Eficientizarea activității de realizare a orarului
activităților de curs/semiar/laborator

11.

Activități
A fost eficientizat procesul de crearea a orarului prin implementarea unui sistem
informatic, an universitar 2021-2022. Această nouă modalitate de realizare a orarului a
redus timpul de lucru la orar și a eficientizat resursa umană, astfel încât de la 10 persoane
care lucrau la orar, numărul s-a redus la 3 persoane
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Studenți și relația cu comunitatea
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Dezvoltarea oportunităților educaționale și extra-curriculare pentru studenții FSE pentru a deveni competitivi pe piața muncii.
Nr.
crt.

Obiective

Activități
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1.

Sprijinirea studenților în
procesul academic pe
perioada studiilor, cu accent
pe studenții de anul I pentru
a diminua rata de abandon
școlar, prin dezvoltarea
activității de tutorat și
mentorat (atât licență cât și
master)

În vederea continuării dezvoltării sistemului de tutorat, la nivelul facultății, la începutul anului universitar
2021-2022, s-a validat în ședință de Consiliu Facultate, Ghidul Tutorelui de an - pentru studenții programelor
de studii de licență; În paralel, s-au desemnat, pentru prima dată, tutori de an și pentru studenții de anul I
master (cadrele didactice care au fost tutori de an la aceeași studenți în anul anterior - anul III licență, pentru
a le oferii studenților continuitate în activitatea de tutorat). De asemenea, studenții de anul II master au
primit suportul de tutorat prin coordonatorii acelor programe de studii.
Activitatea de tutorat s-a derulat efectiv prin:
- Platforma Google Classroom - Clase de tutorat (pe care s-au încărcat toate regulamentele specifice
ULBS actualizate, încă de la începutul anului universitar - Regulamentul de activitatea didactică ECTS,
Regulamentul privind evaluarea și examinarea studenților, Regulamentul privind alegerea
disciplinelor opționale și facultative, Regulamentul de burse, etc. - precum și informații specifice
serviciilor furnizate de Biblioteca Centrală a Universității, anunțuri privind programul Săptămânii de
Orientare So ULBS pentru studenții de anul I, etc,
- prin grupurile de WhatsApp create de tutorii de an și/sau de secretariat;
- prin email și telefonic.
În scopul unei comunicări cât mai eficiente și transparente cu toți studenții, au fost continuate evenimentele
online de tipul „Tu întrebi, noi îți răspundem” și aici amintim:
- Întâlnire cu studenții din anii terminali (licență – master) pentru a lămuri aspectele legate de
organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație, în sistem exclusiv online. Întâlnirile au
fost organizare atât pentru studenții de la IF cât și cu studenții de la DIDIFR (Iunie – iulie 2021);
- Întâlnire cu studenții de anul I, pentru a primi feedback după un semestru de activitate didactică
(Ianuarie 2021, iunie 2021);
- Întâlniri cu studenții de anul II, pentru a discuta diverse chestiuni privind stagiile de practică
(octombrie 2021, ianuarie - februarie 2022);
- Întâlnire cu șefii de an (1 martie 2021);
Organizarea proiectului „Săptămâna de Orientare în ULBS” ediția 2021, pentru studenții de anul I 2021-2022,
în sistem hibrid (au fost invitați onsite primii studenți admiși, în funcție de medie, de la fiecare specializare, la
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Studenți și relația cu comunitatea
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Dezvoltarea oportunităților educaționale și extra-curriculare pentru studenții FSE pentru a deveni competitivi pe piața muncii.
Nr.
crt.

Obiective

Activități
toate întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri organizate în cadrul So ULBS Științe Economice; ceilalți
studenți au putut urmări evenimentele online - transmise live pe pagina de facebook a facultății);
So Ulbs Științe Economice a reprezentat: Participare 40 studenți la evenimentul Toamna Studențească Piața Mare; 6 deschideri oficiale ale anului universitar 21-22 per facultate - Aula Magna; 6 workshopuri de
dezvoltare profesională/personală susținută de parteneri companii facultate; 2 vizite onsite la companii; 2
întâlniri online de prezentare a BCU; 2 întâlniri online cu departamentul de secretariat - tutori - studenți; 1
workshop externalizat către toti studenții ULBS - Educație Financiară - Scoala de Bani cu BCR, susținut de
alumni FSE, în sistem hibrid, în aula Avram Iancu
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Organizarea IECS 2021 Student Section a avut loc în data de 26 mai 2021: - 21 articole / 1 poster / 33
participanți/33 premii promoționale, 1 premiu pentru cel mai bun articol / 5 universități / 4 țări / online

2.

Sprijinirea participării
studenților la manifestări
științifice, concursuri,
evenimente și activități
extracurriculare

Organizarea a celei de a 15-a ediție a Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare – ONEF 2021 – Secțiunea
Licență 5 iunie 2021. A reprezentat un eveniment prin care studenții și-au prezentat cercetările sub formă de
articole științifice, susținute în limba română. Facultatea de Științe Economice a organizat pentru prima data
acest eveniment, alături de Asociația Facultăților de Economie din România (AFER),
https://www.ulbsibiu.ro/news/facultatea-de-stiinte-economice-a-ulbs-organizeaza-faza-nationala-sectiunealicenta-a-olimpiadei-nationale-a-economistilor-in-formare-onef/. ONEF Licență 2021 - 46 articole / 62
participanți / 15 universități din România / 5 premii / online.
Participarea studenților facultății noastre la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare - ONEF 2021 Secțiunea Planuri de Afaceri. Pentru faza locală a evenimentului au aplicat 9 studenți (8 studenți din anul I si 1
studenta din anul II), organizați în 4 echipe pentru susținerea a 4 planuri de afaceri. Pentru participarea la faza
națională au fost selectate 3 planuri de afaceri. Faza națională a evenimentului s-a susținut, în sistem hibrid, la
Predeal.
Curs susținut de prof. Wim Buekens din Belgia (Guest Professor în Estonia, Franța, Germania, UK, Norvegia,
Olanda, Cehia, România, Slovenia, Spania și Suedia) - septembrie 2021
Susținerea unui grup de 12 studenți de anul I pentru reluarea activității asociației Clubul Studenților Economiști
- CSE - octombrie - noiembrie 2021
Reluarea activității formale (prin actualizarea statutului juridic) și informale a asociației absolvenților Alumni
Facultatea de Științe Economice. Astfel, s-au putut organiza 2 proiecte: Bursa pentru Educația Online iunie
2021 (prin care s-a oferit un laptop nou unei studente de anul I 20-21, de către o firma parteneră Alumni) și
Bursa Alumni 3000 lei - competiție lansată la data de 1 februarie 2022, pentru studenții de anul II si III licență;
Alte oportunități de activități extracurriculare propuse studenților au fost:
✓ Cursuri online gratuite la Philipps – Universitat Marburg, 22.03.2021,
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Studenți și relația cu comunitatea
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
1. Dezvoltarea oportunităților educaționale și extra-curriculare pentru studenții FSE pentru a deveni competitivi pe piața muncii.
Nr.
crt.

Obiective

Activități
✓ Granturi Erasmus+ pentru anul univ.2021-2022, 26.03.2021
✓ Seminarul de perfecționare vocațională SmarFIN@ISF, 14.04.2021
✓ Concursul Idei de Viitor SmartFIN@ISF, 22.02-15.04.2021, la care au participat 3 studenți,
https://www.isf.ro/ro/educatie_financiara/smartfin_isf
✓ Biblioteca Centrală Ulbs – Prezentare a resurselor de documentare online și a bazelor de date științifice,
13, 15, 20, 22, 27, 29 aprilie 2021
✓ Seminarul de perfecționare vocațională SmarFIN@ISF, 21.04.2021
✓ Noaptea Cercetătorilor ULBS - sempetmbrie 2021
✓ AUBB - Invață să faci un Roboțel care să lucreze pentru tine! Studenții au avut oportunitatea de a digitaliza
și automatiza procesele unei companii, cu posibilitatea de a beneficia de un bonus de 25.000 euro în
soft/student, https://aubb.granturi.ubbcluj.ro/studenti/, 26 octombrie 2021
✓ Anunț oportunitate pentru studenți de a participa la Incubatorul Național JA BizzFactory ™ - Ediția 2022
(Junior Achievement (JA) România - 16 decembrie 2021
✓ Oportunitate accesare internshipuri prin Programul de Non - Engineering Internship 2022 - Continental
Automotive Systems - 28 ianuarie 2022
✓ Organizare Workshop extra-curricular despre îmbunătățirea continuă a proceselor, susținut de
reprezentanți ai companiei Marquardt pe parcursul semestrului II 2021-2022 (28 de ore) - 1 februarie 2022
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3.

Realizarea unor parteneriate
cu instituții/organizații
economice și sociale .

În perioada martie 2021- 15 februarie 2022, la nivelul facultății s-au mai încheiat 28 de acorduri de
parteneriat, din care:
✓ 4 – profesionale ( Ministerul de Finanțe (MS) (ANAF și VAMA); Clubul Francofon de Afaceri Sibiu
(CFAS) + Camera de Comerț și Industrie Franceză din România (CCIFER); Asociația Comunelor din
România (ACR) – filiala Sibiu, în proces de semnare; Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici
și Mijlocii din România (CNIPMMR) + Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMMPACT) - în proces
de semnare)
✓ 24 – private și publice, pentru stagii de practică, susținere evenimente facultate, organizare activități
extracurriculare pentru studenți ( AA+ Consulting; Transilvania Brand; KeepCalling; Bearing Point;
Bertrandt Engineering Technologies Romania; Business Partners Brokeraj; Banca Transilvania; Azets
Insight România; Marquardt Schaltsysteme SCS; Generali România Asigurare Reasigurare; Pentalog
România; Polisano Pharmaceuticals; AJEPIS Sibiu; OTP Bank Sibiu; Scandia Sibiu; Eon Dialog – in
proces de semnare; Visma – in proces de semnare; Conacul Regina Maria – în negociere;
Sibaccounting – în negociere; Compa Sibiu – în negociere; TNT Computers – în negociere; Alpha Bank
– în negociere; Sibaccounting – în negociere; NTT Data – în proces de actualizare în parteneriat cu
Facultatea de Inginerie și Facultatea de Științe – februarie 2022)
Număr studenți atrași în Proiecte cu finanțare nerambursabilă care au susținut sau susțin stagii de practică 92
studenți licență (2020-2021) și 190 studenți licență (2021-2022 - semestrul I) ):
✓ Dinamic (compania Marquardt) – 49 de studenți anul II (20-21); 92 de studenți anul II + III (21-22),
✓ Inspire (compania Ideea Perpetua, Younique Advisers – ULBS – Compa Sibiu) – 28 de studenți (20-21);
65 de studenți anul II (21-22);
✓ #zâmBT (Banca Transilvania) – 10 studenți anul II (20-21); 5 studenți anul III (21-22);
✓ PEX – Practicam Excelenta (NTTData Cluj) – 5 studenți (20-21); 3 studenți anul III (21-22);
✓ - PregătIT pentru Mâine (Pentalog IT Romania - Brasov): negociat 25 locuri pentru semestrul II 21-22;
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✓ Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.

Obiective

Activități
Organizarea celei de-a 28-a ediții a Conferinței IECS 2021; Cristian Pop – Eleches (Professor of International
and Public Affairs at the School of International and Public Affairs, Columbia University, New York, and codirector of Center for Development Economics and Policy - CDEP) în calitate de Guest Speaker.

1.

Organizarea Conferinței Științifice Anuale a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate
Sprijinirea organizării de manifestări
(ERMAS): în perioada 28 iulie - 31 iulie 2021, Facultatea de Științe Economice, Universitatea Lucian Blaga a
științifice prin implicarea membrilor
organizat Conferința Științifică Anuală a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate
facultății.
(ERMAS), Keynote Speakers ediția a șaptea ERMAS 2021: Martin Eichenbaum, Co-Director, Center of
International Economics,
Northwestern
University,
Bo
Honore
(https://scholar.princeton.edu/honore/home),
Botond
Koszegi
(http://www.personal.ceu.hu/staff/Botond_Koszegi), , Rema Hanna – Harvard Kennedy School
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Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.

2.

3.

Obiective

Activități

Raportarea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice titulare, conform SIEPAS 2020, astfel: 13
Articole în revistă WoS: SCIS, SSCI situată în ”zona rosie” / Q1, ”zona galbenă” / Q2, respectiv AHCI > 5
aniMin 1 articol BDI/cadru didactic titular; 1 Articol în revistă cotată WoS: SCIS, SSCI – „zona gri”/ Q3, Q4
Diseminarea rezultatelor obţinute
şi respectiv AHCI < 5 ani, conform listelor UEFISCDI; 26 Articole în revistă din bazele de date Master
prin cercetare ştiinţifică de către
Journal List (inclusiv Emerging Sources Citation Index - ESCI) şi articol în revistă indexată SCOPUS; 7
membrii facultăţii, precum şi
Articole în volum de conferinţă (proceedings) indexat Conference Proceeding Citation Index - CPCI; alte
creşterea vizibilităţii facultăţii în
tipuri de publicaţii din WoS; 42 Publicaţii BDI şi publicaţii ERIH PLUS; 15 Cărţi ştiinţifice de autor şi capitole
mediile de cercetare internaţionale
publicate la edituri internaţionale de prestigiu și edituri internaționale; 12 Cărţi ştiinţifice de autor şi
capitole publicate la edituri naționale; 1436 Citări
Stabilirea unor standarde ridicate în La nivelul facultății s-au înaintat propuneri de modificare a sistemului de evaluare a performanțelor
evaluarea și recunoașterea cercetării academice și de cercetare SIEPAS – mai-iulie 2021.
științifice și evaluarea continuă a
activității didactice și de cercetare a În perioada mai – iunie 2021 - centralizarea și verificarea fișelor individuale de raportare Siepas pe
resursei umane și
componenta de cercetare în conformitate cu Metodologia de raportare
Stabilirea/menținerea unor
standarde ridicate în evaluarea și
Colectarea, verificarea și centralizarea documentelor individuale pentru raportarea CNFIS, mai – iunie
recunoașterea cercetării științifice ce 2021
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Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.

4.

5.

Obiective

Activități

Sprijinirea intensificării activității de Inaugurarea unui laborator de cercetare al Facultății de Științe Economice dotat cu computer performant
cercetare a cadrelor didactice
pentru analiza datelor, acces la baze de date necesare dezvoltării de articole științifice (Thomson Reuters
EIKON), acces la softuri de specialitate necesare prelucrării datelor (SPSS, eViews, MatLab, Stata) pentru
întâlniri, workshopuri periodice

Realizarea programelor HPI la nivelul Derularea a 16 proiecte de cercetare: 3 granturi interne ULBS in 2021 (12 granturi interne ULBS în 2020), 1
facultății.
grant de excelență - ULBS-HPI-ERG 2020
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✓

Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.

Obiective

Activități
Depunere aplicație proiect ERASMUS+, Parteneriate de Cooperare, “ReThink Finance - integrating
innovative paradigms and digital technologies into financial teaching and literacy”, proiect câștigat, ULBS
coordonator proiect. Perioada: martie – mai 2021.

6.

7.

Depunere aplicație proiect, ULBS partener, ERASMUS+, “SENECA – Seniors Economic Awareness” KA220ADU-EFDF1DC3, Coordonator proiect: Well Fare Pordenone – Fondazione per il Microcredito e
Stimularea depunerii de aplicații de l’Innovazione Sociale. Perioada: mai 2021.
proiecte internaționale.
Creare consorțiu internațional format din 4 universități, din 4 țări (Lucian Blaga University of Sibiu,
University of Ljubljana, National University of Public Service-Ungaria, Wroclaw University of Economics
and Business) și depunere aplicație proiect de cercetare H2020 - CHANSE Call for Proposals
“Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age”, project title: „Analysis of Tax
Authorities’ Digitalization Level in Widening Countries”. Perioada: aprilie – mai 2021.

Implementarea proiectelor
Erasmus+.

Proiecte cu finantare Erasmus+ aflate în implementare la FSE: CULTSENSE, Sensitizing Young Travellers for
Local Cultures, 01 Septembrie 2020 - 31 August 2023, Directorul proiectului din partea ULBS: Tileaga
Cosmin; NewM – New Modes of Mobility, 01.09.2019 – 31.08.2022, Directorul proiectului din partea
ULBS: conf.univ.dr. Silvia Marginean.
In vederea motivării studenților de a participa la programele Erasmus +, la nivelul facultății s-au organizat
întâlniri specifice (in colaborare cu reprezentanți din Departamentul de Relații Internaționale – ULBS).
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✓

Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.
8.

10.

11.

Obiective

Activități

Creșterea activității de
Încheierea parteneriatului de tip protocol de colaborare academică de tip Joint Degree cu universitățile
internaționalizare pe baza încheierii FHWS (University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt, Germany) și respectiv UNISA (Università
și/sau implementării de parteneriate degli Studi di Salerno, Italia)
bilaterale.
Participarea la evenimentul ULBS –
Săptămâna Internațională –
Iweek2021

Participare la proiectul ULBS –
Semestrul Internațional

În cadrul evenimentului, Facultatea de Științe Economice a avut 17 profesori invitați, au fost organizate 24
de prelegeri și un workshop cu tema “Workshop Online Education - challenges, strategies and methods of
adaptation”.
A fost realizată o broșură pentru prezentarea tuturor profesorilor străini invitați.
În cadrul Semestrului Internațional Facultatea de Științe Economice contribuie cu cursul Basic of Finance
and Accounting.

Ministerul Educației
Universitatea “Lucian
Blaga” din Sibiu
Cabinet Rector

✓

Cercetare, inovare și internaționalizare
Obiectivele esențiale au vizat în perioada martie 2021 – februarie 2022 următoarele aspecte:
- Stabilirea/menținerea unor standarde ridicate în evaluarea și recunoașterea cercetării științifice
- Creșterea vizibilității naționale și internaționale a rezultatelor cercetării realizate de colectivul FSE
Nr.
crt.

Obiective

Activități
4 studenți italieni incoming de la Universitatea din Salerno la programul de master (Master in Business
Management) în semestrul II, an universitar 2021-2022, în cadrul programului de triplă diplomă
(Wurzburg - Salerno - Sibiu) la nivel de masterat.

12.

Mobilități Erasmus Studenți
(incoming și outgoing)

4 studenți outgoing de la Facultatea de Științe Economice a ULBS, vor studia la Universitatea din Salerno
în semestrul II, an universitar 2021-2022, în cadrul programului de triplă diplomă (Wurzburg - Salerno Sibiu) la nivel de masterat.
5 studenți outgoing de la Facultatea de Științe Economice a ULBS în cadrul programului de dublă diplomă
(Wurzburg - Sibiu) la nivel de licență.
17 studenți outgoing prin programul Erasmus+, 12 studenți incoming, 3 studenți outgoing în mobilitate de
practică
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✓
Nr.
crt.

1.

2.

Obiective
Realizarea unei evaluări a
programelor de studiu
(financiar/resurse
umane/dotări/atractivitate la
admitere/solicitare pe piața
muncii).

Modernizarea spațiilor de
învățământ și cercetare ale
FSE

Administrare și dezvoltare organizațională
Activități

Consultări ale specialiștilor din companii (potențiali angajatori) privind conținutul programelor de studiu și
actualizarea fișelor de disciplină si propuneri de viitoare programe de cursuri postuniversitare
Consultări cu partenerii din mediul economic privind organizarea stagiilor de practică (lunare), iunie – iulie
2021
Modernizarea spațiilor de învățământ ale Facultății de Științe Economice în perioada martie 2021 - februarie
2022 a avut în vedere:
✓ realizarea unei noi sigle volumetrice a facultății - iunie 2021
✓ amenajarea interioară a salii EM10 pentru desfășurarea în condiții optime a activității de cercetare (noul
laborator de cercetare creat) ianuarie - februarie 2022
✓ amenajarea fiecărei săli pentru susținerea de cursuri online în condiții optime - septembrie 2021
✓ intabularea clădirii - în proces de soluționare - ianuarie 2022
✓ achiziționarea a două TV-uri în holul facultății pentru afișarea informațiilor pentru studenți
✓ realizarea lucrărilor de izolare termică exterioară a spațiilor - Sala Ștefan Mârza și sala EM10

3.

Actualizarea și întreținerea
Actualizarea informațiilor existente pe site FSE și postarea de informații noi pentru a îmbunătăți accesul la
paginii web a facultății
informație al studenților și cadrelor didactice;
precum și a conturilor oficiale
de pe social media.
Optimizarea promovării imaginii FSE în mediul virtual, prin intermediul rețelelor de socializare

4.

Managementul documentelor Sistem informațional eficient; în curs de dezvoltare un sistem informatic care să sprijine managementul
în universitate
documentelor
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Acțiunile de promovare a facultății au vizat cu precădere mediul online, în special social media, alături de anunțuri
de tip spoturi radio (Radio Magic FM și Kiss FM).
Pe social media, în principal paginile de facebook ale facultății, au avut loc postări continue de conținut de tip:
✓ Promovare programe de studii (imagine, mesaje text, mesaje de tip video)
✓ Promovare evenimente (IECS Student, olimpiada ONEF, Săptămâna de Orientare,, etc)
✓ Promovare absolvenți 2021 – șefi de promoție, per fiecare program de studiu
✓ Promovare cadre didactice și studenți prin postarea unei poze încadrată de o ramă specifică facultății
✓ Promovare eveniment - 30 de ani de Învățământ Economic Superior la Sibiu – 30EconomicsUlbs, începând
cu luna noiembrie 2021

5.

Acțiuni de promovare a
facultății atât pe perioada
admiterii cât și pe durata
întregului an academic.

Prezentare live Facultatea de Științe Economice din Aula Avram Iancu – oferta educaționala si facilitați – iunie
2021
Realizare materiale promoționale utilizate în campania de promovare a facultății, admitere 2021: Video-uri
tematice per programe de studiu; Video prezentare a FSE în cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor 2021;
Frame-uri de promovare a facultății prin testimoniale prezentate de o parte din absolvenții 2021.
Realizare siglă aniversară Facultatea de Științe Economice 30 - 30 de ani de Învățământ Economic Superior la
Sibiu, iunie-iulie 2021
Prin sprijinul managementului ULBS s-a decis crearea magazinului ULBS (online și onsite) coordonat de Facultatea
de Științe Economice, prin care se vor comercializa produse promoționale ULBS, și care va asigura practica de
specialitate unor studenți de la 3 specializări (MK, CIG, ECTS), discuții iulie 2021- februarie 2022
Realizare materiale promoționale aniversare - 30 de ani de Învățământ Economic Superior la Sibiu – în două
direcții:
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✓
Nr.
crt.

Obiective

Administrare și dezvoltare organizațională
Activități

✓ 50 de Pachete Green destinate partenerilor facultății (agendă, pix, sticlă și plasă de in) – realizate din
materiale reciclabile, prilej cu care am lansat seria de acțiuni pentru Sustenabilitate și Protecția Mediului,
octombrie 2021
✓ Peste 100 de machete mixt (Green si nonGreen) destinate colegilor cadre didactice, colegilor colaboratori,
și personalului administrativ, realizate în diverse variante (veste, căni, agende, pixuri, cărți de vizita,
portcaduri, plase de in, etc), noiembrie – decembrie 2021
✓ 50 de pachete mixt, distinctii, diplome aniversare destinate invitaților care vor participa la Gala Aniversară
- 30 de ani de Învățământ Economic Superior la Sibiu, organizată în format fizic în semestrul II 2021-2022,
noiembrie - decembrie 2021
Observație: Fondurile pentru promovare au provenit din Asociația pentru Excelență în Economie EXEC și
sponsorizările din mediul privat și public primite de facultate cu ocazia organizării de diverse evenimente
îndeosebi ERMAS și 30EconomicsUlbs.
În perioada martie 2021-februarie2022 valoarea totala a sponsorizărilor au fost:
✓ Private 12.000 euro (3000 euro BCR – ERMAS2021, 2000 euro BT – ERMAS2021, 1000 euro Unimat –
ERMAS2021, 5000 euro Continental Automotive Systems – 30EconomicsUlbs și alte evenimente; 1000
euro Unimat – 30EconomicsUlbs)
✓ Publice 55.000 lei (pentru ERMAS2021)
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6.

Obiective

Administrare și dezvoltare organizațională
Activități

Începând cu anul universitar 2021-2022, strategia facultății în ceea ce privește parteneriatele are în vedere
intensificarea acțiunilor comune cu partenerii pe cel puțin 3 direcții:
✓ Acțiuni pentru studenți: workshopuri de dezvoltare personala și vizite la entități (pentru studenții de
anul I), stagii de practică și internshipuri plătite pentru studenții de anul II si III, și intervenții punctuale
pe teme de curs sau seminar derulate oricând pe parcursul semestrului
Dinamizarea calitativă și
cantitativă a parteneriatelor
✓ Acțiuni pentru cadre didactice: vizite la companii împreună cu studenții sau pe colective restrânse de
publice și private ale facultății
colegi cadre didactice, întâlniri punctuale pentru îmbunătățirea curriculei programelor de studii, etc;
✓ Acțiuni pentru facultate: susținere financiară și non-financiară a evenimentelor organizate de facultate
✓ Acțiuni pentru parteneri: expunere directa a ofertei de internshipuri/joburi către studenți prin clasele de
tutorat, anunțuri pe site si social media; expunere vizuala în spațiile fizice ale facultății

7.

Atragerea de resurse tehnice Și în anul universitar 2021-2022, parteneriatul cu BearingPoint asigură: 60 de licențe de utilizator SAP pentru
prin proiecte cu mediul
susținerea cursului opțional de Sisteme ERP pentru toate specializările facultății la nivel de licență și 30 de
economic/comunitatea locală. licențe SAP pentru cursul Instrumente software financiare SAP FICO la nivel de masterat.

8.

Eficientizarea activității de
management al site-ului și al
echipamentelor tehnice din
Angajarea unui laborant, cu normă întreaga, februarie 2022
laboratoarele informatice ale
facultății
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9.

Alte tipuri de activități specifice

Activitatea

Consolidarea programelor de studii și menținerea
numărului de studenți

La nivelul Facultății de Științe Economice, numărul total de candidați admiși în anul
universitar 2020-2021 a fost de 868 de studenți, din care:
✓ 376 de studenți admiși la programele de studii licență IF
✓ 196 de studenți admiși la programele de studii master IF
✓ 236 de studenți admiși la programele de studii licență ID
✓ 60 de studenți admiși la programele de studii master IFR
În anul universitar 2021-2022, Facultatea de Științe Economice gestionează un număr
total de 1075 de studenți înmatriculați în cadrul programelor de studii universitare de
licență și 384 în cadrul programelor de studii universitare de master, forma de
învățământ ZI.

Decan,
Prof.uni.dr. habil. Cristina Tănăsescu
________________________
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