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ULBS - „O mie de identități. O singură universitate!”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu îşi asumă rolul său de motor al progresului
social, implicându-se în proiectarea viitorului, prin lărgirea graniţelor cunoaşterii în
beneficiul indivizilor şi al societăţii.
Consolidându-şi locul printre cele mai bune 10 universităţi din România, ULBS se
distinge în rândul acestora ca model pentru procesul educativ de nivel european, bazat pe
cercetare şi inovare ca răspuns la nevoile mediului de afaceri şi fundament solid al
progresului social.

Misiunea Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu este de a promova excelenţa în
procesul de învăţământ şi cercetare într-un spectru foarte larg de discipline, prin:
- realizarea unor parteneriate academice internaţionale cu universităţi de prestigiu;
- realizarea unui învăţământ creativ şi provocator, care să integreze rezultatele
cercetării ştiinţifice, contribuind astfel la dezvoltarea capitalului intelectual al
studenţilor;
- integrarea centrelor de cercetare în reţelele internaţionale de excelenţă şi realizarea
de cercetări fundamentale şi aplicative, generatoare de cunoaştere;
- dezvoltarea angajamentului istoric pentru promovarea libertăţii academice în
conformitate cu înalte standarde de etică;
- realizarea unui climat intern stimulativ intelectual şi social, în care întregul personal
să muncească cu mândrie şi profesionalism;
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-

dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri naţional şi internaţional şi
diseminarea cunoştinţelor în scopul dezvoltării umane şi ecologice a comunităţii.

Astfel, valorile ULBS sunt:
- Excelenţa în cercetare. ULBS promovează o activitate de cercetare ridicată la
standarde internaţionale, capabilă oricând să asigure un suport real şi profesionist
pentru mediul de afaceri.
- Inovaţia. ULBS şi-a câştigat reputaţia de universitate inovativă prin integrarea unică
în România a unor programe internaţionale şi prin proactivitatea de care a dat dovadă
în raport cu nevoile unei societăţi româneşti aflată în schimbare.
- Deschiderea. Raţiunea de a fi a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu se bazează pe
o gândire orientată către valorile universale şi o politică a parteneriatelor care asigură
schimbul de idei şi dezvoltarea democratică a societăţii

Începuturile învăţământului superior sibian au fost marcate de iniţierea în anul 1786
a Cursului Preparandial de învăţători din Sibiu – una din primele instituţii şcolare cu caracter
pedagogic din Transilvania.
Erudiţii secolului XIX au promovat în mod constant ideea unui institut de învăţământ
superior sau a unei academiii. În 1844, an în care a fost inaugurată Academia de Drept din
Sibiu, care a fost însă desființată în 1884 ca urmare a legislaţiei prohibitive maghiare.
Cetatea Sibiului a fost privată de o altă instituție de învățământ superior până în 1940,
când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu în timpul războiului.
În anul 1969, Facultatea de Istorie din Sibiu a fost înfiinţată ca secţie a Universităţii
din Cluj-Napoca. Doi ani mai târziu, facultatea a fost transformată în Facultatea de Filologie
şi Istorie a cărei Catedră de Filologie includea secţii de Germană, Engleză şi Română. În
acelaşi an a fost înfiinţată Facultatea de Administraţie Publică cu un program de studii unic în
ţară. Anul următor a însemnat o nouă facultate – Facultatea de Tehnologia Prelucrării
Lemnului, funcţionând sub patronajul Universităţii din Braşov.
Evoluţia învăţământului superior din Sibiu a determinat înfiinţarea unui institut
autonom de învăţământ superior în anul 1976. Institutul includea următoarele facultăţi:
Filologie şi Istorie, Administraţie Publică şi Construcţii de Maşini.
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Regimul dictatorial al anilor ‘80 a suprimat treptat activitatea Facultăţilor de
Filologie, Istorie şi Drept, până când acestea şi-au încetat cu desăvârşire activitatea. Doar
Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de Maşini şi-a continuat existenţa sub forma unui
Institut de Subingineri ca parte a Institutului Politehnic din Cluj-Napoca.
La puţin timp după Revoluţia în care Sibiul a devenit al doilea oraş martir, Ministerul
Educaţiei Naţionale a remediat răul pe care istoria l-a făcut acestui oraş și a decretat, la 5
martie 1990, înfiinţarea unei universităţi cuprinzând cinci facultăţi: Litere, Istorie şi Drept,
Medicină, Tehnologia Prelucrării Lemnului şi Produselor Alimentare, Inginerie şi Ştiinţe.
Din 12 Mai 1995 Universitatea din Sibiu a primit numele ilustrului scriitor şi filozof
român Lucian Blaga.

Dezvoltarea de-a lungul timpului a învatamântului universitar sibian oferă
candidaţilor de pretutindeni posibilitatea de a opta pentru cele mai generoase programe de
studiu derulate prin cele 9 facultăţi care formează structura ULBS:
- Facultatea de Drept,
- Facultatea de Litere și Arte,
- Facultatea de Inginerie,
- Facultatea de Științe Socio-Umane,
- Facultatea de Științe,
- Facultatea de Medicină,
- Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului,
- Facultatea de Științe Economice
- Facultatea de Teologie.
La ora actuală, oferta educaţională a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu este una
generoasă, programele de studii sunt compatibile cu cele ale Uniunii Europene, iar
deschiderea spre programele de studii cerute pe piaţa forţei de muncă sunt apreciate şi
solicitate de candidaţii nostri. În cadrul facultăţilor ULBS poţi alege specializări din cele mai
diverse precum: Drept și științe administrative, Limbă și literatură & Limbi străine,
Medicină, Istorie, Sociologie, Calculatoare, Inginerie, Științe economice, Știința mediului,
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Studii politice și relații internaționale, Matematică, Fizică, Psihologie, Studii teatrale,
Științele comunicării, Educație fizică și sport, Științele educației, Inginerie alimentară,
Design, Studii teologice, etc.
În fiecare an, Universitatea „Lucian Blaga” îsi deschide porţile pentru un număr de
aproximativ 18.000 de studenţi, la toate formele de învatamânt, cu aportul valoros a peste 650
de cadre didactice universitare.
In cadrul Universităţii sunt promovate specializări unice în spaţiul academic
românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat recomandă ULBS ca pe o instituţie
puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.
Promovarea programelor de studii în limbi de circulaţie internaţională, a metodelor de
predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării Sistemului European
de Credite Transferabile reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învatamânt.
Cercetarea reprezintă una din cele mai importante aspecte ale vieţii academice în
ULBS. În ULBS funcţionează centre de cercetare recunoscute, iar preocupările academice în
sfera inovării au primit o mare recunoaştere la saloanele internaţionale de inventică.
Atingerea unui standard de calitate competitiv în procesul educaţional este direct
legată de calitatea infrastructurii educaţionale, care vizează existenţa unei puternice baze
materiale, spaţii de învatamânt, săli de curs şi seminar, laboratoare cu înalt nivel tehnic de
dotare. Prioritare pentru ULBS sunt investiţiile privind dotarea şi amenajarea sălilor de curs,
laboratoarelor şi bibliotecilor în centrele tutoriale. ULBS are cea mai performantă şi în
permanentă perfecţionare platformă E-learning din învatamântul superior din România.
Strategia dezvoltării relaţiilor academice internaţionale a Universităţii „Lucian Blaga”
este una binecunoscută, materializată în sute de parteneriate cu universităţi de pe toate
continentele lumii.
ULBS a urmărit cu consecvenţă extinderea parteneriatelor academice cu instituţii de
învatamânt superior din întreaga Uniunea Europeană, schimburile de cadre academice şi
studenţi derulate au primit caracter de tradiţie şi au reprezentat o incontestabilă garanţie
pentru concernele industriale în momentul recrutării de personal din rândurile absolvenţilor.
Prestanţa internaţională a ULBS poate fi evidenţiată şi de cadrele academice ale unor
universităţi din lume, care predau în universitatea noastră.

Programe internaționale
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ULBS a încheiat acorduri de colaborare cu 108 universităţi, dintre care 4 consorţii, 33
de acorduri de cooperare şi 61 de parteneriate Erasmus, cu universităţi precum: Universitatea
de Medicină din Viena (Austria), Universitatea Hull (Anglia), Universitatea Centrală din
Lancashire (Anglia), Institutul de Tehnologie Sligo (Irlanda), Universitatea Leon (Spania),
Universitatea de Ştiinţe Aplicate din München (Germania), Universitatea Inholland din
Haarlem (Olanda), Institutul Naţional Politehnic din Toulouse (Franţa), Academia di Belle
Arti Abadir din Palermo (Italia) etc.Ce mai cunoscute astfel de acorduri internationale sunt
cele de forma parteneriatelor ERASMUS. Ce sunt Bursele Erasmus ? studiezi timp de 4 – 12
luni într-o ţară din Europa, susţinut financiar printr-o bursă substanţială; studiile îti sunt
recunoscute şi apar trecute într-o rubrică specială în suplimentul diplomei tale de absolvent;
un Departament pentru Relaţii Internaţionale şi reprezentanţi din cadrul fiecărei facultăţi îti
asigură suportul necesar de la informare până la obţinerea vizei.

În perioada contemporană, se cunoaşte faptul că piaţa muncii pune mare accent pe activitatea de
voluntariat realizata de catre absolventi. Prin urmare, viata de student la ULBS îţi oferă posibilitatea de a te
implica în diverse proiecte de voluntariat prin intermediul asociaţiilor studenţeşti create în cadrul
faccultăţilor. Acestea sunt:

-

-

AIESEC în Sibiu – antena locală a celei mai mari asociații studențești prezentă în
peste 90 de țari;
SOLIDUS – asociație studențească din cadrul Facultății de Inginerie;
START – asociația studenților de la secția calculatoare a Facultății de Inginerie;
Societatea studenților mediciniști „Hipocrates”;
Liga Studenților din Facultatea de Litere și Arte;
Asociația studenților europeni AEGEE – asociație studențească interdisciplinară
din Europa, organizație non-profit, bazată pe voluntariat, independentă fața de orice
partid politic;
Clubul Studenților Economiști;
Asociația Europeană a Studenților în Drept (ELSA);
Asociația Studenților în Psihologie (ASPS);
Asociația Studenților în Sociologie (ASSS);
PRIME Sibiu, filială locală a asociației europene care desfășoară activități în
domeniul relațiilor publice și comunicării
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Cunoaşterea şi performanţa presupune un efort intelectual sustinut. In sprijinul real al
acestui efort, ULBS a creat si modernizat o biblioteca universitara la standarde inalte de
calitate. Biblioteca universitară cuprinde:
-

peste 600.000 unităţi documentare
14.000 volume periodice
abonamente la importante baze de date electronice (SpringerLink, Legis)
acces online la importante biblioteci din lume - The European Library, World Digital
Library, Latvian Academic Library
acces liber la baze de date bibliografice
săli cu acces liber la raft, pe 4 nivele, aranjate pe domenii
400 de locuri pentru studiu prevăzute cu calculatoare, scanere și imprimante şi
multifuncţionale repartizate pe fiecare nivel
acces Internet wireless

6

Investește in oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Program Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”

Biblioteca centrală a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
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Cuvântul Rectorului,
prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea
„Universitatea de astăzi reprezintă o componentă esenţială a sistemului educaţional ce îsi
asumă un rol primordial în formarea profesională de specialitate, în deschiderea de noi
orizonturi prin contribuţia sa la dezvoltarea echilibrată a societăţii, iar politicile educaţionale
promovate sunt esenţiale pentru generarea şi transmiterea cunoştinţelor, ca factor determinant
pentru potenţialul de inovare din societate.
Prin misiunea pe care şi-a asumat-o, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu promovează
învatamântul şi cercetarea ştiinţifică prin cultivarea excelenţei la nivelul tuturor proceselor şi
activităţilor, susţine dezvoltarea unei culturi a acţiunii bazată pe cunoaşterea inovatoare, ca
instituţie permanent deschisă pentru interacţiunea cu toate mediile.
Într-o lume a profundelor transformări Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este puternic
ancorată în viaţa societăţii cu rolul său de centru de convergenţă, de locaş al ştiinţei, culturii,
umanismului.
Conceptul de dezvoltare este definit la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin asigurarea
calităţii procesului de învatamânt, adaptarea în spirit european a structurii programelor de
studii, promovarea mobilităţii studenţilor şi personalului
academic, adaptarea la noile cerinţe ale pieţei forţei de muncă, anticiparea evoluţiei pieţei şi
acordarea de licenţe pentru specialişti cărora să li se ofere şansa reală, în sensul integrării pe
piaţa forţei de muncă.
Cunoaşterea aduce cu sine puterea dezlegării misterelor lumii, educaţia şi lumina cuvântului
înseamna şansa de a influenţa viitorul. Cunoaşterea devine produsul original al gândirii
ştiinţifice despre care Lucian Blaga spunea: „Ştiinţa, cu plăsmuirile ei, cu teoriile, cu
icoanele, schemele, construcţiile ei nu este un constituit care ar îngadui o creştere inevitabilă
şi de la sine înteleasa, prin cumul lăsat exclusiv în grija zeilor tutelari ai timpului. Gândirea
ştiinţifică este eminamente un „proces” cu frecvente iniţiative, care adesea sunt reluate de la
capăt”.
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