.
.S

.B

UNIVERSITATEA „LUCIAN
BLAGA” DIN SIBIU

U
.L

Anul universitar 2006-2007

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Constantin OPREAN

.
.S

Introducere

Prezentul raport evidenţiază cele mai semnificative realizări şi unele
neîmpliniri în anul universitar 2006 – 2007 ale Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu prezentate pe domeniile importante ale managementului
universitar.
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Obiectivele importante la care se face referire fac parte din planul
strategic operaţional al Universităţii noastre, ca parte componentă a
reformei educaţionale de integrare a învăţământului superior românesc în
Aria Europeană a Educaţiei şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice.

U
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Componenta educaţională şi cea de cercetare ştiinţifică reprezintă

cele două laturi fundamentale ale întregului proces desfăşurat în
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în anul universitar 2006 – 2007.
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1.

Managementul procesului de învăţământ
Anul universitar 2006/2007 a constituit al doilea an de aplicare a reformei

în învăţământul superior, având la bază Declaraţia Bologna cu privire la
restructurarea curriculum-ului universitar pe cele trei trepte: studii de licenţă,
masterat şi doctorat, Legea asigurării calităţii educaţiei şi îmbunătăţirea

.

conţinutului studiilor doctorale în condiţiile de eficienţă a întregului proces

.S

educaţional.

În acest context, obiectivul privind elaborarea ofertei educaţionale prin
studii şi cercetări vizând piaţa forţei de muncă a condus la realizarea unei cifre
de şcolarizare, pe total forme de învăţământ crescută în anul universitar 2006 –
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2007 mai ales la învăţământul de masterat unde cifra s-a dublat.

Oferta de studii de master în anul universitar 2007/2008 s-a lărgit cu
specializări noi, cerute de piaţa forţei de muncă, având un portofoliu de peste 90
de programe de studii de master.

Această creştere a cifrei de şcolarizare se referă atât la locurile finanţate

U
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de la buget cât şi la cele cu taxă. În acelaşi timp a crescut şi oferta educaţională
a Învăţământului Deschis la Distanţă. Toate acestea s-au realizat în contextul în

care atragerea candidaţilor a avut ca suport: realizarea Ghidului studentului, a
broşurii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi a pliantelor facultăţilor;
actualizarea paginii WEB; crearea unei platforme e-Learning pentru
Învăţământul Deschis la Distanţă, cu suporturi de cursuri în format electronic;

participarea la târgurile de oferte educaţionale.
Deşi au fost promovate acţiuni pregătitoare pentru programe de studii în
limbi de circulaţie internaţională încă nu suntem mulţumiţi de oferta
educaţională pentru acest tip de programe de studii.
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De mare impact s-a dovedit a fi programul de studii de licenţă:
Electronică aplicată, care a avut ca suport parteneriatul cu Compania
Continental Automotive Systems, companie care a pus la dispoziţie laboratoare
noi şi susţinerea financiară a unui număr de studenţi aflaţi în acest program
În anul universitar 2006/2007 au fost autorizate 11 programe noi de
licenţă, acreditate 11 programe de licenţă şi acreditate 35 programe de masterat.
O colaborare fructuoasă a fost realizată şi cu Centrul Regional de

.

Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală din Sibiu în ceea ce

.S

priveşte dezvoltarea unor programe de master în domeniu.

Principalele activităţi ale procesului de învăţământ se referă la:
• corelarea statelor de funcţiuni cu bugetul de venituri şi cheltuieli la nivelul
facultăţii; dezvoltarea autonomiei universitare la nivelul facultăţii;
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• ocuparea locurilor bugetate de către studenţi pe baza Regulamentului propriu
aprobat de Senat având la bază rezultatele profesionale;
• implementarea noului sistem de evaluare a performanţelor profesionale
individuale pentru concursurile de ocupare posturi didactice de conferenţiar
şi profesor;
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• raport asupra activităţilor desfăşurate de către D.P.P.D.;
• participarea la conferinţe internaţionale importante şi publicarea de articole
privind cultura organizaţională în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în
reviste internaţionale cu index ISI;

• scoaterea la concurs, organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

• restructurarea universităţii;

• distribuţia unitară a spaţiilor de învăţământ din Universitatea „Lucian
Blaga”. pentru o utilizare judicioasă a acestora şi pentru satisfacerea tuturor
solicitărilor facultăţilor;
• întocmirea metodologiei de admitere pentru anul universitar 2007/2008;
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• realizarea propunerii de structură instituţională a Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu în funcţie de facultăţi, domenii de licenţă şi specializări;
• realizarea dosarelor de autoevaluare pentru specializările noi de licenţă şi
master propuse pentru anul universitar 2007/2008 de către Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu;
• repartiţia cifrei de şcolarizare pe facultăţi pentru licenţă şi master;
• realizarea documentaţiei privind evaluarea performanţelor profesionale ale

.

studenţilor:

o fişa disciplinei

.S

o fişa programului de studii

o fişa de evaluare student.

Oferta educaţională a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu pentru anul

U
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universitar 2007/2008 este următoarea:
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Managementul cercetării ştiinţifice

2.

Introducere
Activitatea de cercetare la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu se
desfăşoară în conformitate cu Carta Universităţii, Regulamentul activităţii de
cercetare ştiinţifică, Regulamentul departamentului cercetării ştiinţifice,

.

aprobate de Senatul Universităţii.

- centre de cercetare;

.S

Activitatea de cercetare ştiinţifică este structurată pe următoarele procese:

- programe de cercetare, granturi, contracte;
- manifestări ştiinţifice;

.B

- acreditarea revistelor şi a buletinelor ştiinţifice;

- valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin publicaţii, brevete, produse
etc.

- premierea rezultatelor obţinute în activitatea de cercetare;
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- raportarea, analiza şi îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de cercetare
ştiinţifică;

- acţiuni de mediatizare, informare,
astfel că raportul va prezenta rezultatele pe aceste procese.

Centre de cercetare

În Universitatea Lucian Blaga din Sibiu figurează 29 de centre de

cercetare, 5 dintre acestea fiind acreditate CNCSIS (în conformitate cu criteriile
iniţiale).
În anul 2006 s-au înfiinţat şase centre de cercetare:

- Centrul de cercetări psihologice, director Prof. univ. dr. Alin SUMEDREA,
Facultatea de Ştiinţe;
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- Centrul de cercetare experimentală şi microchirurgie, director Prof. univ. dr.
Lorant KISS, Facultatea de Medicină;
- Centrul de studii, cercetare ştiinţifică şi cooperare internaţională în drept
public şi ştiinţe administrative, director Conf. univ. dr. Daiana Maura Vesmaş,
Facultatea de Drept;
- Centrul de studii şi cercetare ştiinţifică în dreptul privat, director
Conf.univ.dr. Călina Jugastru, Facultatea de Drept;

.

- Centrul de cercetări în biotehnologie, director Prof. univ. dr. Letiţia

Mediului;

.S

OPREAN, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia

- Centrul de cercetare în ecologie aplicată, director Conf. univ. dr. Corneliu

.B

BUCŞA, Facultatea de Ştiinţe.

Granturi de cercetare ştiinţifică, burse de cercetare
Granturi de cercetare

Granturile, contractele de cercetare ştiinţifică reprezintă una din

U
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principalele surse de venituri extrabugetare, capabilă să genereze finanţarea
unor activităţi conexe activităţii de cercetare cum ar fi: procurarea de
echipament de cercetare, realizarea de publicaţii, participarea la manifestări

ştiinţifice, remunerare personal.

Activitatea departamentului în ceea ce priveşte acest proces a vizat

organizarea competiţiilor tradiţionale: CNCSIS 2006 (28 propuneri); Ceex 2006

(20 propuneri cu ULBS coordonator şi 44 propuneri cu ULBS partener), dar şi a

programelor internaţionale: Banca Mondială, Phare, Fp6 etc.
Rezultatele acestor competiţii (prezentate în detaliu în anexe), sunt, într-o
prezentare sintetică:
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- Competiţia CNCSIS 2006:
Total valoare granturi CNCSIS câştigate în 2006: 287.248 RON
- Competiţia Ceex 2006:
- 6 granturi câştigate cu ULB Sibiu ca şi coordonator. Valoare: 6.930.000
RON;
- 10 granturi câştigate cu ULB Sibiu ca şi partener. Valoare : 1.187.391
RON

.

Total valoare granturi Ceex câştigate în 2006: 8.117.391 RON

.S

- Contracte cu organizaţii:

În anul 2006 au fost încheiate 17 contracte cu companii, diverse
organizaţii, valoarea contactată fiind de 723.769 RON.
- Proiecte internaţionale:

- 7 proiecte câştigate în valoare de 318.635 EURO.

.B

Bugetul total al granturilor, programelor de cercetare câştigate în
anul 2006 este următorul:

- programe naţionale (CNCSIS, Ceex, organizaţii): 9.128.408 RON
- programe internaţionale: 318.635 EURO.
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În plan administrativ participarea la aceste competiţii a însemnat

mediatizarea, consilierea în elaborarea propunerilor, colectarea propunerilor şi

depunerea acestor propuneri la organismele finanţatoare.
În acelaşi timp s-au realizat activităţile de contractare, decontare şi

raportare pentru granturile CNCSIS, Ceex în derulare.
S-a încercat stimularea cadrelor didactice în vederea depunerii unui

număr cât mai mare de aplicaţii. În acest sens s-au realizat prezentări la
facultăţi, au fost transmise adrese de înştiinţare, s-au afişat pe site – ul web
informaţii utile şi au fost transmise direct mesaje email cadrelor didactice.
Am încercat să îmbunătăţim calitatea propunerilor de granturi, prin
consultări directe cu aplicanţii, anunţând din timp competiţiile şi prevăzând un
timp suficient întocmirii aplicaţiei.
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Detalii privind aceste programe sunt prezentate în Anexă.

Burse de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică pentru tineri
doctoranzi
Acest tip de bursă urmăreşte să stimuleze tinerii doctoranzi cu rezultate
deosebite în activitatea de cercetare la doctorat, indiferent de forma de
învăţământ pe care o urmează, angajaţi în învăţământ sau în cercetare ştiinţifică,
pentru a putea realiza în ţară activităţile prevăzute în cadrul programului de

.

doctorat.
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Bursa de cercetare se poate menţine pe o durată de maximum 3 ani, fără
depăşirea duratei studiilor doctorale sau a limitei de vârstă de 35 de ani, cu
obligativitatea evaluării anuale a rezultatelor obţinute de către doctorand. In
anul şcolar 2006/2007 cuantumul bursei de cercetare a fost în sumă de 265
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RON lunar, conform OMEdC nr. 5568/22.11.2005.

În anul 2006 au fost depuse 8 dosare la ULB Sibiu, dintre care 2 au fost
declarate câştigătoare.
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2.4. Manifestări ştiinţifice

Acţiunile în plan administrativ în cadrul acestui proces au constat într-o

primă fază în colectarea datelor privind calendarul manifestărilor ştiinţifice pe
2007 şi 2008.

O atenţie sporită în cadrul acestui proces trebuie acordată accesării de

fonduri extrabugetare care să acopere o parte din cheltuielile de organizare.
Acordarea unei finanţări de către un organism naţional sau internaţional

înseamnă şi o recunoaştere a prestigiului manifestării.
Am considerat de maximă importanţă mediatizarea conferinţelor ULBS.
Aceasta s-a făcut în site – ul cercetării, al ULBS, în special prin colaborarea cu
CCIA şi departamentul de marketing şi relaţii publice, dar şi pe site – urile

MEC şi CNCSIS.
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Ca o noutate, a fost creată o zonă specială pe site – ul cercetării, dedicată
manifestărilor ştiinţifice organizate de alte instituţii. Aici centralizăm
informaţiile sosite pe adresa departamentului / rectoratului, cât şi pe cele
identificate prin alte surse şi considerate a fi de interes.

2.5. Acreditarea revistelor şi publicaţiilor ştiinţifice
CNCSIS a demarat în anul 2000 o acţiune amplă de evaluare şi acreditare

.

a editurilor şi revistelor ştiinţifice româneşti (http://www.cncsis.ro/evaluare).

sunt foarte importante publicaţiile.
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Aceasta acţiune ţine cont de faptul că pentru o carieră universitară şi ştiinţifică
În 2005 au fost stabilite 10 criterii de ierarhizare a revistelor şi au fost
definite următoarele categorii pentru clasificarea revistelor:

.B

- A = reviste incluse în baza de date a Institutului pentru Informare
Ştiinţifică din Philadelphia;

- B = reviste care deţin potenţialul necesar pentru obţinerea recunoaşterii
internaţionale;
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- C = publicaţii ştiinţifice de importanţă naţională;
- D = publicaţii aflate în evidenţa CNCSIS.

Revistele din categoriile A, B şi C au obţinut recunoaşterea CNCSIS.

Revistele din categoriile B si C vor putea fi clasificate într-o categorie
superioară atunci când vor atinge standardele de calitate necesare pentru
includerea în respectiva categorie, fără a aştepta o eventuală evaluare anuală a

revistelor. Revistele din categoria D vor fi incluse în baza de date CNCSIS şi
vor putea obţine recunoaşterea CNCSIS în momentul în care vor atinge
standardele de calitate necesare
pentru includerea în categoria C.
În Anexă este prezentată evoluţia acreditării revistelor la ULB Sibiu.
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Obiectivul prioritar este îmbunătăţirea nivelului de ierarhizare şi
obţinerea acreditărilor internaţionale pentru publicaţiile ULBS, iar Thomson ISI
(www.isinet.com) este o referinţă în acest domeniu.
În luna decembrie 2006, Volumul "Balkan Region Conference on
Engineering Education" a primit recunoaşterea prestigioasei organizaţii
Thomson ISI. Conferinţa Balcanică pentru educaţie în Inginerie a fost
organizată de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi Centrul Internaţional
pentru

Educaţie

în

Inginerie cu

sediul

în

Melbourne,

.

UNESCO

.S

Australia, începând cu anul 2003, având loc 2 ediţii, în 2003 şi 2005. Cadre
didactice, cercetători din 15 ţări au participat la aceste conferinţe fiind
impresionaţi de calitatea ştiinţifică a evenimentului. Recunoaşterea ISI confirmă
încă o dată nivelul ştiinţific al lucrărilor publicate la aceste conferinţe şi
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dovedeşte din nou calitatea şcolii superioare inginereşti.

2.6. Premierea rezultatelor în activitatea de cercetare ştiinţifică
Competiţia ULBS pentru premierea tinerilor cercetători în anul 2006 cu
premiul „Ad Augusta Per Angusta” s-a bucurat de o mediatizare bună. Comisia
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Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică a analizat dosarele şi a desemnat

câştigătorii: lector dr. Florea Adrian de la Facultatea de Inginerie „Hermann
Oberth” şi lector dr. Popescu Dan Alex de la Facultatea de Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene.
În anul 2006 s-a organizat pentru a doua oară competiţia pentru

premierea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică şi s-au înscris la
competiţie 14 participanţi. Comisia Senatului pentru Cercetare Ştiinţifică a

analizat dosarele şi a desemnat câştigătorul: studentul Simonati Claudiu Nicolae
de la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului.
S-au acordat de asemenea diplome pe domenii de specialitate.
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2.7. Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în rapoartele la nivel
naţional şi internaţional
2.7.1. Raportul CNCSIS
Realizarea raportului 3 % cercetare solicitat de către MEC – CNCSIS în
vederea calculării indicatorului IC6 – calitatea cercetării ştiinţifice s-a făcut
anul acesta mai bine decât în anii anteriori şi aceasta ca urmare în special a
sprijinului şi promptitudinii facultăţilor, care au raportat la timp şi sub forma

.

solicitată rezultatele cercetării din anul 2006. Rezultatele raportului, prezentate

.S

în Anexă, relevă o evoluţie pozitivă a principalilor indicatori, comparativ cu
ultimii ani; remarcăm în mod special evoluţia puternic pozitivă a valorii
granturilor, contractelor precum şi a lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste de
recunoaştere internaţională. Remarcăm în acelaşi timp numărul foarte mic de

.B

contracte internaţionale şi, ca urmare, fondurile mici atrase din aceste surse.

2.7.2. Raportul Ad-Astra privind publicaţiile ISI
Raportul organizaţiei Ad-Astra (www.ad-astra.ro) privind ierarhizarea
universităţilor româneşti în funcţie de volumul publicaţiilor ISI a stârnit opinii
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pro şi contra.

Au fost selectate toate publicaţiile ştiinţifice cu autori din România,

indexate de Thomson ISI în Science Citation Index Expanded, Social Sciences

Citation Index şi Arts & Humanities Citation Index. Au fost reţinute pentru

analiză, dintre aceste publicaţii, doar cele de tip articol, care prezintă rezultate
originale validate prin peer review (nu şi rezumate de prezentări la conferinţe,
reviews, recenzii de carte, editoriale, scrisori, biografii, corecţii, reprinturi, etc.).
Rezultatele raportului pentru Universitatea Lucian Blaga din Sibiu sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
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Articole indexate ISI*
Anul

Nr. articole indexate ISI

Poziţia

în

clasamentul

universităţilor
2006

11

39

2005

15

29

2004

3

42

.

*Sursa: www.ad-astra.ro
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De remarcat că departamentul de cercetare ştiinţifică a realizat o
verificare paralelă a articolelor raportate, rezultatul pe 2006 fiind 32 de articole
indexate ISI. Încă sunt numeroase discuţii referitoare la criterii Ad – Astra de
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realizare a ierarhiei precum şi de articolele identificate pe tipuri de instituţii.

2.7.3. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu: a 9 – a universitate din
România în Webometrics ranks of World Universities
The “World Universities' ranking on the Web” este o iniţiativă a
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Cybermetrics Research Group. Lansată în anul 2004, ierarhizarea universităţilor
se realizează în prezent pe baza unor indicatori precum vizibilitate
internaţională, volumul informaţiilor accesate şi oferite prin motoare de căutare,
număr de lucrări ştiinţifice şi citări. Top 3000 de universităţi din acest an are în
frunte pe University of California Berkley, urmată îndeaproape de Harvard
University, Massachusetts Institute of Tehnology şi Stanford University. În
clasamentul pe ţări conduce detaşat SUA urmată la mare distanţă de Marea
Britanie şi Canada. În clasamentul pe România, Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu ocupă un onorabil loc 9, din cele 62 de universităţi de stat şi
particulare evaluate, fiind devansată de universităţi puternice precum
Universitatea

Politehnica

din

Bucureşti,

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca.
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Universitatea

din

Bucureşti,

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm accesaţi:
clasament mondial: http://www.webometrics.info/index.html şi
clasament naţional: http://www.webometrics.info/top100_europe.

2.7.4. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu la nivel naţional raportat
la proiectele Ceex depuse/câştigate
Distribuţia propunerilor de proiecte Ceex la Universitatea Lucian Blaga

Propuneri Ceex – ULBS - coordonator

2005

5

2006

20

Raport

400%

Propuneri Ceex – ULBS - partener

.S

An

.

din Sibiu in anii 2005 si 2006:
13
44

338%

Analiza comparativa propuneri Ceex la nivel naţional / ULBS:
Propuneri Ceex la nivel MEC

2005

1329

2006

2341

Raport

176%

.B

An

Propuneri Ceex la nivel ULBS

5
20
400%

Poziţia ULBS în clasamentul la nivel naţional, indicator număr de

U
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proiecte câştigate / universităţi: 16.

2.7.5. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – locul 2 în clasamentul
universitarilor din România în funcţie de numărul invenţiilor propuse

2.8. Acţiuni de mediatizare, informare
Pe lângă acţiunile pur administrative specifice cercetării (contractare,

decontare, raportare etc.), acordăm o mare importanţă mediatizării competiţiilor
de cercetare, a oportunităţilor de cercetare, creării de parteneriate cu mediul
economic capabile să atragă fonduri. Obiectivul acestui proces îl reprezintă
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informarea promptă a cât mai multor cadre didactice ale ULBS asupra acestor
oportunităţi.
Amintim aici o parte din aceste acţiuni:
- 11.01.2006, workshop privind programul Cercetarea de Excelenţă, prezentarea
fiind făcută de dl preşedinte Alexandru ALDEA, vice – preşedinte ANCS;
- 26.03.2006, prezentare a oportunităţilor de cercetare, făcută la departamentul
de matematică;

.

- 05.09.2006, ULBS, – prezentarea programului CNCSIS 2006

.S

- 03 – 07 Sept 2006, participare la Salonul cercetării ştiinţifice, Bucureşti 2006.
Proiectul SCRIBE - Sistem informatic de achiziţie, prelucrare şi vizualizare a
fondului de carte veche pentru punerea la dispoziţia comunităţii a
patrimoniului cultural naţional, coordonat de prof. univ. dr. Constantin
OPREAN a fost premiat cu premiul INFOSOC – Societatea Informaţională.

.B

Pentru a accesa informaţii utile cercetării ne-am înscris în reţele de
informare internaţionale şi naţionale: RoDI IST-NET; MEC – Departamentul
programe; UEFISCSU; European IST, CORDIS, ADR - Centru. În acest fel
suntem informaţi la timp asupra oportunităţilor de cercetare şi asupra
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posibilităţii de a participa ca parteneri, în consorţii de cercetare.
Am acordat de asemenea atenţie actualizării informaţiilor din site - ul

cercetării şi am transmis periodic informaţii privind oportunităţile de cercetare.

2.9. Studiile doctorale

Activitatea de doctorat reprezintă forma superioară de specializare într-un

domeniu ştiinţific şi presupune realizarea unor contribuţii ştiinţifice originale,

cuantificate în tezele de doctorat elaborate.
În prezent Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu desfăşoară studii
doctorale în 13 domenii de doctorat, cu un număr de 67 conducători ştiinţifici
de doctorat.
18

În anul universitar 2006/2007 au primit confirmarea de conducători
ştiinţifici de doctorat un număr de 13 cadre didactice, în 7 domenii de doctorat.
Astfel. Domeniile de doctorat în care se organizează studii doctorale la
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:
- Filologie;
- Istorie;
- Teologie;

.

- Drept;

- Inginerie mecanică;

.S

- Inginerie industrială;
- Ştiinţa şi ingineria materialelor;
- Ştiinţa calculatoarelor;
- Economie;

- Finanţe;

.B

- Management;

- Cibernetică şi statistică;

U
.L

- Medicină.

2.10. Strategia cercetării ştiinţifice în Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu pentru perioada 2007 – 2013
În toamna anului 2006 departamentul de cercetare ştiinţifică a demarat un

proiect cu scopul de a elabora strategia cercetării ştiinţifice pentru perioada
2007 – 2013. Strategia de cercetare este elaborată pe baza celor mai noi strategii

şi tendinţe la nivel naţional şi internaţional şi este în concordanţă cu planul
strategic al ULBS; strategia îşi propune să dezvolte cercetarea ştiinţifică în
universitate astfel ca ea să devină nu doar sursă suplimentară de venit, ci suport
esenţial al procesului de educaţie şi formare.

19

2.11. Concluzii şi direcţii de acţiune
Îmbunătăţirea rezultatelor activităţii de cercetare trebuie să se bazeze pe
indicatorii de performanţă ai proceselor cercetării; este foarte important ca
acţiunile viitoare să se bazeze pe componentele planului strategic al cercetării,
2007 – 2013. Evoluţia din ultimii ani a acestor indicatori este una pozitivă şi
pentru menţinerea acestei evoluţii sunt necesare eforturi susţinute la toate
nivelurile: departament cercetare – centre de cercetare – facultăţi – catedre –

.

cadre didactice. Pentru ca sistemul cercetării ştiinţifice să fie unul funcţional şi

.S

orientat spre îmbunătăţire continuă este necesară stabilirea de obiective generale
pentru activitatea de cercetare şi obiective specifice pentru fiecare proces, care
apoi trebuie corelate cu obiective la nivel de facultate, catedră, cadru didactic.
În cele ce urmează sintetizăm câteva direcţii de acţiune pentru procesele
cercetării.

.B

Centre de cercetare

- evaluarea activităţii centrelor de cercetare, care să se axeze în special
pe rezultate concrete: contracte încheiate în numele centrului,
fonduri, resurse, infrastructuri atrase;

U
.L

- sprijinirea directorilor centrelor în identificarea de colaborări,
contracte în mediul economic şi accesarea de fonduri de cercetare de

la diverse surse;

- reducerea birocraţiei – cercetătorii să se ocupe de cercetare;
- acreditarea centrelor existente la nivel naţional / internaţional.

Granturi, programe de cercetare, contracte
- creşterea numărului şi a calităţii aplicaţiilor la competiţiile naţionale
şi internaţionale;

- mediatizarea competiţiilor de granturi, programe;
- implicarea efectivă a studenţilor în activitatea de cercetare;
- dezvoltarea colaborării cu mediul economic;
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- identificarea de consorţii internaţionale care caută parteneri;
realizarea contactului între aceste consorţii şi centre de cercetare,
cercetători;
- orientarea bugetelor de cercetare spre îmbunătăţirea infrastructurii de
cercetare.
Manifestări ştiinţifice
- planificarea manifestărilor şi sistematizarea informaţiilor relevante

.

(domeniu, locaţie, responsabili, date de contact etc.)
manifestărilor ştiinţifice;

.S

- accesarea de fonduri naţionale şi internaţionale pentru sprijinirea
- mediatizarea manifestărilor ştiinţifice în site – ul ULBS, MEC,
CNCSIS şi al unor organizaţii internaţionale.

Acreditarea revistelor şi a buletinelor ştiinţifice

.B

- îmbunătăţirea continuă a nivelului de ierarhizare a revistelor ULBS,
în clasamente naţionale şi internaţionale;
- obţinerea de acreditări ISI pentru revistele / volumele conferinţelor
din ULBS.

U
.L

Premierea rezultatelor în cercetarea ştiinţifică
- încurajarea participării tinerilor şi studenţilor la competiţiile ULBS,
naţionale şi internaţionale;

- realizarea unor criterii de evaluare cât mai obiective.

Mediatizarea, informarea

- utilizarea canalelor existente de informare la nivelul universităţii şi
identificarea unora noi care să aducă informaţia la cei interesaţi în cel
mai scurt timp.
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Anexa 1. Granturi, programe de cercetare, manifestări ştiinţifice finanţate în anul universitar 2006 2007 la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

.S

A 1.1. Lista granturilor de cercetare CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul
Superior) aprobate spre finanţare la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în anul 2006
Cod

Crt

Cncsis

1.

105

Titlul grantului

.B

Nr.

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE E-LEARNING SI E-

Director proiect

Suma totala

Anul

aprobata

derulării

Mii lei

BRINDASU PAUL DAN

30000

2006

SAND CAMELIA

25700

2006

CONSTANTIN 25000

2006

CREATIVE DESIGN IN DOMENIUL SCULELOR ASCHIETOARE
•

114

STUDII PRIVIND INTRODUCEREA IN CULTURA, CU

AJUTORUL BIOTEHNOLOGIILOR, A SPECIEI ARNICA

U
.L

MONTANA L., PLANTA MEDICINALA DIN FLORA SPONTANA,
PROTEJATA IN ROMANIA

2.

734

UTILIZAREA APLICĂRII FOLIARE A MANGANULUI PENTRU

BARBU

REDUCEREA CONŢINUTULUI DE CADMIU ŞI PLUMB DIN

HORIA

PLANTELE CULTIVATE PE SOLUR
ILE POLUATE CU METALE GRELE

3.

752

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA PRESĂRII

BOLOGA OCTAVIAN

15925

2006

CIOCA LUCIAN IONEL

13000

2006

UNOR MATERIALE UŞOARE

4.

750

CERCETĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA UNOR MODELE
MATEMATICE ŞI A UNEI METODOLOGII INFORMATIZATE

PRIVIND DECIZIA MULTICRITERIALĂ ASUPRA NECESITĂŢII
REINGINERIEI SISTEMELOR DE PRODUCŢIE
5.

746

DARIE NELI

BIOSENZORI ENZIMATICI UTILIZAŢI PENTRU

17200

2006

VINIFICAŢIE – MODELE REALE ŞI VIRTUALE
756

RELIGIOZITATE ŞI ATITUDINI ÎN FAŢA MORŢII ÎN SPAŢIUL

GRANCEA MIHAELA

20000

2006

CERCETĂRI PRIVIND OBŢINEREA PRIN TEHNOLOGII

MĂRCULESCU

20000

2006

MODERNE A UNOR EXTRACTE VEGETALE BOLOGIC

ANGELA

NEDERIŢA VICTOR

17270

2006

OPREAN

10000

2006

ŞIPOŞ ANCA

11050

2006

VINTAN LUCIAN

10000

2006

.S

6.

.

MONITORIZAREA PARAMETRILOR CALITATIVI ÎN

TRANSILVAN DIN PREMODERNITATE PÂNĂ ÎN SECOLUL XX
7.

749

ALIMENTELOR
8.

754

.B

ACTIVE ÎN SCOPUL CREŞTERII CALITĂŢII ŞI SECURITĂŢII

CERCETĂRI PRIVIND METODE ECOLOGICE NONTERMICE
DE DEZINFECŢIE A LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

DEPOZITATE ŞI DESTINATE PENTRU CONSUM ÎN STARE
PROASPĂTĂ.
88

SISTEM DE MASURARE SI MONITORIZARE A ASPECTELOR,

U
.L

9.

PARAMETRILOR SI CARACTERISTICILOR CU IMPACT

CONSTANTIN

ASUPRA MEDIULUI, APLICABIL INTREPRINDERILOR DIN
INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

10.

751

TRASABILITATEA ALIMENTULUI – PROIECT VIRTUAL DE
MONITORIZARE ŞI CONDUCERE A FLUXULUI TEHNOLOGIC
ÎN VEDEREA OBŢINERII ALIMENTULUI DE CALITATE

11.

9971

IMBUNATATIRI ALE PARADIGMEI ARHITECTURILOR
23

SUPERSCALARE PRIN REUTILIZAREA SI PREDICTIA
VALORILOR INSTRUCTIUNILOR
12.

26

EVALUAREA SI CUANTIFICAREA IMPACTULUI CORUPTIEI

OGREAN CLAUDIA

13500

2006

25

CULTURA POLITICA SI COMPORTAMENT ELECTORAL IN RADU SORIN

.S

13.

.

ASUPRA STRATEGIEI COMPETITIVE A FIRMEI

23250

2006

ROMANIA IN PERIOADA DEMOCRATIEI PARLAMENTARE

(1866-1937) - INTRE SPECIFICUL NATIONAL SI MODELELE
EUROPENE
14.

77

EVALUAREA ECOLOGICĂ ŞI MODELAREA SISTEMELOR BANADUC

RÂUL CIBIN
15.

79

SISTEM

INTEGRAT

.B

LOTICE CARPATICE DE ORDINUL I ŞI II – STUDIU DE CAZ

PENTRU

CONTROL

STATISTIC

ANGELA 3353

2006

MARIA

ŞI KIFOR CLAUDIU

22000

2006

10000

2006

ANALIZA PROCESELOR DE FABRICAŢIE
16.

28

REGIMUL JURIDIC AL INTERNET - ULUI IN PROCESUL DE JUGASTRU CALINA
A

SOCIETATII

U
.L

EUROPENIZARE

INFORMATIONALE

ROMANESTI

Total 2006

287248

24

.S

.

Valoare (RON)

3000000
2500000
2000000

1000000
500000
0
2002

2003

U
.L

2001

.B

1500000

2004

2005

2006
Anul derularii
contractului

Fig. 1. Valoarea contractelor CNCSIS în perioada 2001 – 2006 (RON)
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A1.2. Lista granturilor de cercetare Ceex (Cercetarea de Excelenţă) aprobate spre finanţare la Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu în anul universitar 2006 - 2007

Denumire contract

Nume

.S

Nr. contract

.

1.2.1. Contracte cu ULBS – coordonator

director

Ceex CNMP -

E-EDU QUALITY – SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL Oprean

Infosoc 93 /

SUPERIOR

2006

CUNOAŞTERE

Ceex AMCSIT

MATERIALE, TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE PENTRU PROFILARI PLANE SI

130 / 2006

SPATIALE

Ceex Agral -

IDENTIFICAREA DE NOI RESURSE CU POTENŢIAL COMPETITIV INTERN ŞI Sand Camelia

PE

INSTRUMENTE

INFORMATICE

DE

ÎNVĂŢARE

Anul aprobarii

contract
RON

2006

1276000

2006

1454000

2006

750000

2006

1020000

2006

1000000

2006

1430000

ŞI Constantin

Bologa

.B

BAZAT

Valoare

Octavian

USAMV nr. 27 / INTERNAŢIONAL ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE ŞI CONSERVĂRII
2006

BIODIVERSITĂŢII, PRIN UTILIZAREA GENOTIPURILOR VALOROASE DIN SPECIA
GENTIANA LUTEA L. OBŢINUTE PRIN CULTURI ÎN VITRO

Infosoc 116 /
2006
Ceex CNMP Biotech 135 /
2006

ETRANSMOBILITY – SISTEM ORIENTAT AGENT, PENTRU MODELAREA ŞI Oprean

U
.L

Ceex CNMP -

OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE

TEHNOLOGII

MODERNE

Constantin

NECONVENŢIONALE,

CONFORME

CU Oprean Letiţia

REGLEMENTĂRILE EUROPENE, DE EPURARE A APELOR UZATE ŞI DE
TRATARE A NĂMOLULUI REZIDUAL ÎN SCOPUL REUTILIZĂRII ACESTUIA

Ceex 179 / 2006 CERCETĂRI

PRIVIND

SINVASTATINULUI,

EFECTELE

PLEIOTROPE

PENTOXIFILINULUI

ŞI

ALE

LOVASTATINULUI, Mihăilă

VERAPAMILULUI
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PRIVIND Romeo

Nr. contract

Nume

Denumire contract

director

Valoare
Anul aprobarii

contract
RON

.

HEMOPATIILE MALIGNE ŞI A HEPATITELOR CRONICE

.S

Total 2006

1.2.2. Contracte cu ULBS – partener

Denumire contract

Instit. coordonatoare

.B

Nr. contract

Ceex 166 /

CERCETĂRI PRIVIND PREPROCESAREA ŞI PROCESAREA INSTITUTUL

2006

MATERIALELOR

COMPOZITE

AVANSATE

Nume si

CU

director ULBS
DE PROF. NEMEŞ

MATRICE CERCETARE

METALICĂ MMCS ŞI CERAMICĂ CMCS (ACRONIM MAT-COM)

DEZVOLTARE

prenume

6930000

Anul
aprobarii

Valoare
contract
RON

2006 70000

- TODERIŢA
PENTRU

Ceex 73-203/2006

U
.L

SECTOARE CALDE – SC

MODELE

SOCIO-CULTURALE

IMPLEMENTATE

INTEC SA, BUCUREŞTI

PRIN UBB CLUJ NAPOCA

ARHITECTURI MULTI-AGENT PENTRU E-LEARNING (ACRONIM

PROF. DR.

2006 396900

POPA EMIL

DANTE)

Ceex 217 /
2006

TEHNOLOGII AVANSATE DE INCALZIRE RAPIDA IN INFRAROSU INSTITUTUL DE
A MATRITELOR PENTRU PRELUCRARE LA CALD

PROF. BOLOGA

CERCETARE DEZVOLTARE OCTAVIAN
PENTRU SECTOARE
CALDE BUCURESTI
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2006 165000

Nume si
Nr. contract

Denumire contract

Instit. coordonatoare

prenume
director ULBS

REŢEA NAŢIONALĂ DE CERCETARE ÎN DOMENIUL INGINERIEI UNIVERSITATEA

2006

INTEGRATE A PRODUSELOR ŞI PROCESELOR, INPRO

contract
RON

2006 202213

POLITEHNICĂ TIMIŞOARA BRÎNDAŞU

.S

TRANSLATAREA CERCETARILOR GENOMICE DE

PROF.

aprobarii

Valoare

.

Ceex 243 /

Anul

UMF TÂRGU MUREŞ

RECONSTRUCŢIE INTRACARDIACĂ ŞI TRIDIMENSIONALĂ ÎN

PAUL DAN

PROF. MANIŢIU

2006 40000

IOAN

DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL UNOR BOLI CARDIACE
CONGENITALE SAU DOBÂNDITE LA ADULTUL TÂNĂR
NANOMATERIALE

UV

FOTORETICULABILE, INSTITUTUL

2006

MULTIFUNCŢIONALE CU PROPRIETĂŢI SPECIALE, PENTRU CERCETĂRI

.B

Ceex 1747 /

APLICAŢII DECORATIVE ŞI DENTARE (ACRONIM UVNANOMAT) AUXILIARE

DE CONF. OPREA

2006 30000

PRODUSE OVIDIU HOREA
ORGANICE

ICPAO, MEDIAŞ

Ceex CNMP - CREŞTEREA PERFORMANŢELOR DE CALITATE ÎN CADRUL UNIVERSITATEA TEHNICĂ PROF. KIFOR
PROCESELOR COOPERATIVE DIN IMM-URI PRIN SISTEME CLUJ NAPOCA

02.10.2006

EXPERT ÎN INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL INOVAŢIEI

U
.L

Infosoc 140 /

Ceex 2 / 2006 EVALUAREA STRATEGIILOR DE MANAGEMENT AL

ASE BUCUREŞTI

RISCURILOR ÎN COMPANII ROMÂNEŞTI. RECOMANDĂRI DE

2006 150000

CLAUDIU

CONF. UNIV.

2006 63278.4

DR. ILIE LIVIA

POLITICI DE CREŞTERE A COMPETITIVITĂŢII ÎN PERSPECTIVĂ
POSTADERARE

CERCETĂRI STRUCTURALE GEOMETRICE CINEMATICE ŞI
DINAMICE AVANSATE PRIVIND CONCEPEREA UNUI

UT CLUJ NAPOCA

PROF. DAN
MANIU - DUSE

SIMULATOR DESCHIS DE ZBOR ADAPTAT LA CERINŢE
SPECIALE

28

2006 50000

Nume si
Nr. contract

Denumire contract

Instit. coordonatoare

prenume
director ULBS

PROMOVAREA CERCETARII STIINTIFICE PRIVIND CALITATEA UNIVERSITATEA

2006

VIETII LA NIVELUL COMUNITATII LOCALE SI IMPLICATII TRANSILVANIA
BRAŞOV

LECTOR

Total valoare contracte Ceex - partener

.B

Total valoare contracte Ceex:

contract
RON

2006 20000

DIN RĂULEA

.S

ASUPRA EDUCATIEI

aprobarii

.

Ceex 158 /

Valoare

Anul

CRISTINA

1187391

8117391

A1.3. Lista granturilor internaţionale aprobate pentru finanţare la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu in
anul universitar 2006 - 2007

034549 / 2006

Tip program /

21.12.2006

Director program - ULBS

Facultatea

Total

organizatie

(Euro) /

finantatoare

USD

FP6

Accommodative intelligent educational environments

Prof. univ. dr. Ioan P. MIHU

Inginerie

Lector drd. Horatiu RUSU

Stiinte

for dyslexic learners

Delegation of the

Contr. 131797 /

Denumire program

U
.L

Nr program

EU, integrarea si biserica

European

165000

61615

Community in
Romania

29

Formare profesională în domeniile CAD, CAM şi

Prof. Univ. Dr. Danel

aplicaţii OFFICE

MANOLEA

Leonardo da

TRAINING OF TRAINERS FOR IMPLEMENTING

Conf. Univ. Dr. Călin

Vinci

ADVANCED TECHNOLOGY OF LASER

DENEŞ

Phare

772.04.02.02.01.710

VIBROMETRY AND HOLOGRAPHY IN ROMANIAN

267/20.NOV.2006

RO/2006/97064/EX

.S

EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL ENVIRONMENT

Leonardo da

PRACTICE ENTREPRISE- A MODERN TEACHING

Prof. Univ. Dr. Danuţ

Vinci

METHOD FOR STUDENT S TRAINING

DUMITRAŞCU

(PRENTEAM)
GLB 11-2/2006

GLOBE

Inginerie
12500

Stiinte

Lector dr. Angela

Transilvania

Potential Natura 2000 Site Project

BĂNĂDUC

Natura 2000

WORLD WIDE FUND FOR NATURE

Lector dr. Angela

(WWF-DCP) / 9E0698.03-

INTERNATIONAL – DANUBE-CARPATHIAN

BĂNĂDUC

02 Natura 2000

PROGRAMME, NATURA 2000 ROMANIA-

.B

15000

Inginerie

Darwin Initiative/Orange Sighisoara-Tarnava Mare;

53620

Inginerie

Conf. Univ. Dr. Mihail TITU

Fundatia Adept

1672 / 05.07.2006

Inginerie

.

Phare / 2004 / 016 –

1000
8400

Stiinte
1000

GENERAL REPORT

WORLD WIDE FUND FOR NATURE

U
.L

Natura 2000

(WWF-DCP) / 9E0698.03-

INTERNATIONAL – DANUBE-CARPATHIAN

02 Natura 2000

PROGRAMME, NATURA 2000 ROMANIA-

Lector dr. Ioan SÂRBU

Stiinte
500

GENERAL REPORT

Total valoare contracte internaţionale:

318 635
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A1.4. Contracte de cercetare cu organizaţii in anul univ. 2006 - 2007

Denumire

Organizaţia

contract

contract

parteneră

Studiu privind evolutia in timp a

23.05.2006

activitatii de transport gaze naturale prin
conducte magistrale pentru prezentarea
SNTGN Transgaz SA in perspectiva
aderarii la UE

13.07.2006

1742 /
13.07.2006

Sistem informatic pentru managementul
ofertelor de pret si al relatiei cu clientii
companiei
Sistem privind identificarea de date
optime ce pot fi folosite la proiectarea
fizica a bazelor de date

Impactul economic al infiintarii si

functionarii bursei energetice regionale
1765 /

asupra economiei nationale; Impactul

17.07.2006

economic al infiintarii si functionarii

bursei energetice regionale asupra
economiei regionale
2706 /

SA Medias

Solutii inovative destinate vehiculelor

Lucian Giura

Adi-Cristina

Import Export SRL

Mitea

SC Industrial

Adi-Cristina

Sofware SRL

Facultatea

Anul

Perioada

Valoare

aprobă

de

contract

rii

derulare

(RON)

Facultatea de Istorie

SC Italian Style

U
.L

1741 /

SNTGN Transgaz

director

.B

1279 /

Nume, prenume

.S

Nr.

.

CONTRACTE DE CERCETARE CU ORGANIZAŢII

Mitea

si Patrimoniu

23.05.2006
2006

-

„Nicolae Lupu”

23.05.2007

Facultatea de

01.06.2006

Inginerie „Hermann

2006

-

Oberth”

01.10.2006

Facultatea de

01.06.2006

Inginerie „Hermann

2006

-

Oberth”

01.09.2006

ULBS, Centrul de

17.07.2006

25000

1400

1200

Autoritatea

Nationala de

Reglementare in

Dan Popescu

Domeniul Energiei -

Cercetari Economice

2006

al ULBS

-

11375

30.10.2006

ANRE

Institutul pentru

Lucian Lobont
31

ULBS, Centrul de

2006

14.11.2006

9300

14.11.2006

inteligente pentru modernizarea si

Tehnica de Calcul

Cercetari in Domeniul

dezvoltarea transportului public in

SA

Calitatii

–
31.08.2008

concordanta cu cerintele de mobilitate

.

urbana durabila - SMARTBUS
Sistem informatic pentru administrarea

2707 /

mobilitatea persoanelor in conditii de

Institutul pentru

14.11.2006

confort si sguranta, componenta a

Tehnica de Calcul

dezvoltarii durabile in context european
- MONITRAF

15.02.2006

4/
15.02.2006

Servicii de descărcare de sarcină
arheologică pentru obiectivul de
investiţii „Piaţa Unirii”
Servicii de descărcare de sarcină
arheologică pentru obiectivul de
investiţii „Piaţa Gării”
CERCETARE ARHEOLOGICĂ
PREVENTIVĂ-BISERICA CRUCII

.2006

(FOSTA MĂNĂSTIRE DOMINICANĂ

municipiului Sibiu

Primaria

municipiului Sibiu

Primaria

U
.L

1701/23.10

Primaria

Claudiu Vasile
Kifor

Sabin LUCA

.B

3/

municipiului Sibiu

Sabin LUCA

Sabin LUCA

„ISTORIA LA PAS. FACEŢI

Primaria

6

CUNOŞTINŢĂ CU HERMANN”

municipiului Sibiu

367 /

Cercetarea si evaluarea datelor si

Agrar- und

07.02.2006

studiilor existente in zona industriala

Umweltanalytik

Copsa Mica. Propunere de actiuni in

GmbH / Consiliu

Cercetari in Domeniul

2006

14.11.2006
–

Calitatii

30.08.2008

Facultatea de Istorie

15.02.2006

si Patrimoniu

2006

-

„Nicolae Lupu”

31.03.2006

Facultatea de Istorie

15.02.2006

si Patrimoniu

2006

„Nicolae Lupu”

-

10320

84080

76080

31.03.2006

Facultatea de Istorie
si Patrimoniu

2006

83000

2006

13000

„Nicolae Lupu”

SIBIU)
3/6.11.200

ULBS, Centrul de

.S

on-line a traficului urban, suport pentru

Facultatea de Istorie
Marian TIPLIC

si Patrimoniu
„Nicolae Lupu”

Constantin Horia
Barbu
32

SAIAPM

2006

07.02.2006
03.05.2006

72650

124 / 2006

vederea determinarii exacte a gradului

Judeţean Sibiu

de poluare, precum si estimarea

competenţei profesionale a formatorilor

S. C. COMPA S. A.

pentru industria constructoare de maşini
Studiul monografic „Dimitrie Cantemir si
397 /
14.02.2006

spiritul filosofic european
(Sacrosanctae Scientiae Indepingibilis

Psihomedia SRL

Carmen Sonia
DUŞE

Lucian Grozea

Imago – studiu introductiv, editie critica
bilingva, traducere, note si comentarii)”

.B

Total

DPPD

2006

.S

Cercetări privind îmbunătăţirea

.

costurilor acestora

Facultatea de

2006

Jurnalistica

2006 2007

2006-2007

2600

750

390755

Contracte, proiecte – Programul Sibiu, CCE, 2007

Organizaţia

Nume, prenume

parteneră

director

U
.L

Denumire
proiecte

Facultatea

Asociaţia Sibiu CCE

Prof. Eugene Van

LIJ -

2007

Itterbeek

Teologie

Muzică Gregoriană şi Bizantină în Transilvania – în

Asociaţia Sibiu CCE

Prof. univ. dr.

cadrul Festivalului de muzică sacră

2007

Vasile Grăjdian

Universitatea de vară „Europa între libertatea culturii

Asociaţia Sibiu CCE

Traducători şi exegeţi ai operei lui Emil Cioran

33

Anul
aprobării

Valoare
contract
(RON)

2006

35640

Teologie

2006

54720

Drept

2006

162014

şi cultura libertăţilor”

2007
Conf. Univ. Dr.
Asociaţia Sibiu CCE

limbilor străine şi comunicarea lingvistică

2007

Rodica Ofelia
MICLEA

Litere

2006

80640

.

Cum să gestionăm Europa babelică – învăţarea

Prof. Eugene Van

.S

Itterbeek

.B

Colaborări, acorduri de parteneriat

Nr.

Denumire

Organizaţia

Nume, prenume

contract

contract

parteneră

director

Teoria geometrica a functiilor
98 / 2006

analitice cu aplicatii in

Mugur Acu

U
.L

mecanica fluidelor

COMPA IT

1067 /

Formarea si dezvoltarea

SC Business

Blanca Georgiana

08.05.2006

echipei manageriale

Service SRL

Grama

Facultatea

333014

Anul
aprobării

Stiinte

2006

ULBS

2006

ULBS

2006

Perioada

Valoare

de

contract

derulare

(RON)

2006 2007
mai-oct
2006

3000

2000

Utilizarea metodelor si tehnicilor
112 /

specifice pentru a optimiza o

21.03.2006

mai buna derulare a afacerilor

SC W.S.QR. SRL

Blanca Georgiana
Grama

societatii

Economia României şi zona

Centrul de

Lector dr. Ramona

Ştiinţe

Euro. Politici macroeconomice

cercetări

TOMA, Conf. dr. Carmen

economice

34

2006

ian – apr
2006

2.000

optime pentru adoptarea

financiare şi

Comăniciu, Prof. Dr.

monedei euro în România

monetare „Victor

Doina SIMION, Lector.

Slăvescu”

Dr. Lucian BELAŞCU

naţionale

financiare şi
monetare „Victor
Slăvescu”

Euro. Monitorizarea trecerii la
euro a ţărilor recent devenite
membre ale UE

Mihaela Herciu, Lector

Conf. Dr. Ilie Rotariu,

cercetări

Conf. Dr. Silvia

financiare şi

Mărginean, conf. Dr.

monetare „Victor

Virgil NICULA, prof. Dr.

Slăvescu”

Doina Maria SIMION

Univ.

trainers on mental health

Transilvania

promotion

Brasov

economice

2006

Lector dr. Vasile Brătian

Centrul de

Exchange of competencies for

Ştiinţe

dr. Claudia Ogrean,

Conf. Dr. Luminiţa
Beldean

U
.L

LdV

Răzvan Şerbu, Lector dr.

.B

Economia României şi sistemul

POPESCU, Lector dr.

.

Evaluarea stării economice

cercetări

Prof. Dr. Dan

.S

Centrul de

35

Ştiinţe

economice

Medicină

2006

2006

10000000
9128408
9000000

.

8000000

.S

7000000
6000000
5000000
4000000
3000000

.B

2000000

2414248,7

1084388,7

1000000
0

U
.L

an 2004

an 2005

an 2006

Evoluţia în perioada 2004 - 2006 a sumelor contractate la competiţiile naţionale (RON)
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A2. Rapoarte de cercetare
A2.1. Raportul 3% cercetare. Analiza comparativă. Raportare 2003 - 2007
Nr.

Indicatori

Perioada raportată
Numar ani raportaţi

Numar total granturi castigate prin competitie nationala (granturile

Valoare totala granturi castigate (granturile CNCSIS si ale Academiei
Romane) (RON)

2

Numarul total contracte de cercetare internationale:

Valoare totala contracte de cercetare internationale (EUR):

Numar total contracte obtinute in cadrul Planului National de CercetareDezvoltare&Inovare si cu diverse companii din tara:

Valoare totala contracte cu companii din tara si in cadrul Planului

U
.L

3

National de Cercetare-Dezvoltare (RON)
4

Rap. 2005

Rap. 2006

Rap. 2007

2000-2002

2001-2003

2004

2005

2006

3 ani

3 ani

1 an

1 an

1 an

42

30

15

18

248.915

164.241

171.867

250.972

7

7

4

5

10

9.035

17.869

2.191

114.388

326.930

33

62

30

18

1.471.279

1.925.400

1.285.845

2163276

47

113

59

58

1.369

1.425

848

907

1

3

9

522

757

223

.B

1

CNCSIS si ale Academiei Romane):

Rap. 2004

.S

Rap. 2003

Numar total de teze de doctorat finalizate:

17

287.248

29

8.508.146
59

Numar total de articole publicate in reviste romanesti recunoscute
5.1.

CNCSIS, lucrari publicate in volumele conferintelor internationale cu
recenzori si lucrari publicate in reviste din strainatate cu recenzori:

5.2

Numar total de articole publicate in reviste / volume cotate ISI:

6.1.

Numar total de carti publicate in edituri romanesti recunoscute de
37

635

43 (21 ISI

88 (32 ISI

journals)

journals)

218

161

CNCSIS2):

recunoscute de CNCSIS:
Numar total de carti publicate in edituri din strainatate:

102.095

153.525

51.626

51.375

35.249

12

13

4

3

11

432

534

2403

6.2.
Numar total de pagini pentru cartile publicate in edituri din strainatate:

8.2.
9.1.

3.249

.S

8.1.

Numar total de brevete sub protectie/Produse cu drept de proprietate
intelectuala:

Numar total de centre de cercetare sau creatie artistica recunoscute de
CNCSIS:

Numar total de centre de cercetare sau creatie artistica recunoscute
international:

2

5

2

0

2

4

4

4

0

0

0

0

2

4

3

2

2

2

15

3

11

13

7

9

2

3

.B

7

2.515

.

Numar total de pagini pentru cartile publicate in edituri romanesti

Numar total de reprezentari in Academia Romana:

6

5

0

Numar total de reprezentari in Academia de Stiinte Tehnice, Academia
de Stiinte Medicale si Academia de Stiinte Agricole, Comitetul Olimpic
9.2.

Roman,

U
.L

Numar total de reprezentari in organizatii stiintifice/artistice si culturale
nationale: UNITER, Uniunea Scriitorilor, UAP, UCMR, UCIN, UAR
Numar total de premii la nivel national: premiile Academiei Romane,
10

premiile acordate de CNCSIS si premiile acordate de Uniunile de
creatie (UNITER, Uniunea Scriitorilor, UAP, UCMR, UCIN, UAR), alte
premii internationale
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0

A2.2. Raport privind indicatorii activităţii de cercetare pe facultăţi – anul 2006
Nr.

Indicator / Facultate

Drept

Inginerie

Istorie

Jurnalistica

Litere

Medicina

SAIAPM

St.econ

Stiinte

Teologie

1

6

2

0

0

0

6

1

1

0

10000

100925

43250

0

0

0

116220

0

5

0

0

0

0

247120

0

0

0

0

12

5

0

4409433

281160

9

7

56

0

DPPD

TOTAL

Nr. granturi nationale
castigate

nationale (RON)
Nr.contracte de
cercetare
2

internationale
Val.contracte de
internationale (EUR)
Nr.contracte
PNCDI/Ceex/cu

3

companii din tara

0

287248

0

0

4

1

10

0

0

0

71515

8295

326930

1

0

2

4

2

2

0

1

29

750

0

1470000

1852650

74653

416900

0

2600

8508146

3

0

11

4

1

12

0

12

59

116

16

19

61

160

88

68

23

28

635

35

0

2

0

0

18

1

32

0

88

Val.contracte
PNCDI/Ceex/cu

U
.L

companii din tara
(RON)

3353

0

.B

cercetare

13500

.S

Val.totala granturi

17

.

1

Teze de doctorat
4

finalizate

Nr.articole publicate
5.1.

in reviste CNCSIS

conf.internat/reviste
din strainatate

Nr. articole publicate
in reviste /
5.2.

proceedings ISI

39

Nr.carti publicate in
6.1.

edituri CNCSIS

21

23

17

0

12

22

21

11

24

10

161

5723

5021

4203

0

2923

5020

3899

2085

3547

2828

35249

0

1

2

0

4

0

0

0

2

2

11

0

524

244

0

1213

0

0

0

381

41

2403

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

Nr.pagini carti
CNCSIS

6,2

edituri internationale
Nr. pagini carti publ.
in ed. internaţionale
Brevete / Produse cu
drept de proprietate

7

intelectuala

recunoscute de
8.1.

CNCSIS

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

2

1

4

2

0

0

0

2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre de cercetare
recunoscute
8.2.

international

Romana

U
.L

Reprez in Academia
9.1.

.B

Centre de cercetare

.S

Nr.carti publicate in

.

publicate in edituri

Reprez in Acad.de
Stiinte Tehnice,

Medicale, Agricole,
9.2.

UAP, UNITER,

Uniunea Scriitorilor
Premii la nivel
10

national

40

Val.contracte internationale (EUR)

Stiinte
5%

Teologie
3%

Drept
0%
0.1%

.S

DPPD
0,03%

.

Val. totala contracte nationale (RON)

Stiinte
22%

St.econ
1%
SAIAPM
22%

Medicina
17%

Istorie
4%

U
.L

Jurnalistica
0,01%

.B

Inginerie
51%

Inginerie
75%

Distribuţia pe facultăţi a sumelor câştigate la

Distribuţia pe facultăţi a sumelor

competiţiile naţionale din 2006 (CNCSIS, Ceex, contracte cu

câştigate la competiţiile internaţionale din 2006

organizaţii)
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Anexa 3. Reviste, buletine ştiinţifice, acreditate şi în curs de acreditare la Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu

.

Nume revistă

Frec

CN

vent

CSI

a

S

apar
itie /

Redactor
şef /
director

Persoană

Facultatea,

Telefon,

de contact

Adresă

fax

an

2.

Prof. univ.

Stiinte, Str.

0269 /

genmath@ulbsib

MATHEMATI

dr.

dr.

Ion RAŢIU nr.

216062

iu.ro

CS

Dumitru

Dumitru

5-7 , 550012

INT 310

ACU

ACU

SIBIU

Prof. Dr.

Conf. Dr.

SAIAPM, Str.

211338

chemia@ulbsibi

C-tin

Ing. Anca

Dr. Ion Ratiu

/ 318

u.ro

MARUTOI

SIPOS

nr. 7-9, SIBIU

0740 /

ACTA
UNIVERSITA
TIS
CIBINIENSIS
– SERIES F :
CHEMIA

3.

e-mail

Prof. univ.

GENERAL

REVISTA
ECONOMICĂ

199

91

4

2

U
.L

1.

.B

Nr

Cod

.S

REVISTE ACREDITATE CNCSIS

U

478

6

Evalua

Reev.

Reev.

Reev.

Reev.

re

Martie

Mai

31 Iul

Feb

initiala,

2006

2006

2006

2007

2005

C

C

B

B

B+

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

612216

Prof. Dan

Liviu

Stiinte

0269 –

liviu.mihaescu@

POPESC

MIHĂESC

Economice,

235879

ulbsibiu.ro

42

U

U

Str. Dr. Ion
Raţiu SIBIU

Conf. Dr.

Inginerie, Str.

0269 /

mihai.bogdan@u C

UNIVERSITA

dr.

Mihai

Emil Cioran

217928

lbsibiu.ro

TIS

Galaftion

Bogdan

CIBINIENSIS

SOFONE

/ TECHNICAL

A

5

2

SERIES
Conf.

Conf. Unif.

CHE

Unif. Dr.

Dr. Maria

BEITRAGE

Maria

Sass

GERMANISTI

350

2

Sass

7.

8.

ACTA

581

Prof. Univ

TERRAE

dr Sabin

SEPTEMCAS

Adrian

TRENSIS

Luca

SAECULUM

AMERICAN,

Istorie

U
.L

6.

Litere si Arte

280

4

2

1

0726 /

sass_maria@ya

185582

hoo.co.uk

.B

5.

074536

sabinadrian.luca

6606

@ulbsibiu.ro

Prof. Univ.

Lector dr.

Dr. Ioan

Lucian

u.ro

Dur

GROZEA

lucian.grozea@u

Conf. Dr.

Lector dr.

C

C

C

C

.

Prof. univ.

ACTA

.S

4.

Jurnalistica

Litere si Arte

ioan.dur@ulbsibi

C

C

C

C

C

NU

C

C

C

C

D

C

C

C

C

C

C

C

C

C

lbsibiu.ro
grozealucian@y
ahoo.com
0269 /
43

karina.schneider

Anca

215556,

@ulbsibiu.ro;

CANADIAN

Cecilia

Carina

int 225;

karinaschneider

STUDIES

Neagu

Schneider

072267

2001@yahoo.co.

3016

uk

.

Adriana

Lector dr.

Lector dr.

Facultatea de

0269

alexandra.mitrea

Depus,

WEST –

Alexandra

Alexandra

Litere si Arte

215556

@ulbsibiu.ro

30

CULTURAL

MITREA

MITREA

EAST –

647

PASSAGE

.S

9.

BRITISH AND

/ 187

Martie

072339

2006

C

C

C

D

C

C

C

C

D

C

5419

154

TEOLOGICĂ

4

Pr.

Lector dr.

Str.

Nicolae

Sebastian

Mitropoliei

CHIFĂR

MOLDOV
AN

210530

.B

10. REVISTA

sebastian.moldo

D

van@ulbsibiu.ro

Pr. Pavel
Aurel

Cioran Approaches
Critiques

670

Prof. univ.

Facultatea de

U
.L

11. Cahiers Emil

Litere şi Arte

dr.

Eugene

Tel.

litere@ulbsibiu.r

0269 /

o

212707

van

Itterbeek

12. ACTA
MEDICA
TRANSILVAN

68

Prof. dr.

Dr.

Str. Luptei 21

0269 –

cspsd@rdslink.r

Liviu

Carmen

SIBIU

212976

o

VULCU

DOMNARI

0744
44

D

D

ICA

U

599488

Angela

Stiinte, Str.

0740 /

angela.banaduc

OECOLOGIC

Constanti

BĂNĂDU

Oituz nr. 31,

021 945

@ulbsibiu.ro

A

n

C

et. II Sibiu

Conf.

Ciprian

Medicina,

Adrian

ŞOFARIU

Blv. M.

1

ESCU
598

MEDICAL

D

D

D

D

D

D

D

Şanta

D

D

D

D

.S

DRĂGUL

14. SIBIUL

D

.

Prof.

13. ACTA

0744 /

ciprianradusofari

210 804

u@yahoo.com

Viteazu bl. 25

0722 /

ap. 17 SIBIU

231 962

.B

ŞANTA

Prof. dr.

Prof. Dr.

Str. Emil

octavian.bologa

DEFORMĂRI

ing.

Ing.

Cioran nr. 4

@ulbsibiu.ro

PLASTICE –

Octavian

Octavian

JOURNAL OF

BOLOGA

BOLOGA

15. REVISTA

424

DEFORMATI
ON
16. ACTA
UNIVERSITA
TIS LUCIAN
BLAGA SIBIU
– Seria

U
.L

PLASTIC

SIBIU

2

Prof.univ.

Asist.univ.

Facultatea de

Tel.:026

lauracraciunean

num

dr. Ovidiu

drd.

Drept “Simion

9/233.2

@hotmail.com

ere/

UNGURE

Laura-

Bărnuţiu”

95

drept@ulbsibiu.r

an

ANU

Maria

Calea

Fax:026

o

CRĂCIUN

Dumbrăvii

9/233.2
45

D

D

IURISPRUDE

EAN

NTIA

nr.34, Sibiu,

95

cod poştal:

Mobil:

550324

074006

.

1184
501

17. ACTA

.S

UNIVERSITA

D

TIS LUCIAN
BLAGA SIBIU
–Facultatea

.B

de Drept

Reviste înregistrate la ULBS

Nr.

Nume revistă

Frecventa
aparitie / an

ACTA UNIVERSITATIS

director

contact

Conf. Camelia

Camelia

SAND

SAND

TRANSILVANIA REVIEW PF

Lector Angela

Lector

SYSTEMATICAL AND

Banaduc

Angela

CIBINIENSIS
2.

Persoană de

U
.L

1.

Redactor şef /

ECOLOGICAL RESEARCH
3.

4.

Facultatea, Adresă

Str. Oituz 31 SIBIU

Telefon,

e-mail

fax
0745 /

sandc@email.ro

256 095

Str. Oituz 31 SIBIU

angela.banaduc@ulbsi
biu.ro

Banaduc

EDUCAŢIA MATEMATICĂ –

Prof. univ. dr.

Prof. univ. dr.

Str. Ion RAŢIU nr. 5-7 ,

0269 /

MATHEMATICAL EDUCATION

Dumitru ACU

Dumitru ACU

550012 SIBIU

216062

genmath@ulbsibiu.ro

INT 310

ACTA UNIVERSITATIS

Prof. Dr. Ing.

Vionela

SAIAPM, str. Dr. Ion

211338

CIBINIENSIS – SERIES E : FOOD

Vionela

MIRONESC

Ratiu, SIBIU

INT 304

46

imirod@yahoo.co.uk

5.

TECHNOLOGIES

MIRONESCU

U

STUDIA UNIVERSITATIS

Prof. Univ.dr.

Prof. Univ.

Istorie, Bdul. Victoriei,

CIBININESIS. SERIES

Lucian Giura

Dr. Lucian

nr.5-7

.

0269/2

NR. I, 2004, ISSN 1584-3165

7.

Lector

Istorie, Bdul.

0269/2

ioan-

MEDIEVISTICĂ „RADU

univ.dr.Ioa

Victoriei, nr.5-7

14468,

marian.tiplic@ulbsibiu.r

POPA”

n-Marian

int.104,

ISSN 1583-4972

Ţiplic

105,

BULETINUL CERCULUI DE

BULETINUL CERCULUI DE
ISTORIE VECHE ŞI
ARHEOLOGIE ”VLADIMIR

Cosmin Ignat

Raluca

Asistent

Istorie, Bdul.

0269/2

Teodorescu

univ. Drd.

Victoriei, nr.5-7

14468,

Silviu

ISSN 1583-6150

istorie@ulbsibiu.ro

int.104

Purece

ISTORIE ŞI TRADIŢIE ÎN

Lector univ dr.

Lector

Bdul. Victoriei, nr.5- 0269/2

SPAŢIUL ROMÂNESC

Sultana Avram

univ.dr.

7, Facultatea de

Sultana

Istorie şi Patrimoniu

Avram

„Nicolae Lupu”

ISBN 973-97996-5-5

9.

o

Istrate

U
.L

DUMITRESCU”

8.

.S

14468

.B

6.

istorie@ulbsibiu.ro

fax-

Giura

HISTORICA

Tel. Şi

istorie@ulbsibiu.ro

14468

BULETINUL CERCULUI DE

Conf. Univ. Dr.

Conf. Univ. Bdul. Victoriei, nr.5- 0269/2

mihaela_grancea2004

ISTORIE MENTALITĂŢILOR

Mihaela

dr. Mihaela 7, Facultatea de

@yahoo.ca

47

14468,

„ALTER”

Grancea

Grancea
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CENTRE DE CERCETARE ŞI ALTE STRUCTURI
DE CERCETARE / CREAŢIE ARTISTICĂ EXISTENTE IN CADRUL ULBS

2.

1991

3.

2001

4.

2001

5.

2002

6.

1998

7.

1998

8.

1999

9.

1999

Structura de
care aparţine

Ordinul de
înfiinţare

Centre de cercetare acreditate CNCSIS
Certificat CNCSIS
Centrul de
Prof. univ. dr. Facultatea de
nr. 21CC-B / 2001
Cercetări în
Constantin
Inginerie
Domeniul Calităţii Oprean
„Hermann
Oberth”
Ordinul MIS nr.
Prof. dr.
Facultatea de
Centrul de Studii
8541/18.10.1991
Bologa
Inginerie
şi Cercetări
Decizia nr.
Octavian
„Hermann
pentru Deformări
332/11.11.1991
Oberth”
Plastice
Prof. univ. dr. Facultatea de
Centrul de
Dan
Ştiinţe
cercetări
POPESCU
economice
economice al
Universităţii
Lucian Blaga din
Sibiu
Ordinul
Facultatea de
Conf. univ.
Institutul pentru
1313/27.11.2001
Istorie şi
dr. Sabin
Cercetarea şi
Patrimoniu
Luca
Valorificarea
Patrimoniului
Cultural
Transilvănean în
Context European
Facultatea de
Prof. Univ.
Centrul de
Stiinte
Dr. Emil M.
cercetare în
stiinţa comunicarii Popa
si tehnologia
informatiei
Centre de cercetare înregistrate la ULBS
Ordinul nr.
Departamentul de Prof. univ. dr. Facultatea de
Inginerie
535/25.11.1998
Ioan
Cercetare şi
Producţie Textilă
Ştefănuţă
Ordinul
Departamentul de Conf. univ.
Facultatea de
527/19.11.1998
Cercetare,
dr.
Ştiinţe
Expertiză şi
Bahcivangi
Agricole,
Asistenţă Tehnică Ştefan
Industrie
cu profil în
Alimentară şi
Protecţia
domeniul
Mediului
agriculturii
montane
Staţiunea
Conf. univ.dr. Facultatea de
Ordinul
didactică cu profil Gligor
Ştiinţe
617/02.04.1999
agricol montan
Ciortea
Agricole,
Industrie
Alimentară şi
Protecţia
Mediului
Centrul
Conf. univ.
Ordinul
Universitar de
dr. Luminiţa
558/28.01.1999
Dezvoltare a
BELDEAN
Nursingului în

Şedinţa
de Senat
în care a
fost
aprobat
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2001

Şef
departamen
t/
responsabil
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1.

Denumirea

.B

Anul
înfiinţăr
ii

U
.L

Nr. crt

Sed Senat
02.07.2002

13.11.2001

Sed Senat
02.07.2002

23.11.1998

16.11.1998

12.02.1999

2002

12.

2002

13.

1999

15.

1998

16.

2000

17.

1999

Prof. univ. dr.
Daniel
Manolea
Prof. univ. dr.
Mircea Şteţiu

Prof. univ. dr.
Dan Nanu

Prof. univ. dr.
Dan Pau
Brîndaşu
Prof. univ. dr.
Valeriu Deac

Prof. univ. dr.
Dan Maniu
DUŞE

Prof.univ. dr.
Dr. Liviu
Vulcu
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14.

Prof. univ.
dr. Daniel
Volovici

Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”
Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”
Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”

Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”

Decizia nr.
216/08.07.2002

02.07.2002

Decizia nr.
801/01.04.2002

27.03.2002

.

11.

România
Centrul de
Cercetări
Interdisciplinare şi
de Frontieră
Centrul de
Cercetare şi
Implementare
Metode Numerice
Centrul de
Instruire a
Formatorilor în
Domeniul
Învăţământului
Asistat de
Calculator
Centrul de
Cercetări pentru
Tehnologii
Neconvenţionale
şi
Electrotehnologii
Centrul de Studii
şi Cercetări
pentru Tehnologii
Integrate
Centrul de
Cercetări în
Ştiinţa şi Ingineria
Materialelor
Centrul de
Cercetări şi
Consultanţă
pentru Afaceri
Industriale Concept
Centrul de
Sănătate Publică
Sibiu

.S

2002

Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”
Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”
Facultatea de
Inginerie
„Hermann
Oberth”

.B

10.

Facultatea de
Medicină
„Victor
Papilian”
Facultatea de
Ştiinţe

Sed senat din
6.12.2004
Decizia nr. 260 /
06.10.2004
Sed senat din
6.12.2004
DEcizia nr. 261 /
06.10.2004

18.

2004

Centrul de Studii
şi Diagnoză
Socială

Prof. univ. dr.
Dorel
Morândău

19.

2004

Prof. univ. dr.
Lucian
Vinţan

Facultatea de
Inginerie

20.

2004

Prof. univ. dr.
Dan Sabău

Facultatea de
Medicină

Decizia nr. 181 /
06.10.2004

21.

2005

Centrul de
cercetare pentru
arhitecturi
avansate de
procesare a
informaţiei
Centrul de
cercetare aplicată
şi implementare a
elementelor de
chirurgie deschisă
şi miniinvazivă
inovatoare
Centrul PETER
MAGRATH”
PENTRU STUDII

Prof. univ. dr.
Dumitru
CIOCOI -

Facultatea de
Litere şi Arte

Sed Senat
30.06/2005, Ordin
nr. 410 / 07.07.05

51

24.

2006

25.

2006

26.

2006

27.

2006

28.

2006

29.

2006

Conf. dr.
Aurel Pavel

Facultatea de
Teologie

Centrul de
cercetare
experimentală şi
microchirurgie
Centrul de
cercetări
psihologice

Prof. univ. dr.
Lorant KISS

Facultatea de
Medicina

Prof. univ. dr.
Alin
SUMEDREA

Facultatea de
Ştiinţe

Centrul de studii
şi cercetare
ştiinţifică în
dreptul privat
Centrul de Studii
şi Cercetare
Ştiinţifică şi
Cooperare
Internaţională în
Drept Public şi
Ştiinţe
Administrative
Centru de
cercetări în
biotehnologie
Centrul de
cercetare
Ecologie aplicată

Conf. univ.
dr. Călina
JUGASTRU

Facultatea de
Drept

Sed Senat
30.06/2005, Ordin
nr. 409 / 07.07.05
Sed Senat
30.06/2005, Ordin
nr. 411 / 07.07.05
Sed Senat
19.06.2006, Ordin
nr. 649 /
28.06.2006
Sed Senat
19.06.2006, Ordin
nr. 646 /
28.06.2006
Sed Senat
19.06.2006, Ordin
nr. 648 /
28.06.2006
Sed Senat
19.06.2006, Ordin
nr. 647 /
28.06.2006

.

2005

Facultatea de
Litere şi Arte

.S

23.

Prof. univ. dr.
Pamfil Matei

Conf. univ.
dr. Daiana
VESMAŞ

Facultatea de
Drept

.B

2005

POP

Prof. Univ.
Dr. Letiţia
OPREAN
Conf. Univ.
Dr. Corneliu
BUCŞA

U
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22.

INTERCULTURA
LE
Centrului de
cercetări filologice
şi interculturale
Centru de
cercetare
ecumenică Sibiu
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Facultatea
SAIAPM
Facultatea de
Ştiinţe

Sed Senat
20.12.2006,
Ordinul nr.
Sed Senat
20.12.2006,
Ordinul nr.

3. Managementul învăţământului la distanţă şi al activităţii
studenţilor
Principalele activităţi desfăşurate se referă la:
• Întocmirea statelor de funcţiuni pentru personalul administrativ implicat în
activitatea ID/FR pe anul univ. 2006/2007;

.

• Verificarea statelor de funcţiuni pentru activitatea didactică;

buget pentru anul 2006/2007;

.S

• Prezentarea situaţiei financiare pentru anul 2005/2006 şi întocmirea proiectului de
• Asigurarea cu spaţii adecvate întâlnirilor periodice asistate în centrele tutoriale;
• Asigurarea infrastructurii de comunicaţie în centrele tutoriale (introducerea
internetului în toate locaţiile);

.B

• Analiza calităţii serviciului educaţional la ID:

o Platforma educaţională pentru învăţământ la distanţă –;
o Proiect de investiţii în tehnologia informaţiei şi comunicaţii la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu (pentru forma de învăţământ ID/FR) – ianuarie

U
.L

2006;

o Situaţia utilizării universităţii virtuale (cid.sibiu.rdsnet.ro) de către studenţi –
aprilie 2006.

• Pregătirea admiterii pentru anul univ. 2007/2008 la forma de învăţământ ID/FR;

• Realizarea dosarelor de autoevaluare pentru acreditare învăţământ ID.
• Elaborarea Regulamentului de acordare a burselor studenţeşti în anul univ.
2006/2007 (introducerea burselor de merit şi studiu pentru studenţii cu taxă);

• Discutarea şi aprobarea în Comisia cu Probleme Studenţeşti a: taxelor (altele decât
taxa de şcolarizare) şi introducerea bursei „caz social”;
• Repartizarea fondului de burse pe facultăţi;
• Coordonarea activităţii de acordare a burselor de studii în mediul rural;
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• Coordonarea implementării şi desfăşurării proiectului EUROSTUDENT;
• Repartizarea biletelor de tabără;
• Discutarea cazurilor sociale şi a dosarelor pentru reducerea taxei de şcolarizare;
• Coordonarea realizării site-ului Departamentului de Orientare în Carieră a
studenţilor (DOCS);
• Coordonarea activităţilor de orientare şi consiliere profesională a studenţilor:
o realizarea şi tipărirea pliantului şi a posterului Departamentului de Orientare
în Carieră a Studenţilor (DOCS);

.

o editarea şi publicarea broşurii „Ghidului Carierei”, punând la dispoziţia

.S

studenţilor şi a absolvenţilor suportul pentru o mai bună prezentare la
interviuri;

o prezentarea informaţiilor cu privire la cererea şi oferta pieţei de muncă, prin
intermediul sire-ului de specialitate şi a statisticilor elaborate de ANOFM şi

.B

AJOFM, precum şi prin oferirea de acces la informaţii existente on-line;
o consilierea privind modalităţile de găsire şi contactare a unui angajator,
precum şi modalităţi de prezentare la un interviu;
o organizarea periodică de prezentări de firme şi de locuri de muncă la sediul

U
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Universităţii sau la sediile partenerilor cu care se dezvoltă activităţi de
parteneriat (exemplu: Somarest – atât la sediul universităţii cât şi la sediul

firmei Somarest);

o organizarea în parteneriat cu „Foreign Academic and Cultural Exchange
Service”, INC din Cluj, a unui program ce selectează studenţi din anii
terminali şi profesori pentru predare în Carolina de Sud;

o participarea la Târgurile de Joburi în colaborare cu AJOFM Sibiu, Facultatea
de Inginerie „Hermann Oberth”;

o Trainingul „Cum să redactăm un CV în format European”, „Cum să te
prezinţi la un interviu”, care are ca scop pregătirea studenţilor pentru
confruntarea cu piaţa muncii;
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o Trainingul „Dezvoltarea abilităţilor de comunicare”, elaborarea materialului
de curs şi organizarea activităţilor cu studenţii;
o Demararea programului de studiu de inserţie pentru învăţământul superior

U
.L

.B

.S

.

Phare Vet 2004.
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4. Managementul activităţii economice
În anul 2006/2007, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu – din punct de
vedere al bugetului, ca semnificaţie bugetară, a doua instituţie a Sibiului, după
Primărie – şi-a consolidat şi amplificat statutul său universitar din toate punctele de
vedere. Universitatea a devenit pregnant mai puternică economic, generând şi
dezvoltând reverberaţii consistent pozitive pentru întreaga zonă a municipiului şi

.

judeţului Sibiu şi nu numai.

.S

La baza acestor evoluţii pozitive avem de-a face cu urmărirea insistentă de
către instituţie a unei strategii de creştere a calităţii actului didactic, pe baza căreia a
sporit şi sporeşte, considerabil, gradul de atractivitate al ULBS în spaţiul naţional,
european şi internaţional. Ceea ce a generat şi generează – cu atât mai mult într-un

.B

context politic şi european general favorabil – resurse economico-financiare
însemnate, condiţie esenţială pentru progresul şi propăşirea oricărei instituţii
universitare. Putem astfel menţiona că la toate formele sale de învăţământ – cel
regular, la distanţă, masterate, doctorate – Universitatea "Lucian Blaga" însumează

U
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actualmente circa 30 de mii de studenţi, a căror pregătire este asigurată de circa 1200
de cadre didactice, mai ales titulare dar şi prin colaborare, realizându-se efectiv şi
nemijlocit gestiunea economico-financiară şi administrativă a situaţiei respective de
către 180 specialişti, pentru toate componentele domeniului.
Referindu-ne concret la aspectele economice, ceea ce s-a avut şi se are

pregnant în vedere a fost şi este construcţia şi execuţia unui buget echilibrat, care

prin veniturile şi cheltuielile sale să permită desfăşurarea normală a unui proces
didactic tot mai pretenţios. Aceasta sub aspectul învăţământului ca atare, referindu-ne
la veniturile cadrelor didactice, dar nu numai, aceasta sub aspectul logistic, impunând
continuu perfecţionări şi dezvoltări însemnate ale spaţiilor de învăţământ, etc. În
acest cadru general, cuantumul veniturilor ULBS pe anul universitar 2006/2007 a

reprezentat aproape 1386 mld lei vechi (138.584.002 RON), din care 219 mld lei sold
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la începutul anului, venituri proprii din activitatea de bază circa 705 mld lei (sume
primite de la M.Ed.C.T. drept finanţare de bază circa 330 mld lei, venituri din taxe de
şcolarizare şi din taxe administrative circa 374 mld lei, venituri din sponsorizări,
donaţii circa 1,5 mld lei), ş.a. Este semnificativ că aproape 40 mld lei s-au obţinut
prin contractele aferente activităţii de cercetare ştiinţifică, activităţi asupra cărora
conducerea ULBS pune, în mod firesc, un accent deosebit, previzionându-se în viitor
o creştere deosebită. Alte venituri ale ULBS au provenit din alocaţiile de la bugetul
de stat, cu destinaţie specială – circa 385 mld lei desfăşurate pe programe, în speţă

.

subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti, consolidări, reabilitări spaţii de

.S

învăţământ, cămine şi cantine, alocaţii pentru obiectivele de investiţii, etc.

O asemenea etalare a veniturilor relevă atât amplificarea resurselor bugetare în
condiţiile aprecierii rolului esenţial al învăţământului în societate, cât şi o creştere, în
totalul eforturilor, a ponderii resurselor proprii ale ULBS. Faptul demonstrează, în

.B

ambele direcţii, o inserţie superioară a instituţiei noastre la nivel naţional şi
internaţional. De altfel, nu este întâmplător că aproape jumătate din numărul
studenţilor noştri provin din afara Sibiului şi a judeţului Sibiu şi, de asemenea, că a
crescut numărul studenţilor din afara ţării raportaţi la toate formele de învăţământ.
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Cheltuielile efectuate la ULBS în perioada examinată, în sumă totală de 1056
mld lei, au urmărit esenţial atât asigurarea salariilor şi veniturilor personalului
didactic potrivit muncii desfăşurate şi a creşterilor oficiale vădite astfel, cât şi
dezvoltarea spaţiilor de învăţământ şi a infrastructurii didactice, amplificarea rolului
cercetării ştiinţifice, al bibliotecii, etc., în fapt, prin toate acestea, antrenarea cadrelor
didactice şi a întregului personal al universităţii la o activitate de calitate. Astfel,
cheltuielile pentru activitatea de bază (învăţământ licenţă, masterate, doctorate, ID)
au însumat 687 mld lei, pentru activitatea de cercetare ştiinţifică aproape 36 mld lei,
iar cheltuielile din alocaţiile bugetare cu destinaţie specială 304 mld lei, avându-se în
vedere subvenţiile pentru cămine şi cantine (18 mld lei), pentru consolidări,
reabilitări, spaţii de învăţământ, cămine, cantine (125 mld lei), burse (41 mld lei),
subvenţii transport studenţi, obiective de investiţii (113 mld lei) etc. Se vădesc, de
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asemenea, cu un rol important cheltuielile aferente activităţilor autofinanţate, în speţă
editură, Internet, cheltuielile pentru cămine şi cantine studenţeşti (22 mld lei), etc.
Excedentul bugetar înregistrat pentru 2006/2007 s-a realizat în condiţiile prevăzute
de lege şi îşi află geneza în constituirea unor venituri într-un alt timp decât cel
prevăzut pentru angajarea cheltuielilor respective, pe urmă continuarea unor
investiţii, asigurarea creşterilor importante pentru salariile personalului didactic,
auxiliar şi nedidactic începând cu 1.10.2007 (o creştere a veniturilor salariale cu circa
15%, precum şi a contribuţiilor sociale aferente) etc.

.

Avem de-a face cu o activitate economico-financiară bine echilibrată,

.S

desfăşurată astfel practic la nivelul fiecărei facultăţi şi al instituţiei în ansamblu, întrun timp de puternică dezvoltare şi efervescenţă profesională al instituţiei noastre.
Putem concretiza în acest sens, în cadrul dezvoltării, consolidării şi gestionării
eficiente a infrastructurii educaţionale; realizarea unor noi spaţii de învăţământ,

.B

prin finalizarea şi darea în funcţiune, în anul universitar 2006-2007, a imobilului
Facultăţii de Ştiinţe Economice, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.17, construcţie
care se desfăşoară pe o suprafaţă de 5.509 mp în care s-au amenajat săli de curs,
laboratoare, sală de conferinţe şi sală de doctorate. Este vorba, totodată, de

U
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dezvoltarea spaţiilor de învăţământ prin valorificarea unor posibilităţi de extindere
în actualele clădiri proprietatea ULBS. Astfel, s-au realizat lucrări de mansardare la
corpul A din Clădirea Facultăţii de Medicină şi la Facultatea de Jurnalistică, iar la
Facultatea de Inginerie, prin executarea unor lucrări de subpante, s-au amenajat 3
laboratoare.

Să menţionăm continuarea lucrărilor de investiţii la corpurile B, D şi E ale

Facultăţii de Medicină în care urmează să funcţioneze şi Biblioteca Centrală
Universitară pe o suprafaţă desfăşurată de peste 8.482 mp, precum şi spaţii de
învăţământ şi spaţii auxiliare pentru facultatea de Medicină. Ne mai referim la
continuarea lucrărilor de investiţii la „Centrul de Perfecţionare şi Cercetare”
Păltiniş, unde s-a realizat arhitectura şi rezistenţa, iar în prezent se lucrează la
învelitoare, instalaţii, utilităţi şi finisaje, investiţie urmând să fie finalizată până la
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sfârşitul acestui an. Pe urmă, la execuţia lucrărilor la „Centrul de Reuniune
Academică şi spaţii de cazare”, situat în Sibiu, str. Banatului nr.6, cu o suprafaţă
desfăşurată de 1.200 mp, cu termen de finalizare tot la sfârşitul anului în curs.
Este semnificativ de amintit că a mai fost realizat un amplu program de
lucrări de reabilitare, consolidare şi reparaţii la toate spaţiile de învăţământ
existente, lucrări concretizate în – generalizarea utilizării sistemelor automate de
încălzire la fiecare clădire, îmbunătăţirea termoizolaţiei clădirilor în scopul reducerii
consumurilor energetice; – dezvoltarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare

.

a laboratoarelor fiecărei facultăţi, domeniu în care s-au investit aproximativ 1,7
de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice.

.S

milioane de euro, şi s-a realizat şi o creştere a gradului de informatizare a procesului

Realizarea tuturor obiectivelor operaţionale de mai sus a necesitat un efort
financiar evaluat la peste 8,1 milioane de euro.

.B

Pe baza resurselor existente, ne-a fost permanent în atenţie dezvoltarea şi
modernizarea infrastructurii sociale, extinderea portofoliului şi a calităţii
serviciilor sociale şi administrative. Suntem dominaţi de ideea după care realizarea
unui nivel de performanţă ridicat în procesul educaţional şi în activitatea de cercetare
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ştiinţifică presupune, în egală măsură, o infrastructură socială modernă, capabilă să
furnizeze servicii diversificate şi de calitate. În acest sens, menţionăm realizarea
unor noi spaţii de cazare, concretizată prin începerea execuţiei în luna iunie a.c. a
unui cămin studenţesc tip hotel, cu servicii şi utilităţi dintre cele mai moderne, cu 200
de locuri şi regim de înălţime S+P+6E şi o suprafaţă desfăşurată de 3.775 mp,
amplasat în campusul universitar de pe B-dul Victoriei nr.31, cu termen de finalizare,
propus, luna octombrie 2008, la o valoare a investiţiei de circa 2,5 milioane euro.

Totodată, au fost începute demersurile pentru întocmirea şi aprobarea documentaţiei
privind indicatorii tehnico-economici pentru execuţia unui bloc, pe un teren
concesionat în Sibiu, cvartal Ştrand II, pe o suprafaţă desfăşurată de 2.580 mp, cu o
capacitate estimată de 150 de locuri, care se va dezvolta pe S+P+4E+M, destinat
studenţilor căsătoriţi, medicilor rezidenţi, tinerelor cadre didactice. S-a finalizat
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extinderea spaţiilor de cazare pentru studenţi, prin mansardarea căminelor
studenţeşti nr.1 şi 4, concretizată prin amenajarea a peste 160 de locuri de cazare. Au
fost realizate lucrări de reabilitare a căminelor studenţeşti destinate îmbunătăţirii
confortului şi eficienţei energetice, concretizate în lucrări de termosistem la faţade,
automatizarea cazanelor de încălzire, modernizarea grupurilor sanitare şi a
instalaţiilor aferente, ş.a.
În parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu s-a întocmit şi s-a aprobat de
către Compania Naţională de Investiţii – C.N.I. S.A. Bucureşti, documentaţia

.

necesară pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru o sală de sport, ce

.S

urmează să fie edificată pe terenul din incinta Şcolii Generale nr.18 din Sibiu. Mai
este important de arătat că au fost realizate lucrări de reabilitare a cantinelor
studenţeşti destinate îmbunătăţirii ventilaţiei în blocul alimentar, îmbunătăţirii
climatizării în sala de mese, asigurându-se condiţii de servire a mesei care să

.B

corespundă standardelor în vigoare în acest domeniu, etc.

Desigur, pretenţiile şi exigenţele aflate în faţa instituţiei noastre de învăţământ
superior sunt în creştere. Contăm – şi trebuie să contăm mai mult în viitor – pe
parteneriate cu firme de prestigiu din Sibiu şi din afară, de mare utilitate atât pentru

U
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noi, pentru studenţii noştri, cât şi pentru aceste firme. Ne referim în acest sens la
două exemple, respectiv Holdingul Atlassib şi S.C. Continental, pe care, evident, ne
vom strădui să le multiplicăm. Desigur că nu vom refuza nici sprijinul în mai mare

măsură pe care Consiliul Judeţean Sibiu, Primăria Sibiu, etc. ni-l vor oferi, cu atât
mai mult cu cât activitatea noastră, care atrage resurse din alte zone care se cheltuie

la Sibiu, este efectiv şi amplu benefică pentru întreaga comunitate sibiană.
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5. Managementul resurselor materiale şi financiare
Activitatea desfăşurată de Direcţia Generală Administrativă în anul universitar
2006-2007 a fost orientată spre realizarea obiectivelor strategice cuprinse în Planul
Strategic de dezvoltare instituţională al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Pentru atingerea acestor obiective, în raport de resursele alocate şi de
instrumentele de implementare disponibile, D.G.A. a acţionat pentru realizarea
următoarelor obiective operaţionale:
Dezvoltarea, consolidarea şi gestionarea eficientă a infrastructurii

.

5.1.

.S

educaţionale

Atingerea unui standard de calitate competitiv în procesul educaţional depinde
în mare măsură de cantitatea şi calitatea infrastructurii educaţionale.
În această direcţie s-a acţionat pentru:

realizarea unor noi spaţii de învăţământ şi anume prin finalizarea şi darea

.B

-

în funcţiune în anul universitar 2006-2007 a imobilului Facultăţii de Ştiinţe
Economice, situat în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 17, care se desfăşoară pe o
suprafaţă de 5.509 mp în care s-au amenajat săli de curs, laboratoare, sală de
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conferinţe şi sală de doctorate;
-

dezvoltarea spaţiilor de învăţământ prin valorificarea unor posibilităţi de
extindere în actualele clădiri proprietatea U.L.B.S. Astfel, s-au realizat lucrări
de mansardare la corpul A din clădirea Facultăţii de Medicină şi la Facultatea

de Jurnalistică, iar la Facultatea de Inginerie prin executarea unor lucrări de
subpante s-au amenajat 3 laboratoare;

-

continuarea lucrărilor de investiţii la corpurile B, D şi E ale Facultăţii de
Medicină în care urmează să funcţioneze Biblioteca Centrală Universitară pe o
suprafaţă desfăşurată de peste 8.482 mp, precum şi spaţii de învăţământ şi
spaţii auxiliare pentru facultatea de Medicină;

-

continuarea lucrărilor de investiţii la „Centrul de Perfecţionare şi
Cercetare” Păltiniş unde s-a realizat arhitectura şi rezistenţa, iar în prezent se
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lucrează la învelitoare, instalaţii, utilităţi şi finisaje, urmând să fie finalizat
până la sfârşitul acestui an;
execuţia lucrărilor la „Centrul de Reuniune Academică şi spaţii de

-

cazare”, situat în Sibiu, str. Banatului nr. 6, cu o suprafaţă desfăşurată de
1.200 mp, cu termen de finalizare la sfârşitul anului în curs;
a fost realizat un amplu program de lucrări de reabilitare, consolidare şi

-

reparaţii la toate spaţiile de învăţământ existente concretizat în generalizarea
utilizării sistemelor automate de încălzire la fiecare clădire, îmbunătăţirea

.

termoizolaţiei clădirilor în scopul reducerii consumurilor energetice;

dezvoltarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a laboratoarelor

.S

-

fiecărei facultăţi, domeniu în care s-au investit aproximativ 1,5 milioane de
euro, prin care s-a realizat o creştere a gradului de informatizare a procesului
de învăţământ şi a cercetării ştiinţifice;

.B

Realizarea obiectivului operaţional de mai sus a necesitat un efort financiar
evaluat la peste 8,1 milioane de euro.

5.2.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sociale, extinderea

U
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portofoliului şi a calităţii serviciilor sociale şi administrative
Realizarea unui nivel de performanţă ridicat în procesul educaţional şi în

activitatea de cercetare ştiinţifică presupune, în egală măsură, o infrastructura socială
modernă, capabilă să furnizeze servicii diversificate şi de calitate.
În acest domeniu, Direcţia Generală Administrativă a acţionat pentru:

- realizarea unor noi spaţii de cazare, concretizată prin începerea execuţiei în
luna iunie a.c. a unui cămin studenţesc tip hotel cu 250 de locuri şi regim de

înălţime S+P+6E şi o suprafaţă desfăşurată de 3.775 mp, amplasat în campusul
universitar de pe b-dul Victoriei nr.31, cu termen de finalizare propus, luna
octombrie 2008, la o valoare a investiţiei de circa 2,5 milioane euro.

- au fost începute demersurile pentru întocmirea şi aprobarea documentaţiei
privind indicatorii tehnico-economici pentru execuţia unui bloc, pe un teren
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concesionat în Sibiu, cvartal Ştrand II, pe o suprafaţă desfăşurată de 2.580 mp,
cu o capacitate estimată de 150 de locuri, care se va dezvolta pe S+P+4E+M,
destinat studenţilor căsătoriţi, medicilor rezidenţi, tinerelor cadre didactice;
- extinderea spaţiilor de cazare pentru studenţi, prin mansardarea căminelor
studenţeşti nr. 1 şi 4 concretizată prin amenajarea a peste 160 de locuri de
cazare;
- au fost realizate lucrări de reabilitare a căminelor studenţeşti destinate
îmbunătăţirii confortului şi eficienţei energetice, concretizate în lucrări de

.S

grupurilor sanitare şi a instalaţiilor aferente;

.

termosistem la faţade, automatizarea cazanelor de încălzire, modernizarea
- în parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu s-a întocmit şi s-a aprobat de
către Compania Naţională de Investiţii - C.N.I. S.A. Bucureşti documentaţia
necesară pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru o sală de

Sibiu;

.B

sport, urmând să fie edificată pe terenul din incinta Şcolii Generale nr. 18 din

- au fost realizate lucrări de reabilitare a cantinelor studenţeşti destinate
îmbunătăţirii ventilaţiei în blocul alimentar şi climatizării în sala de mese

U
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pentru asigurarea unor condiţii de servire a mesei care să corespundă
standardelor în vigoare în acest domeniu.

5.3.

Asigurarea legalităţii şi eficienţei utilizării resurselor financiare ale

universităţii:

Realizarea acestui obiectiv operaţional s-a concretizat în următoarea execuţie a

bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul universitar 2005-2006:
A. VENITURI TOTALE........................................................................ 138.584.002LEI
Din care:
•

Sold la începutul anului universitar

21.893.826 lei

•

Venituri proprii pentru activitatea de bază – total

70.464.091 lei

Din care:
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- sume primite de la M.E.C. drept finanţare de bază

32.920.884 lei

- venituri din taxe de şcolarizare şi taxe administrative

37.394.132 lei

- alte venituri (sponsorizări, donaţii, etc.)

149.075 lei

•

Venituri din activitatea de cercetare ştiinţifică

•

Alocaţii de la bugetul de stat cu destinaţie specială - total

3.992.926 lei
38.476.582 lei

Din care:
- subvenţii pentru cămine şi cantine studenţeşti
- consolidări, reabilitări spaţii de învăţământ, cămine si cantine

3.962.613 lei

- subvenţii transport studenţi

318.203 lei

16.601.000 lei

.S

- alocaţii pentru obiective de investiţii

- subvenţii individuale de sprijin pentru cazare

88.320 lei

- sprijin financiar pentru achiziţii calculatoare

7.867 lei

•

Veniturile activităţilor autofinanţate (editură, internet, DCPT)

•

Veniturile proprii ale căminelor şi cantinelor

309.604 lei

.B

2.619.553 lei

* Venituri din fonduri externe (Leonardo, Phare, etc.)

B.

14.986.000 lei

.

- burse

2.512.579 lei

827.420 lei

CHELTUIELI TOTALE ............................................................................................105.579.096LEI
Din care:

Cheltuieli pentru activitatea de bază

•

Cheltuieli pentru activitatea de cercetare ştiinţifică

3.570.579 lei

•

Cheltuieli din alocaţii bugetare cu destinaţie

30.416.481 lei

U
.L

•

68.744.182 lei

specială - total

Din care:

- din subvenţii pentru cămine şi cantine

1.849.136 lei

- pentru consolidări, reabilitări, spaţii de

12.566.153 lei

învăţământ, cămine si cantine
- pentru burse

4.143.504 lei

- pentru subvenţii transport studenţi

331.307 lei

- pentru obiective de investiţii

11.324.245 lei

- subvenţia individuală de sprijin pentru

194.269 lei

cazare
- pentru achiziţia de calculatoare
•

7.867 lei
323.362 lei

Cheltuielile activităţilor autofinanţate (editură,
internet, DCPT)
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•

Cheltuielile pentru cămin şi cantine studenţeşti

•

Cheltuieli din fonduri externe

C.

2.208.711 lei
315.781 lei

EXCEDENT .........................................................................................33.004.906 LEI
Din care, pe surse de provenienţă:

•

Activitatea de bază

•

Activitatea de cercetare

•

Alocaţii bugetare cu destinaţie specială

15.967.739 lei
744.010 lei
14.996.032 lei

Din care:
- subvenţii cămine cantine

663.444 lei
2.421.941 lei

.

- dotări si alte investiţii
- burse

337.081 lei

- sprijin individual pentru încălzire
Activităţile autofinanţate

•

Cămine şi cantine

•

Fonduri externe

U
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.B

•

11.512.229 lei

.S

- alocaţii pentru investiţii
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61.337 lei
37.109 lei
748.377 lei
511.639 lei

6. Relaţii Academice Internaţionale
Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare a coordonat
şi monitorizat, în anul universitar precedent, mobilităţile internaţionale ale cadrelor
didactice şi studenţilor, indiferent în ce cadru se desfăşoară acestea (programe
academice internaţionale, vizite de documentare, participări la conferinţe cu caracter
ştiinţific sau cultural). Internaţionalizarea învăţământului universitar reprezintă
obiectivul de bază al Departamentului. În anul academic 2006-2007 peste 200 cadre

.

didactice şi peste 100 studenţi s-au deplasat în străinătate în cadrul programelor

.S

academice ULBS.

În spaţiul european aceste mobilităţi au fost finanţate din programele
TEMPUS, SOCRATES/ ERASMUS, SOCRATES /COMENIUS, granturi CNFIS şi
schimburi bilaterale.

.B

În cadrul programului SOCRATES/ ERASMUS s-au realizat cele mai multe
mobilităţi ale studenţilor ULBS în spaţiul Uniunii Europene, în cadrul acordurilor
bilaterale încheiate de catedrele facultăţilor cu facultăţi din UE. În fiecare an au fost
încheiate noi acorduri, oferindu-se astfel posibilitatea cât mai multor studenţi şi cadre

U
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academice, de la diverse specializări, să aducă o contribuţie activă dimensiunii
europene a Universităţii. Programul SOCRATES este cel mai bun mijloc de

implementare a sistemului european de credite transferabile (ECTS), în concordanţă
cu prevederile conferinţei de la Bologna din 1999.
Departamentul colaborează la promovarea şi dezvoltarea programului

SOCRATES/

ERASMUS

şi

LEONARDO

DA

VINCI

cu

coordonatorii

departamentali ai fiecărei facultăţi, unul din obiective fiind şi integrarea profesorilor

şi studenţilor internaţionali în sistemul de învăţământ românesc. Pentru a promova şi
dezvolta acest program dar şi altele de acest gen, Departamentul colaborează şi cu
asociaţiile studenţeşti (AEGEE, AIESEC, etc.).
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Programul SOCRATES / COMENIUS oferă stagii pentru asistenţi de limbi
străine, acţiune ce se adresează studenţilor de la Facultăţile de Limbi si Literaturi
Străine. Selecţia se face de către Agenţia Naţională SOCRATES.
Programele cu universităţi din SUA au fost finanţate în mare parte de comisia
FULBRIGHT prin intermediul Centrului de Consiliere Educaţională Fulbright de la
ULBS şi Centrului de Interacţiune Academică Româno-Americană „C. Peter
Magrath“, edificat la ULBS, în noiembrie 2000.
Centrul de Consiliere Educaţională (U.S. Educational Advising Center)

.

funcţionează în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi oferă consultanţă

.S

atât cadrelor academice cât şi studenţilor care doresc să studieze sau să îşi continue
studiile la instituţii de învăţământ superior din S.U.A. şi Canada. Centrul oferă
materiale informative despre universităţi, broşuri şi materiale de pregătire pentru
testele TOEFL, SAT, GMAT, GRE, şi STEP, sunt de asemenea promovate şi

.B

programele de burse postuniversitare FULBRIGHT.

La ULBS îşi desfăşoară activitatea, în calitate de profesori asociaţi, 25
profesori, iar în calitate de visiting professors – 84 din Germania, Franţa, Grecia,
Italia, Austria, Elveţia, Belgia şi SUA

U
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În acest an Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare a
continuat eforturile de menţinere a nivelului de performanţă, concentrându-se
asupra următoarelor obiective:

• Consolidarea relaţiilor internaţionale stabilite prin acorduri de cooperare bilaterale
cu universităţi de prestigiu din Europa şi din întreaga lume. Pe baza experienţei

câştigate din acordurile bilaterale, acţiunile vor fi dirijate în direcţia formării unui

Consorţiu internaţional de Universităţi având ca parteneri importanţi, în primul rând
universităţile europene înfrăţite cu ULBS. În anul universitar precedent a fost
constituită Reţeaua Universităţilor din Capitalele Culturale Europene, în care ULBS
este fondator şi deţine vicepreşedinţia.

• Evaluarea la nivelul tuturor facultăţilor din universitate a relaţiilor internaţionale de
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cooperare şi acordarea unui sprijin important privind promovarea şi dezvoltarea
acestor legături şi parteneriate;
• Dezvoltarea participării membrilor comunităţii universitare în programele
SOCRATES şi în programele de doctorat în cotutelă;
• Creşterea efortului de identificare a capacităţilor de cooperare a centrelor de
cercetare ştiinţifică din universitate în Programele Europene de Cercetare;
• Cu ajutorul şi implicarea directă a preşedintelui de universitate vor fi identificate şi
intensificate eforturile de lărgire a parteneriatelor de cooperare şi dezvoltare a

.

ULBS;

.S

• Promovarea politicii de atragere a studenţilor străini la ULBS prin realizarea unei
documentaţii care sa prezinte oferta educaţională şi facilităţile oferite de ULBS,
care să ajungă şi la Direcţia de specialitate din MEC şi pe site-ul universităţii
noastre şi al MEC.

.B

În sensul îmbunătăţirii colaborărilor vom proceda la:

6.1. Monitorizarea protocoalelor existente cu alte universităţi, astfel:
• Activitatea de Relaţii Internaţionale se cere a fi reevaluată. Pornind de la faptul

U
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ca în timpul relativ scurt scurs de la înfiinţarea

Universităţii

"Lucian

Blaga",

relaţiile cu universităţi din alte ţări sau dezvoltat rapid fie prin programe finanţate de
Comunitatea Europeană (PHARE, TEMPUS, SOCRATES, LINGUA, etc.) fie prin
programe finanţate de organisme specializate ale guvernelor unor ţări (USIS,

Consiliul Britanic, DAAD, Institutul Cervantes, Institutul Francez, Institutul
Confucius) fie prin contracte directe; nivelul de dezvoltare la care au ajuns aceste
relaţii şi mai ales, volumul lor, reclamă o abordare radical îmbunătăţită activităţii
Departamentului; atât ca structură cât şi ca management;
•

Se impune o dezvoltare a activităţii de urmărire a derulării programelor

respective în cadrul facultăţilor unde acestea se desfăşoară, precum şi la nivelul
Universităţii;
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•

Organizarea

Departamentului

de

Relaţii

Internaţionale

şi

Programe

Comunitare, care va urmări desfăşurarea protocoalelor şi acordurilor instituţionale în
vigoare şi pentru crearea unui Consorţiu academic internaţional puternic.

6.2. Exploatarea mai completă a relaţiilor de parteneriat cu universităţi din alte
ţări, prin recunoaşterea reciprocă a curriculumului, mobilitatea şi schimbul
interuniversitar de studenţi şi profesori, colaborări ştiinţifice, etc.
• Integrarea în reţele universitare de valoare, care îşi recunosc reciproc planurile de
internaţional;

.S

.

învăţământ. În această direcţie se urmăreşte Crearea Consorţiului academic
• Realizarea schimbului de studenţi şi de cadre didactice;
• Dezvoltarea schimbului ştiinţific.

.B

6.3. Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare va
urmări desfăşurarea următoarelor tipuri de activităţi:
• Granturi finanţate de organisme multinaţionale şi comunitare;
• Programe cu ţări de limba germană şi franceză;
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• Programe cu ţări anglofone;
• Programe cu alte ţări;

• Consiliere educaţională şi informare cu privire la posibilităţi de studiu în
străinătate precum şi a programelor în desfăşurare la nivel european;

• Studii universitare şi post universitare finanţate de Guvernul Român, pentru
studenţii străini.

6.4. Creşterea mobilităţii studenţilor, pe baza sistemului de credite transferabile
şi apartenenţa la diverse programe de colaborare internaţionale
• Finalizarea introducerii sistemului de credite;
• Întocmirea protocoalelor de recunoaştere reciprocă a planurilor de învăţământ;
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• Crearea condiţiilor pentru realizarea efectivă a acestor schimburi (personal
specializat, bază materială adecvată etc.).

6.5. Se va urmări cu prioritate iniţierea de proiecte de cercetare pe plan naţional
şi internaţional cu colective interuniversitare, făcând astfel paşi pentru
integrarea internaţională.

Întreaga activitate internaţională a ULBS este orientată spre deschiderea de noi

.

porţi academice, care să ofere cadrelor didactice şi studenţilor posibilitatea integrării

.S

în comunitatea academică internaţională la cele mai înalte standarde profesionale şi
ştiinţifice.

Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare va continua
activitatea specifică pusă sub semnul dezvoltării colaborării cu instituţii diverse din

.B

spaţiul comunitar sibian, naţional şi internaţional, în cadrul unei strategii proprii de

U
.L

cultivare a imaginii Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
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7. Managementul calităţii

7.1. Strategii pentru Asigurarea Calităţii la Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu
7.1.1. Documentaţia care stă la baza sistemului de Asigurare a Calităţii la ULBS
Fundamentul pe care se bazează acţiunile în domeniul calităţii la ULBS sunt

.

documentele directoare la nivel european, documentele directoare la nivel naţional

strategic operaţional al ULBS etc.)

.S

(legi, ordonanţe etc.) şi documentele directoare ale ULBS (carta universităţii, planul

Documente directoare la nivel european
• Declaraţia de la Sorbona, 25 mai 1998;

• Declaraţia de la Bologna, 19 iunie 1999;

.B

• Comunicatul de la Praga, 19 mai 2001;

• Comunicatul de la Berlin, 19 septembrie 2003;
• Comunicatul de la Bergen, 19-20 mai 2005.
Documente directoare naţionale
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• Ordinul 3928/21 aprilie 2005 al M.E.C. privind asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale în instituţiile de învăţământ superior;

• Anexa la ordinul 3928/21 aprilie 2005;
• Ordinul 4492 al M.E.C. privind promovarea eticii profesionale în universităţi
(apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 595/11 iulie 2005)

• Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005
privind asigurarea calităţii educaţiei (apărut în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 334/13 aprilie 2006);
• Regulamentele şi procedurile de evaluare ale ARACIS (Agenţia Română pentru
Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior)
Documente directoare ale Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
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• Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
• Hotărârea Senatului privind implementarea managementului calităţii la ULBS;
• Planul operaţional al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
• Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii din Universitatea "Lucian Blaga” din Sibiu;
• Manualul calităţii.

A. Politica în domeniul calităţii

.

ULBS reprezintă centrul de excelenţă şi continuă înnoire socială în care

.S

promovarea calităţii în toate domeniile de activitate reprezintă principala prioritate.

Pentru atingerea obiectivelor calităţii cea mai importantă resursă a universităţii
noastre o constituie resursa umană reprezentată de corpul profesoral şi de studenţii
noştri în strânsă legătură cu utilizarea eficientă a resurselor materiale şi financiare. În

.B

acest scop vom dezvolta o cultură instituţională procalitate prin programe de training
în domeniul calităţii în scopul cunoaşterii aplicării criteriilor de calitate privind
selecţia corpului profesoral şi al studenţilor precum şi a metodelor şi procedurilor de
evaluare a întregului proces educaţional.
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Pentru ca nivelul de competenţă al absolvenţilor noştri să fie de nivel
competitiv pe piaţa muncii, produsul nostru - cunoaşterea - va reprezenta în cea mai
mare parte rodul activităţii de cercetare ştiinţifică în colective de cercetare

multidisciplinare formate din cadre didactice, cercetători şi studenţi. Măsura calităţii
absolvenţilor noştri o va constitui nivelul inserţiei pe piaţa muncii care va fi cunoscut
prin dezvoltarea unei largi platforme de parteneriat cu mediul extern.
În scopul ţinerii sub control a calităţii procesului educaţional, al calităţii

cercetării ştiinţifice şi al calităţii serviciilor auxiliare vom utiliza procedurile şi
instrucţiunile de lucru.

72

B. Implementarea sistemului de asigurarea calităţii cuprinde următoarele
• Modelul de management al calităţii la ULBS va fi modelul european al calităţii
propus de principalele organisme care reprezintă Aria Europeană a Învăţământului
Superior (ENQA, EUA, EURASHE, etc.) orientat spre atingerea excelenţei în
întregul proces educaţional.
• Procesul educaţional se va baza pe îmbunătăţirea metodelor de predare-învăţare în
care se vor îmbina în mod armonios şi echilibrat cunoştinţele teoretice cu cele
practice. Cercetarea ştiinţifică proprie în centrele noastre de cercetare ştiinţifică va
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constitui principala sursă de producere a cunoştinţelor noi în care vor fi angrenate
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deopotrivă cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii noştri.

• Pentru atingerea obiectivelor calităţii este utilizată organigrama structurii
organizatorice a ULBS în domeniul asigurării calităţii care va permite
identificarea responsabilităţilor la toate nivelele organizatorice.
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• Indicatorii de performanţă ai universităţii pentru evaluarea internă vor corespunde
cu indicatorii de performanţă ai planului strategic operaţional şi cu indicatorii
sectoriali definiţi la nivelul fiecărei facultăţi, departament, catedră, centru de
cercetare ştiinţifică. Vor fi definiţi indicatori de performanţă pentru fiecare
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program de studiu existent în universitate.

• Răspunderea pentru asigurarea calităţii fiecărui program de studiu şi a activităţilor
conexe acestuia revine facultăţilor, departamentelor şi catedrelor care coordonează
aceste programe.

• Decanii sunt responsabilii direcţi ai managementului calităţii în facultăţile pe care
le reprezintă, în acest scop pot întreprinde în spiritul autonomiei universitare
acţiuni specifice care să întărească sistemul de asigurare a calităţii în facultate.

• Studentul reprezintă clientul principal al universităţii şi este principalul interesat
de calitatea întregului proces educaţional. De aceea studenţii formează partenerul
important în toate procesele de evaluare şi au reprezentanţi de drept în comisiile
de evaluare şi asigurarea calităţii create la toate nivelele organizatorice.

73

• Procedurile de evaluare în universitate sunt focalizate pe evaluarea programelor
de studiu, evaluarea corpului profesoral, evaluarea studenţilor, evaluarea
resurselor de învăţare, evaluarea cercetării ştiinţifice, evaluarea serviciilor
auxiliare şi evaluarea instituţională (universitate, facultate, departament, catedră,
centru de cercetare ştiinţifică).
• La toate nivelele de structuri organizatorice se creează o bază de date care să
evidenţieze numărul de studenţi şi rata de succes, succesul absolvenţilor pe piaţa
muncii, nivelul de satisfacţie profesională a studenţilor, eficienţa corpului
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proprii indicatori de performanţă.

.

profesoral, structura socio-demografică, resurse de învăţare şi costul lor/student,
• La nivelul universităţii şi a facultăţilor se elaborează Manualul calităţii ceea ce va
asigura o credibilitate sporită pentru partenerii noştri.

• Comisiile de Evaluare şi Asigurarea Calităţii de la toate nivelele organizatorice
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vor redacta Raportul anual privind asigurarea calităţii incluzând propunerile
concrete privind îmbunătăţirea continuă a indicatorilor de performanţă.
• Rectorul este responsabil direct pentru Managementul calităţii la nivelul
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universităţii.

7.1.2. Indicatori pentru evaluarea universităţii
• Calitatea educaţiei

- evaluarea predării (calitatea cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor);
- calitatea studenţilor:

o concurenţă la admitere (selectivitatea studenţilor);
o procentul studenţilor care şi-au luat creditele pe primii doi ani;
o ponderea studenţilor la ciclul 2 şi 3 în total studenţi;
o inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi dacă îşi dezvoltă propriile
activităţi după un an de la absolvire;
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o terminarea studiilor în numărul de ani planificaţi;
o absolvenţi cu Premii Nobel şi Field Medals;
- investiţii în biblioteci şi tehnică de calcul (IC11 şi IC12):
o nr. volume/student;
o buget alocat pentru servicii de bibliotecă şi achiziţii noi;
o cheltuieli pentru biblioteci electronice;
- calitatea personalului didactic:

o premii internaţionale;

.S

o cercetători citaţi în 21 subiecte;

.

o personal cu Premii Nobel şi Field Medals;

o ponderea profesorilor în totalul personalului didactic (IC2);
o ponderea conducătorilor de doctorat;

o ponderea cadrelor didactice cu titlul de Doctor (IC4);
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• Cercetarea ştiinţifică

- publicaţii în baza de date ISI: articole publicate în
o Nature şi Science

articole publicate în:
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o Science Citation Index (SCI);

o Social Science Citation Index (SSCI);
o Science Citation Index Expanded (SCIE);
o Arts and Humanities Citation Index (AHCI);

- indicator CNCSIS (IC8 = raportul procentual dintre valoarea contractelor de
cercetare-proiectare şi totalul veniturilor universităţii);

• Dimensiunea şi reputaţia instituţiei
- nr. de studenţi raportat la personalul didactic titular;
- reputaţie internaţională (membru în organizaţii şi asociaţii internaţionale; visiting
profesor, studenţi internaţionali; programe de studii în limbi străine);
- reputaţia naţională [(CNR), reputaţia absolvenţilor (sondaje)];
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- relevanţă în societate (consultanţă şi servicii prestate către societate);
- resurse financiare extrabugetare obţinute de universitate (IC14 şi IC15);
- procentul din buget cheltuit pentru burse;
- procentul din buget cheltuit pentru investiţii, dotări şi servicii studenţeşti (indicator
valoarea cheltuielilor/student IC9);
- procentul cheltuielilor materiale din buget (IC10);
- calitatea managementului academic şi administrativ (IC13);

.

- calitatea serviciilor sociale şi administrative studenţeşti (IC16).
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În anul universitar 2006/2007 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a făcut parte
din lotul celor 11 universităţi din România care au fost evaluate la nivel instituţional
de către ARACIS, obţinând calificativul „Încredere ridicată”, cel mai înalt calificativ
privind calitatea întregului proces educaţional ce poate fi acordat în România, în
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urma unui raport de evaluare care ne plasează în fruntea universităţilor pilot evaluate.
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8. Managementul disciplinei şi eticii universitare
De la începutul preluării mandatului actuala conducere a Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu a fost preocupată de aşezarea întregii activităţi universitare pe
temelia legii, a principiilor de etică şi disciplină academică aşa cum se desprind ele
din Legea Învăţământului nr. 84/1995, Legea nr. 128/1997 privind Statutul
Personalului Didactic , ordinele şi hotărârile Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi
din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

.

Dacă în anul universitar 2004, imediat după alegeri, imperativul principal a fost
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elaborarea Cartei Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, a regulamentelor
principalelor structuri de conducere academică precum şi a comisiilor de specialitate
ale Senatului universităţii, în următoarea etapă s-a urmărit implementarea lor în
activitatea curentă, astfel ca întregul proces de învăţământ şi cercetare ştiinţifică să se
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desfăşoare într-un climat propice cunoaşterii şi performanţei intelectuale, într-o
competiţie onestă care să consacre valori autentice ale spiritului uman, să consacre
valorile autentice ale spiritului uman, să descurajeze impostura şi falsele valori şi să
asigure studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor noştri standarde de pregătire
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competitive în plan naţional şi internaţional.

Valorile şi principiile promovate în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt:

libertatea academică, autonomia personală, dreptatea şi echitatea, meritul profesional
şi etic, onestitatea şi corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa,
precum şi responsabilitatea tuturor factorilor de conducere şi realizare a proceselor
educativ – formative şi de cercetare ştiinţifică.
În cazul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu a funcţionat de la începutul

mandatului actualei conduceri, alături de alte comisii de specialitate, Comisia pentru
probleme juridice, etică şi disciplină universitară, iar din 2005, pe baza Ordinului
MEdC nr. 4492/06.07.2005 s-a înfiinţat Comisia de etică cu statut şi competenţe
aparte.
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Comisia juridică şi de disciplină universitară a asigurat consultanţa de
specialitate pentru elaborarea şi perfecţionarea Cartei Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Senatului, a
Regulamentului privind Activitatea Didactică, a Regulamentelor de Organizare şi
Funcţionare a Comisiilor de specialitate ale Senatului precum şi a altor reglementări
interne realizate în baza autonomiei universitare.
La cererea Senatului sau a rectorului Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, au
fost efectuate investigaţii, cercetări şi s-au elaborat rapoarte cu privire la situaţiile
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juridice sau disciplinare ivite pe parcurs. În marea majoritate a situaţiilor conflictuale
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ivite s-a urmărit dezamorsarea acestora prin explicarea celor în cauză a tuturor
implicaţiilor cauzate de activitatea lor, a drepturilor, dar şi obligaţiilor ce le revin în
diversele situaţii ivite. S-au propus, atunci când a fost cazul şi măsuri legale pentru
rezolvarea fiecărei situaţii în parte. Nu credem că este cazul a prezenta în concret
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toată cazuistica din activitatea acestei comisii, căci ar fi oţioasă. Atunci când s-a
impus, situaţiile au fost prezentate Biroului Senatului sau Senatului Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu cu propuneri judicioase de rezolvare a lor.
Pe parcursul activităţii curente s-a impus consilierea celorlalte structuri
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academice cu privire la latura juridică a activităţii lor. Colaborarea cu acestea a fost
întotdeauna principală şi îndreptată în permanenţă către găsirea soluţiilor legale
corecte, eficiente şi având mereu în faţă ideea prevenirii unor eventuale situaţii
conflictuale.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a intrat în diferite relaţii de parteneriat cu

alte instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale. Acordurile, contractele şi orice
alte convenţii în care ULBS a fost parte au fost realizate pe baza consilierii şi
avizului Comisiei Juridice şi de Disciplină Universitară.
S-a realizat în permanenţă monitorizarea întregului proces educaţional în spiritul
respectării legilor şi a normelor de etică academică a Cartei Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu şi a regulamentelor interne.
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S-a realizat o colaborare corectă şi eficientă cu echipa de audit intern pentru
rezolvarea diferitelor probleme curente. Au fost soluţionate numeroase sesizări şi
propuneri ale membrilor comunităţii noastre academice sau au fost elaborate rapoarte
de specialitate la cererea Senatului sau a conducerii operative a Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu în situaţiile când s-a pus problema rezolvării unor probleme mai
complexe.
Aşa cum am arătat mai sus, pe baza Ordinului MEdC nr. 4492/06.07.2006 s-a
înfiinţat separat Comisia Juridică şi Disciplină Universitară, Comisia de Etică, din
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care nu pot face parte persoane cu funcţii de conducere în cadrul universităţii. Se
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asigură astfel independenţa activităţii acesteia pentru promovarea valorilor etice, atât
în raporturile născute între membrii comunităţii academice, cât şi între aceştia şi
conducerea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

S-a elaborat astfel Codul etic al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu care stă la
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baza activităţii acestei comisii. S-a asigurat şi se asigură în permanenţa consultanţa
de specialitate şi pentru această comisie pentru a nu se adopta soluţii contrare
prevederilor legale.
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Sibiu 20.10.2007
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