ULBS

Facilități

Website - disponibil la adresa www.ulbsibiu.ro
Serviciul UMS care oferă posibilitatea vizualizării online a
situaţiei şcolare.
Platformă de e-learning care facilitează interacţiunea online
profesor-student, accesul la suporturile de curs aferente ş.a..

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

Cămine și cantină
Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu dispune de 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 pot avea de la 4 locuri, în majoritatea
locaţiilor până la 1 loc în căminele-hotel, cu grupuri sanitare
între camere sau chiar la fiecare cameră.
Locurile în căminele ULBS sunt accesibile nu doar studenţilor
deja înmatriculaţi, ci şi celor care se înscriu în anul I la oricare
dintre facultăţile universităţii.

Facultatea de
Medicină

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate
dinamică, iar aceasta se vede în întreaga sa istorie.
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 cercetării practicate la ULBS
este recunoscută şi recompensată de organele de evaluare
ale statului, ULBS fiind „Centru Academic de Excelenţă" şi
printre puţinele universităţi din ţară care au acreditată
cercetarea ştiinţifică.
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.

Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Sibiu, 550169, România

My Account: webmail, webspace şi acces gratuit la internet
wireless în tot campusul ULBS;

T: +40-(269) 212 320 +40-(269) 436 777 F: +40-(269) 212 320 E: medicina@ulbsibiu.ro W: medicina.ulbsibiu.ro

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.

ULBS

Facultatea de Medicină
Înfiinţată în 1990, Facultatea de Medicină se integrează
activ în învăţământul universitar sibian, materializând
tradiţia medicală cunoscută a vechii cetăţi sibiene.

student

Specializările medicale ce pot fi studiate la ULBS se bucură
de sprijinul practicii în spitalele din oraş, iar centrele sale de
cercetare, de ultimă generaţie, sunt puse în slujba întregii
comunităţi, Facultatea de Medicină dovedindu-se un
adevărat exponent al valorilor antreprenoriatului şi
inovaţiei promovate de ULBS.
În acest sens, Facultatea de Medicină a ULBS a dezvoltat,
printr-un program TEMPUS şi în parteneriat cu University
of Central Lancashire, UK, primul centru de Nursing din
România, îndrăznind să abordeze o orientare ştiinţifică
nouă ce are la bază programe internaţionale de studii în
domeniu.

Oferta Educațională
Licență
Medicină

6 ani / 360 de credite / zi

Asistenţă medicală
generală

4 ani / 240 de credite / zi

Medicină dentară
Tehnică dentară

6 ani / 360 de credite / zi
3 ani / 180 de credite / zi

Farmacie

5 ani / 300 de credite / zi

Cariera ta
Specializările Medicină şi Medicină dentară formează, atât la
nivel teoretic, cât şi la nivel practic, absolvenţi competitivi, care
se pot integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate.
După studiile de licenţă, tinerii medici îşi pot continua
formarea prin intrarea în rezidenţiat către o specialitate clinică
sau de laborator şi se pot îndrepta către cercetarea ştiinţifică
prin masterat sau doctorat.
Specializarea Farmacie asigură pregatirea şi formarea
studenţilor în domeniul ştiinţelor farmaceutice.
Cursurile de Asistenţă medicală generală îşi propun să înveţe
studenţii să stabilească nevoile de îngrijiri generale de
sănătate, de natură preventivă, curativă şi recuperatorie.
Absolvenţii sunt capabili să administreze tratamentul indicat
de către medic, să organizeze şi să furnizeze servicii de îngrijiri
de sănătate comunitară, să elaboreze programe şi să
desfăşoare activităţi de educaţie pentru sănătate.
Absolvenţii de Tehnică Dentară sunt pregătiţi pentru a asigura
activităţile suportive în procesul de asistenţă în medicina
dentară.

Susținere Financiară

Institutul Confucius

Performanţa studenţilor ULBS este încurajată şi stimulată
inclusiv material, prin oferirea de burse de excelenţă, de
performanţă 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 performanţă se apropie de
valoarea salariului minim pe economie.

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

Activități de Cercetare
Activitatea de Cercetare a Facultăţii de Medicină din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu este dezvoltată în
colaborare cu instituţiile de sănătate locale şi judeţene, fiind
menită să îmbunătăţească condiţiile de prevenire, diagnosticare şi tratament a pacienţilor cu diverse afecţiuni. Astfel,
studenţii şi profesorii se pot implica în activităţi de cercetare a
microchirurgiei, a chirurgiei deschise, miniinvazive, a
suprafeţei oculare sau în domeniul medicinei respiratorii
pediatrice.
Pe lângă acestea, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu a
dezvoltat o formaţiune inovativă în peisajul învăţământului
superior medical din România, propunând o nouă abordare în
sistemul de îngrijiri de sănătate - Centrul de Dezvoltare a
Nursing-ului în România.

Asociații studențești
Studenţii Facultăţii de Medicină a ULBS s-au reunit în
Societatea Studenţilor Medicinişti „Hipocrates" Sibiu şi în
Organizaţia Studenţilor Dentişti Sibiu pentru apărarea
intereselor lor profesionale, umanitare, sociale şi culturale.

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 programul
Erasmus Mundus Mobility with Asia şi Erasmus Mundus
Mobility with Asia West.

