
 
 
 

 
 
 

SCOALA ALTFEL 2017 
 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 
 

Nr. 
crt Denumirea activitatii Descriere Data/Ora Număr 

participanţi Responsabili 

1.  Alege educaţia alături 
de noi 

Întâlnirea elevilor din grupul ţintă cu 
cadre didactice ale Facultăţii de Ştiinţe 
Economice.  
Mod de desfăşurare:  câte 2-3 cadre 
didactice ale facultăţii vor purta dialoguri 
cu elevii legat de oportunităţile oferite de 
învăţământul economic; se vor vizita 
spaţiile de desfăşurare a activităţilor 
facultăţii.  
 

martie-mai 2017 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice, 
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 17 

- 
 

Conf. univ. dr. Daniela 
Petrașcu 
daniela.petrascu@ulbsibiu.ro 
 
 
 

2.  Cariera mea de succes Întâlnirea elevilor din grupul ţintă cu 
absolvenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice 
- membrii ALUMNI şi reprezentanţi CSE 
(Clubul studenţilor economişti). 
Mod de desfăşurare:  câte 2 absolvenţi ai 
facultăţii - membrii ALUMNI (ce deţin 
poziţii în mediul economic sibian sau 
naţional şi reprezentanţi CSE vor susţine 
prelegeri scurte 15-20 minute pe baza 
exemplului personal astfel încât auditoriul 
să înţeleagă oportunităţile oferite de 
domeniul economic în construirea şi 

martie-mai 2017 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice, 
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 17 

- Conf. univ. dr. Daniela 
Petrașcu 
daniela.petrascu@ulbsibiu.ro 
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dezvoltarea unei cariere viitoare de  
succes. 
 

3.  Each one teach one Sesiune de întâlniri a elevilor din grupul 
ţintă cu reprezentanţii Erasmus Initiative. 
Mod de desfăşurare: Fiecare student străin 
al universităţii împărtăşeşte elevilor 
elemente specifice ale culturii căreia îi 
aparţine. Prin diverse jocuri de socializare 
sunt încurajate conversaţiile în limbile de 
circulaţie internaţională şi nu numai. 

martie-mai 2017 
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii, 

 Nr. 17  
 

- 
 

Asist. univ. dr. Anca Șerban 
anca.serban@ulbsibiu.ro 
Conf. univ. dr. Cosmin Tileagă 
cosmin.tileaga@ulbsibiu.ro 
 
 
 

4.  Citește și cunoaște Vizitarea Bibliotecii Centrale a 
Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. 
Mod de desfăşurare:  reprezentanţi ai 
studenţilor vor conduce elevii la sediul 
Bibliotecii Centrale a Universităţii unde se 
vor vizita (sub ghidajul personalului 
bibliotecii) diferitele compartimente, se va 
face o prezentare a diferitelor servicii puse 
la dispoziţia studenţilor, a catalogului 
online, sistemului de împrumut-restituit 
lucrări, etc. 
 

martie-mai 2017  
 
 

Loc de  
desfăşurare: 

Biblioteca 
Universitară,  

Str. Lucian Blaga,  
Nr. 2A 

- Lect. univ. dr. Doris Popescu 
doris.popescu@ulbsibiu.ro 
 
 
 

5.  Concursul: Tânărul 
economist 

Competiţie de postere pentru elevi. 
Mod de desfăşurare:  elevi ai claselor aXI-a 
şi aXII-a vor întocmi lucrări de echipă (pe 
o temă stabilită anterior) ce vor fi predate 
la o dată limită. Pe baza punctajelor 
obţinute se vor întocmi clasamente, 

9 mai 2017,   
ora 10:00  

 
Loc de  

desfăşurare: 
Facultatea de 

- Lect. univ. dr. Camelia Budac  
camelia.budac@ulbsibiu.ro 
Asist. univ. dr. Cristina Popa 
cristina.popa@ulbsibiu.ro 
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câştigătorii fiind recompensaţi cu premii 
interesante. 
 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii,  

Nr. 17 

 

6.  Joc de întreprindere Mod de desfăşurare: constă în utilizarea 
jocului MESE de simulare managerială.  
Acesta este similar unui model de tip 
black box în care participanţii iau 5 tipuri 
de decizii economice (capacitatea de 
producţie, investiţii de capital, marketing, 
cercetare/dezvoltare şi preţ) cu privire la 
compania lor. Deciziile fiecărui participant 
se intersectează într-un algoritm (black 
box), rezultatul fiind, pentru fiecare 
companie în parte, format dintr-un set de 
indicatori economici (profit, cotă de piaţă, 
cifră de afaceri...). Jocul se desfăşoară pe 
runde, câştigătorul fiind desemnat la 
sfârşitul ultimei runde pe baza valorii 
unui indice compus din indicatorii 
economici din output. 
 

martie-mai 2017  
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii,   

Nr. 17 
 

 
 
*Notă: Programare 
de comun acord cu 
clasele doritoare, 
începând cu ora 9.00, 
durata 3-4 ore 

 

- 

 

Lect. univ. dr. Mihai 
Țichindelean 
mihai.tichindelean@ulbsibiu.ro  
Lect. univ. dr. Alin Opreana 
alin.opreana@ulbsibiu.ro 
 

7.  Ready … Steady … Sell 
Online! 

Mod de desfășurare: constă în crearea 
unui magazin online utilizând o platformă 
specializată pentru comerțul electronic. 
Elevii participanți vor fi împărțiți în 
echipe, și vor crea cu ajutorul unei 
platforme dedicate comerțului electronic 
un magazin online. Se va personaliza 
design-ul magazinului, adauga pagini, 
produse și se vor genera comenzi. Echipa 

martie-mai 2017  
 

Loc de  
desfăşurare: 
Facultatea de 

Ştiinţe Economice,  
Calea Dumbrăvii, 

Nr. 17 
Laborator E22 

- 

 

Lect. univ. dr. Eduard Stoica 
eduard.stoica@ulbsibiu.ro  
Asist. univ. dr.  Eugen Popescu 
eugen.popescu@ulbsibiu.ro 
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cu cel mai atractiv magazin online creat va 
beneficia de suport și găzduire gratuită, 
pentru un an de zile, pe o platformă 
dedicată comerțului electronic. 

 
*Notă: Programare 
de comun acord cu 
clasele doritoare, 
începând cu ora 9.00, 
durata 3-4 ore.  
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