ULBS

Facilități

ULBS

Cardul de student, care ţine locul legitimaţiei de student,
asigură accesul la Bibliotecă, în căminele ULBS şi la alte facilităţi
oferite (wireless, copiere xerox etc), precum și plata în cantinele
și cafeteriile universității.

Facultatea de
Litere și Arte

Biblioteca universității
Biblioteca deţine aprox. 600.000 unităţi documentare, 14.000
volume periodice şi abonamente la importante baze de date
electronice; de asemenea, instituția dispune de un catalog
online pentru cercetare bibliografică, de săli cu acces liber la raft,
organizate pe domenii, într-un sediu nou şi modern, precum și
de 400 de locuri pentru studiu, dotate cu echipamente de
conectare la Internet, calculatoare, scanere, imprimante şi
multifuncţionale.

Cămine și cantină
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu are la dispoziție
aproximativ 1900 de locuri de cazare în cele 8 cămine din
diferite zone ale oraşului, dotate adecvat necesităţilor
studenţilor (săli de lectură, săli de fitness, maşini de spălat,
televizoare, spaţii pentru gătit etc.).
Spaţiile de dormit au de la 4 locuri, în majoritatea locaţiilor,
până la 1 loc, în căminele-hotel, cu grupuri sanitare în fiecare
cameră sau între camere.
Locurile în căminele ULBS sunt accesibile în egală măsură
studenţilor deja înmatriculaţi şi celor care se înscriu în anul I
la oricare dintre facultăţile Universităţii.

Promovând valori precum spiritul antreprenorial şi inovativ,
cercetarea de calitate şi deschiderea, ULBS încurajează
studenţii să-şi dezvolte creativitatea şi potenţialul,
pregătindu-i şi sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere
de succes.

Bd-ul.Victoriei, Nr.5-7, Sibiu, 550024, România

Platforma de e-learning facilitează interacţiunea online
profesor-student, accesul la suporturile de curs aferente ş.a.

Edificată pe tradiţia celor 225 de ani de învăţământ superior
sibian, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu este, la ora
actuală, una dintre cele mai performante universităţi din
România.
Calitatea învăţământului şi a cercetării practicate la ULBS
este recunoscută şi recompensată de organismele de
evaluare ale statului român, ULBS fiind „Centru Academic de
Excelenţă" şi printre puţinele universităţi din ţară care au
acreditată cercetarea ştiinţifică.

E: litere@ulbsibiu.ro

Serviciul UMS oferă posibilitatea vizualizării online a situaţiei
şcolare.

T: +40-(269) 21.55.56 F: +40-(269) 21.27.07

Website-ul este disponibil la adresa www.ulbsibiu.ro

W: litere.ulbsibiu.ro

My Account presupune servicii de webmail, webspace şi acces
gratuit la internet wireless în tot campusul ULBS.

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate
dinamică, iar aceasta se vede în întreaga sa istorie.

Facultatea de Litere și Arte

student

Prin programele performante pe care le oferă, Facultatea de
Litere şi Arte a elaborat o strategie de nivel occidental, care
le facilitează absolvenţilor săi accesul la poziții de top într-o
piaţă a muncii din ce în ce mai competitivă. Prin
intermediul burselor Erasmus, DAAD, Confucius ș.a., politica
de mobilități internaționale a Facultăţii le deschide
studenţilor oportunitatea de a-și consolida experienţa
profesională în universităţi de prestigiu din întreaga lume.
Excelența programelor de studiu ale Facultăţii de Litere şi
Arte este recunoscută şi în clasamentele oficiale realizate
de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice
Astfel, potrivit ultimei ierarhizări a MECTS, programele
Facultăţii de Litere şi Arte din domeniul Artele spectacolului
ocupă locul I în țară, iar programele din domeniul
Filologie ocupă locul I în regiunea Centru.

Oferta Educațională

Licență

Oferta Educațională

Master

Filologie

Filologie

Limba şi literatura română
– o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)
3 ani / 180 de credite / zi

Limba şi literatura română

2 ani / 120 de credite / zi

Limba şi literatura engleză

2 ani / 120 de credite / zi

Limba şi literatura engleză
– o limbă şi literatură modernă (germană, franceză) sau
Limba şi literatura română
3 ani / 180 de credite / zi

Limba şi literatura germană

2 ani / 120 de credite / zi

Limba şi literatura franceză.
Abordări contemporane

2 ani / 120 de credite / zi

Limba şi literatura germană – o limbă şi literatură
modernă (engleză, franceză) sau Limba şi literatura română
3 ani / 180 de credite / zi

Teoria şi practica traducerii şi a interpretării.
Limba engleză
2 ani / 120 de credite / zi

Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură
modernă (engleză, germană) sau Limba şi literatura română
3 ani / 180 de credite / zi
Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză
3 ani / 180 de credite / zi

Teoria şi practica traducerii şi a interpretării.
Limba franceză
2 ani / 120 de credite / zi
Comunicare interculturală în domeniul economic.
Limba germană
2 ani / 120 de credite / zi
Modernism și postmodernism
în literatură

Limbi moderne aplicate (engleză, germană, franceză)
3 ani / 180 de credite / zi

Științe ale comunicării

Ştiinţe ale comunicării

Profesor documentarist

Științe ale informării și documentării

3 ani / 180 de credite / zi

Artele Spectacolului
3 ani / 180 de credite / zi

Teatrologie / Management cultural

3 ani / 180 de credite / zi

2 ani / 120 de credite / zi

Artele Spectacolului
Arta interpretării caracterelor
dramatice

Actorie

2 ani / 120 de credite / zi

2 ani / 120 de credite / zi

Teoria şi practica managementului
2 ani / 120 de credite / zi
instituţiilor şi evenimentelor culturale

Cariera ta

Susținere Financiară

Cursurile specializărilor de Limbă şi literatură (română, engleză, germană,
franceză, chineză) reuşesc, prin module literare şi lingvistice, să ofere o
viziune amplă asupra limbilor şi literaturilor studiate şi să dezvolte
competenţele necesare practicării ocupaţiilor de profesor, traducător,
referent, secretar literar, filolog, lingvist, cercetător etc.
Specializarea Limbi moderne aplicate (engleză, germană, franceză) oferă
un set de cursuri practice axate pe studiul limbilor frecvent folosite pe
plan internaţional, precum şi o privire de ansamblu asupra acestor culturi
şi civilizaţii. După absolvire, studenţii pot profesa în calitate de
traducători, referenţi de specialitate în diferite întreprinderi, cercetători,
filologi, secretari documentarişti sau asistenţi de cercetare.
Specializările Actorie și Teatrologie / Management cultural oferă o șansă
unică în peisajul învățământului artistic din România: viitorii actori și
teatrologi sau manageri culturali au posibilitatea de a studia într-un
mediu artistic care vizează excelența, în parteneriat strâns cu Festivalul
Internațional de Teatru de la Sibiu și cu Teatrul Național „Radu Stanca”.
Principiul de bază al activităților didactice din domeniul Artele
spectacolului este cooperarea dintre cele două specializări, care se
materializează, în primul rând, prin spectacolele produse în Sala Studio a
Centrului CAVAS.
Specializarea Știinţele informării și documentării, o specializare destul de
rară în învăţământul superior românesc, pregăteşte bibliotecari,
documentarişti şi bibliologi.

Performanţa studenţilor ULBS este încurajată şi stimulată material, prin oferirea de burse de excelenţă, de merit şi de studiu.
Totodată, persoanele cu situaţii materiale şi medicale deosebite
sunt sprijinite prin burse sociale.
Cuantumul minim al acestora acoperă costurile de cazare în
căminele ULBS, iar bursele de excelență se apropie de valoarea
salariului minim pe economie.

Activitățide Cercetare
Anual sunt organizate la Facultatea de Litere şi Arte colocvii şi
simpozioane cu participare naţională şi internaţională: Colocviul
Internaţional „Emil Cioran”, Congresul Germaniştilor, East-West Cultural
Passage, The American Week, Les Journées de la Francophonie,
Simpozionul Internaţional de Literatură „Hermeneutica fenomenului
literar”, precum şi Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga”, în cadrul
cărora sunt puse în dezbatere cele mai noi idei în domeniu, rodul
activității de cercetare a specialiştilor, dar şi a studenţilor.
ABC, Journal of American, British and Canadian Studies, Caietele „Lucian
Blaga”, Cahiers Emil Cioran – Approches critiques, Germanistische
Beiträge, East-West Cultural Passage, Hermeneutica fenomenului
literar, Palimpseste și Journées Scientifiques Internationales sunt doar
câteva dintre publicaţiile editate de Facultatea de Litere şi Arte care relevă
intensa activitate de cercetare desfășurată în cadrul științific.
Departamentul de Artă Teatrală se bucură de existenţa unui modern
Centru de Cercetări Avansate în Domeniul Artelor Spectacolului.

Dezvoltare Personală
Studenților li se oferă o gamă variată de opțiuni sub forma
cursurilor facultative, care le permit să își aleagă trasee
alternative de dezvoltare profesională și personală. Astfel,
studenții se pot înscrie la cursuri facultative de limba chineză,
italiană, spaniolă, germană, engleză sau franceză.
În plus, Facultatea de Litere și Arte este o instituție acreditată
de Cambridge – ESOL pentru pregătirea și examinarea
candidaților care doresc să obțină un certificat Cambridge.

Institutul Confucius
Organizează cursuri de limbă şi cultură chineză, cursuri
practice de Taijiquan, Go, caligrafie ş.a. şi oferă resurse
bibliografice de/în limba chineză.

Relații Internaționale
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu dezvoltă un intens
program de cooperare internaţională, astfel încât studenţii
ULBS să beneficieze de cât mai multe oportunităţi în dezvoltarea carierei lor.
Programele de mobilitate studenţească sunt coordonate de
Departamentul de Relaţii Internaţionale împreună cu
reprezentanţii fiecărei facultăţi, iar până acum numeroși
studenţi ai ULBS s-au bucurat de stagii de pregătire în
străinătate.
Oportunităţile sunt foarte variate, Universitatea „Lucian
Blaga" din Sibiu având semnate peste 200 de acorduri de
colaborare cu mari universităţi din întreaga Europă şi fiind
singura universitate din România implicată în programele
Erasmus Mundus Mobility with Asia şi Erasmus Mundus
Mobility with Asia West.

