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ÎNCEPE CU UN VIS. CONSTRUIEȘTE-ȚI CARIERA PAS CU PAS.
FII SMART, VINO LA SIBIU!

De ce “Începe cu un vis ?". Pentru că, probabil, mulţi dintre voi de-abia aşteaptă să termine
liceul, să scape de examenul de bacalaureat şi să fie admişi la facultatea dorită. Acesta este
unul dintre visurile voastre. Probabil că aveţi diferite aşteptări de la facultate, de la viaţa de
student sau poate că nu v-aţi gândit şi doriţi să vă lăsaţi surprinşi. Ei bine, la ULBS, atât viaţa
de student, cât şi partea academică, cea mai importantă, sunt foarte bine reprezentate.
În cele ce urmează vă vom prezenta câteva motive pentru care ar trebui să trăiţi şi voi
experienţa ULBS.
1. ULBS îti pune la dispoziţie toate resursele de care ai nevoie:
- cercetare prin cele 27 de Centre de Cercetare existente în ULBS, prin intermediul
cărora aveţi ocazia să aprofundaţi şi să aplicaţi practic cunoştinţele, sub indrumarea
cadrelor didactice;
- BCU este una dintre cele mai moderne biblioteci din ţară, cu peste 400 de locuri de
studiu, sala cu calculatoare conectate la internet si internet WIRELESS, un fond de
carte de 600.000 de unitati şi 14.000 de periodice;
- laboratoare dotate cu cele mai noi echipamente (ex. laboratoarele din cadrul
Facultatii de Inginerie, realizate cu sprijinul firmelor Continental si Atlassib,
laboratoarele de creare a produselor media din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, etc);
- consiliere prin intermediul DOCS, care are misiunea de a informa studenţii despre
locurile de muncă disponibile, despre tendinţele actuale ale pieţei muncii, realizează
evaluări psihoaptitudinale, etc.;
- programe internaţionale de studiu, care reprezintă o oportunitate de a studia la
una dintre cele 252 universităţi de prestigiu din lume, cu care ULBS colaborează în
programul ERASMUS (o experienţă de neuitat, o oportunitate de a vă face prieteni în
toată lumea şi de a vă cunoaşte mai bine pe voi înşivă), găsirea de internship-uri în
ţară şi în străinătate (prin intermediul DOCS şi al burselor ERASMUS).
2. Vei face parte dintr-o comunitate multiculturală. Studenţii ULBS provin din toate
judeţele României, municipiul Bucureşti şi din alte 10 ţări. De asemenea, există
profesori de la alte universităţi din ţară şi străinătate care predau în cadrul ULBS.
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Acest mediu multicultural va duce la îmbogăţirea educaţiei tale şi va contribui la
dezvoltarea ta personală şi profesională.
3. La ULBS vei avea parte de tot ce este mai bun. Profesorii din cadrul ULBS
participă la cursuri de perfecţionare şi sunt implicaţi şi ei în programul Erasmus, iar
programele academice (91 de programe de licenţă şi 120 de programe de masterat)
sunt modelate după cerinţele actuale. Noile tehnologii au fost inplementate şi în
cadrul ULBS, iar modernizarea laboratoarelor şi a diferitelor centre şi sedii este un
obiectiv prioritar pentru ULBS.
4. Vei avea parte de provocări. Studenţii ULBS sunt încurajaţi să progeseze, să-şi
exprime opiniile, să fie creativi, să se dezvolte personal şi profesional, şi, odată cu
progresul personal, să contribuie la progresul întregii comunităţi.
5. Vei fi implicat în diferite proiecte şi activităţi şi îţi vei face noi prieteni.
Asociaţiile studenţeşti (pe domenii precum economie, calculatoare, medicină, litere,
ştiinţe politice, drept, sociologie, psihologie, studii europene şi relaţii internaţionale,
etc,), evenimentele din campus (balul bobocilor, UniverStudFest, etc.) şi din cadrul
facultatilor (conferinţe, workshopuri, etc.), concursurile, competiţiile sportive,
acţiunile de voluntariat, toate acestea te vor face să aflii mai multe despre tine şi
despre cei din jurul tău şi vor contribui la formarea ta personală şi profesională prin
descoperirea de noi abilităţi şi hobby-uri.
6. Vei fi pregătit pentru viitor. La ULBS vei învăţa ceea ce îţi doreşti, având la
dipoziţie toate resursele universităţii şi aproximativ 800 de cadre didactice,
profesionişti în domeniul lor. Vei primi consiliere şi îndrumare. Vei avea posibilitatea
de a aplica practic cunoştinţele tale. Vei vedea cum talentul tău şi ideile proprii vor
contribui la lumea de mâine. Şi, atunci când această experienţă se va termina, vei fi
pregătit să-ţi iei viitorul în propriile mâini.
Totul este să vrei !

