Activităţi studenţeşti
Viaţa de student nu înseamnă doar cursuri, laboratoare, bibliotecă şi teme. De la dans şi teatru până la arte
marţiale şi voluntariat la SMURD, studenţii ULBS au timp şi pentru pasiunile lor. Se organizează în cercuri
literare sau de publicitate, publică reviste de specialitate, practică diverse sporturi sau merg în excursii. Ca
student ULBS, poţi participa, alături de colegi şi chiar de elevii liceelor din Sibiu la tot felul de activităţi
educative şi distractive. „Secretele imaginii de succes!”, conferinţă susţinută de singurul consultant de
imagine din România acreditat la nivel internaţional sau caravana de filme ecologice „Guerrila Verde” sunt
doar câteva exemple.
Te poţi înscrie la campionatul european de tenis de masă pentru tineret, la concursurile de GO şi cursurile de
Tai-chi-quan organizate de Institutul Confucius.
Iubitorii de limbă şi cultură americană au posibilitatea să se exprime în cadrul întâlnirilor săptămânale
American Culture Club. Iar clubul nu se adresează doar studenţilor ULBS, ci întregii comunităţi sibiene,
scopul fiind creearea unui mediu propice învăţării limbii engleze, motivarea şi sprijinirea studenţilor pentru a
se implica în organizarea de evenimente şi grupuri de discuţii în cadrul ULBS.
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În fiecare an, la începutul verii, asociaţiile studenţeşti din cadrul Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
organizează Festivalului UNIverSTUDENT Fest, o manifestare de anvergură în derularea şi implementarea
căreia sunt implicaţi studenţi din toate facultăţile din cadrul ULBS, fiecare facultate ocupându-se de
realizarea unei activităţi specifice. Proiectul reprezintă o modalitate de încurajare a inţiativei tinerilor de a se
implica activ în viaţa social- culturală a comunităţii prin spectacole de teatru, concerte, expoziţii, workshopuri, conferin e şi activităţi sportive. Toate aceste activităţi sunt create, din dorinţa de a încuraja iniţiativa
tinerilor în artă, cultură, mediu, sănătate şi societate.

Iată câteva exemple de asociaţii cărora te poţi alătura:
Asociaţia studenţească AIESEC în Sibiu - comitetul
local al celei mai mari asociaţii studenţeşti din lume,
prezentă în peste 90 de ţări;
Asociaţia studenţească SOLIDUS - Asociaţie
studenţească din cadrul Facultăţii de Inginerie;
Asociaţia studenţească START - asociaţia
studenţească a studentilor din cadrul secţiei de
calculatoare a Facultăţii de Inginerie;
Societatea studenţilor medicinişti "Hipocrates" din
Sibiu - formaţiune reprezentativă pentru Facultatea
de Medicină care reuneşte studenţii facultăţii, pentru
apărarea intereselor profesionale, umanitare, sociale
şi culturale;
Liga Studenţilor din Facultatea de Litere şi Arte asociaţie studenţească din cadrul Facultăţii de Litere
şi Arte;
Asociaţia studenţilor europeni AEGEE – una dintre
cele mai mari asociaţii studenţeşti interdisciplinare
din Europa, organizaţie non-profit, laica şi bazata pe
voluntariat, independentă faţă de orice partid politic;

Clubul Studenţilor Economişti - organizaţie
non-profit, apolitică şi neguvernamentală,
fondată în 1995 cu sprijinul profesorilor din
Facultatea de Ştiinţe Economice;
Asociaţia Europeană a Studenţilor în
Drept (ELSA) din Sibiu, cea mai mare organizaţie
de specialitate dinlume şi singura care reprezintă
la nivel naţional studenţii în drept şi a tinerii jurişti.
Este membru consultativ cu statut special pe lângă
UNESCO, UNCITRAL, ECOSOC, având şi
reprezentanţipermanenţi la sediile ONU din
New York, Geneva şi Viena;
Asociaţia Studenţilor în Psihologie Sibiu (ASPS)
se implică în mod activ in dinamizarea vieţii
culturale şi ştiinţifice a studenţilor acestei
specializari, dar şi de a reprezenta lupta pentru
drepturile studenţilor;
Asociaţia Studenţilor la Sociologie (ASSS)
din Sibiu are ca obiective: instruirea şi dezvoltarea
personală a studenţilor prin studii, consultanţă,
documentare şi informare în domeniul socio-etnoasistenţă socială; promovează, susţine şi reprezintă
interesele studenţilor la sociologie;
PRIME Sibiu, filiala locală a asociaţiei europene,
care desfăşoară activităţi în domeniul comunicării
şi la relaţiilor publice, facilitând interrelaţionarea
dintre studenţi şi practicienii din domeniu şi
oferind cunoştinţe complementare prin diverse
activităţi extraacademice;
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