
  

Cardul de student

Resurse online

  Website

Webmail
MyAccount
Serviciul UMS

 Alte resurse

  Biblioteca (10)

Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor (11)

  Cantină (12)

  Cabinet medical studenţesc (13)

Facilităţi

 
  -la bibliotecă
 
  -legitimaţie de student

  -acces la bibliotecă
  -acces în spaţiile ULBS

  -fotocopiere în spaţiile ULBS
  -plata în cantina si cafeteriile ULBS

  

  
 – http://www.ulbsibiu.ro

   – prin cerere adresată DICM
   - webmail, webspace, acces wireless
   - oferă posibilitatea vizualizării on-line a situaţiei 
  şcolare;  poate fi accesat la adresa: http://ums.ulbsibiu.ro
  -  Forum, Twitter, Facebook, YouTube

  Str. L. Blaga, nr. 2A (lângă Facultatea de Medicină)
  Orar: Luni–Vineri: 8:00-20:00 şi Sâmbătă 8:00-16:00 (în sesiune)
  -aprox. 600.000 unităţi documentare şi 14.000 volume periodice;

  -abonamente la baze de date electronice (SpringerLink, Legis);

  -catalog online pentru cercetare bibliografică;
  -săli cu acces liber la raft, pe 4 nivele şi domenii;
  -400 locuri pentru studiu prevăzute cu  conexiune Internet şi de                  
  tip Wireless, calculatoare, scanere, imprimante; 

  

  Str. L. Blaga, nr. 2A, et. 5, mansardă, corp. B, sala 7,
  http://docs.ulbsibiu.ro         
  -programe de dezvoltare a carierei şi pentru optimizarea abilităţilor   
  personale şi profesionale;

  -informaţii despre locurile de muncă vacante şi condiţiile pentru 

  ocuparea acestora; 
  -informaţii despre cerinţele legale privitoare la muncă, la drepturile 
  şi obligaţiile angajatului şi angajatorului; 
  -evaluare psihoaptitudinală pentru stabilirea compatibilităţii cu      
  postul;

  Str. Rennes, nr. 2 - 9, Sibiu
  -oferă meniuri complete la alegere;

  B-dul Victoriei, nr. 31 (în incinta căminului II)
  -consultaţii medicale gratuite pentru studenţii din afara Sibiului;
  -vizarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică;

  

  Cum il pot obţine?

 La ce imi foloseşte?

Facultatea de Teologie (1)

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (2)

Facultatea de Inginerie (3)

Facultatea de Drept (4)

Facultatea de Litere şi Arte (5)

Facultatea de Ştiinţe (6)

Facultatea de Medicină (7)

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi 
Protecţia Mediului (8)

Facultatea de Ştiinţe Economice (9)

Bd-ul. Mitropoliei, Nr.20,  http://teologie.ulbsibiu.ro

Str. Brutarilor, Nr.3, http://socioumane.ulbsibiu.ro

Str. Emil Cioran, Nr. 4, http://inginerie.ulbsibiu.ro

Calea Dumbravii, Nr.34, http://drept.ulbsibiu.ro

Bd-ul.Victoriei, Nr.5-7, http://litere.ulbsibiu.ro

Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, http://stiinte.ulbsibiu.ro

Str. L. Blaga, Nr. 4, http://medicina.ulbsibiu.ro

Str. Ion Raţiu, Nr.5-7, http://saiapm.ulbsibiu.ro

Calea Dumbrăvii, Nr.17, http://economice.ulbsibiu.ro

www.ulbsibiu.ro

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Adresa: B-dul Victoriei, nr. 10, Sibiu

E-mail: marketing@ulbsibiu.ro
Forum: http://www.ulbsibiu.ro/forum/index.php

Eşti student anul I?
Bine ai venit la ULBS!
Iată un ghid util pentru tine!

xxxxxxxxxxxxx



Departamentul de Relaţii Internaţionale (14)

Institutul Confucius 

Asociaţii studenţeşti

-oferă informaţii referitoare la bursele în străinătate, acordate de 

diverse instituţii / organisme naţionale şi internaţionale şi 

condiţiile de obţinere a acestora

-caută parteneri petnru programele de cooperare şi mobilitate 
studenţească şi prezintă studenţilor aceste programe  (Erasmus - 
pentru învăţământul european, Erasmus Mundus pentru ţările din 

Asia)

›adresă: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu

›web: http://international.ulbsibiu.ro,e-mail: dep.externe@ulbsibiu.ro 

-oferă materiale informative referitoare la programele de studii şi 
ofertele de burse Fulbright, dar şi materiale pregătitoare pentru 
testele de limbă (TOEFL, GMAT etc.)

 

-reuniuni săptămânale de discuţii care aduc în atenţia celor 
interesaţi evenimente culturale şi probleme sociale specifice 
Statelor Unite, oferind un mediu propice dezvoltării capacităţilor 
lingvistice de limbă engleză

-cursuri de limbă şi cultură chineză

-cursuri practice de Taijiquan, Go, caligrafie chineză ş.a.

Contact: Song Shaofeng; 
›adresă: B-dul Victoriei nr. 5-7, (parterul Facultăţii de Litere şi Arte)
›e-mail: dep.confucius@ulbsibiu.ro; tel.: 0269 213134

-Asociaţia studenţească AIESEC în Sibiu

http://ro.aiesec.org/sibiu

-Asociaţia studenţească SOLIDUS
http://solidus.ulbsibiu.ro/
-Asociaţia studenţească CSD
http://csd.ulbsibiu.ro/

-Societatea studenţilor medicinişti "Hipocrates" Sibiu

http://www.ssmhs.ulbsibiu.ro/

-Liga Studenţilor din Facultatea de Litere şi Arte

http://www.lsflasb.3x.ro/
-Asociaţia studenţilor europeni AEGEE
http://www.aegeesb.3x.ro/
-Clubul Studenţilor Economişti
http://cse.ulbsibiu.ro/
--ELSA Sibiu - Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept

http://sibiu.elsa.ro/

-Asociaţia Studenţilor în Psihologie Sibiu (ASPS)

http://www.asps.go.ro/

-Asociaţia Studenţilor la Sociologie din Sibiu (ASSS)

Centrul de Consiliere Educaţională Fulbright

American Culture Club

-9 facultăţi :

  şi directori de departament, cu atribuţii specifice;
- departamente didactice - unităţi structurale de bază în componenţa 

facultăţii , care realizează activităţi de învăţământ şi de cercetare; 
sunt conduse de Consiliul Departamentului, alcătuit din directorul de 
departament şi din cel puţin 2 membri aleşi dintre cadrele didactice 

membre;

- departamente - structuri subordonate universităţii sau, după caz, 

 unei facultăţi, având funcţii didactice, de cercetare ştiinţifică, de 

 proiectare sau de producţie;
- centre de cercetare - structuri care au drept obiectiv principal 

 activitatea de cercetare ştiinţifică;
- alte structuri funcţionale pentru cercetarea ştiinţifică, pentru 
 cooperare cu instituţii de învăţământ şi de cercetare din ţară şi 

 străinătate, pentru documentare, pentru editare de carte, pentru 
 servicii administrative, resurse umane, financiar – contabile etc.

-cursuri: activităţi de predare-învăţare, în principal teoretice, care 

 se organizează cu întregul an de studiu;
-seminarii: activităţi practice, interactive care dezvoltă cunoştinţele 

 predate la curs; se organizează pe grupe de studiu;
-laboratoare: activităţi desfăşurate în laboratoare specializate, 
 care dezvoltă abilităţi practice punând studenţii în contact cu 

 echipamente, aparatură, instrumentar de specialitate; se organizează, 
 de obicei pe semigrupe

-proiecte: activităţi aplicative care încurajează studiul individual şi 

 dezvoltă abilităţi practice şi de cercetare, sub îndrumarea unui cadru 
 didactic; se organizează pe semigrupe

 sunt susţinute de cadre didactice cu grad de profesor, 
 conferenţiar, lector sau şef de lucrări.

 sunt, de obicei, susţinute de asistenţi 
 şi preparatori.

Orarul stabileşte programarea cursurilor, seminariilor şi 
laboratoarelor pe parcursul unei săptămâni şi este valabil un 
semestru. În orar se regăsesc numele profesorului, sala de curs / 

laboratorul, grupa de studenţi care va participa la orele respective şi 
periodicitatea cu care se desfăşoară acestea. În cazul în care, 
un interval orar corespunzător unui curs/seminar/laborator este 
împărţit printr-o bară, acesta se va desfăşura o dată la două 
săptămâni după cum urmează:
-în săptămână impară ce este trecut deasupra/înaintea barei

-în săptămână pară ce se află sub/după bară

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este struct rat :

Cum citesc orarul?

 

 u ă în

Activitatea didactică a studenţilor este organizată în: 

Cursurile

Seminariile şi laboratoarele

 conduse de  consiliile facultăţilor, decan, prodecani 

 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

“Who is who” în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

- este guvernată de Carta Universităţii - documentul care stabileşte 
misiunea sa, principiile academice, obiectivele, structura şi 
organizarea acesteia;
- este alcătuită din cadre didactice titulare, asociate sau invitate, 
profesori consultanţi, personal de cercetare, personal administrativ,

 studenţi şi participanţi la studii postuniversitare;

Senatul -  forul de decizie la nivelul întregii universităţi. Adoptă 

bugetul, regulamentele referitoare la structura şi activităţile 
ULBS, ia decizii cu privire la membrii comunităţii universitare, 
face propuneri către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului şi apreciază periodic activitatea unităţilor componente
ale ULBS. 

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a
universităţii şi aplică deciziile strategice ale Senatului. Este format 
din rector, prorectori, decani, directorul general administrativ şi 
reprezentantul studenţilor.

Rectorul coordonează, supervizează şi controlează întreaga 
activitate la nivel de universitate. Coordonează şi supervizează 
evoluţia universităţii, propune direcţiile prioritare de acţiune,  
reprezintă universitatea în relaţiile cu persoane fizice sau 
juridice din afara universităţii.

Preşedintele Senatului coordonează întreaga activitate a Senatului 
şi conduce şedinţele acestuia.

Prorectorii sunt persoane cu atribuţii de specialitate, delegate 

din partea rectorului. ULBS are 4 prorectori (pe probleme studenţeşti, 

de strategie organizaţională şi financiară, cercetare ştiinţifică şi 

studii doctorale, programe academice)

Decanii coordonează, supervizează şi controlează întreaga 
activitate la nivelul unei facultăţi. 

Prodecanii activează în conducerea facultăţii şi sunt persoane 

cu atribuţii de specialitate, delegate din partea decanului.

Directorul de departament este membru al corpului profesoral de o 

anumită specialitate reunit într-un departament, ales în conducerea 

acestuia şi care îi gestionează activitatea, reprezentând-l în forurile 

superioare.

Îndrumătorul/tutorele - unul dintre membrii corpului 

profesoral, desemnat a se ocupa de problemele studenţeşti ale 

unui an / grupă de studiu.

Cererile adresate conducerii ULBS se depun şi înregistrează la 

Registratură (B-dul Victoriei, nr. 10, clădirea din spatele Rectoratului)
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