Facultatea de Teologie

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Litere şi Arte

teologie@ulbsibiu.ro
http://teologie.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 210530

inginerie@ulbsibiu.ro
http://inginerie.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 217928

litere@ulbsibiu.ro
http://litere.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 215556

Licenţă:
-Tehnologia construcţiilor de maşini
-Maşini-unelte şi sisteme de producţie
-Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
-Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
-Inginerie economică în domeniul mecanic
-Inginerie economică industrială
-Calculatoare
-Tehnologia informaţiei
-Electromecanică
-Ingineria şi protecţia mediului în industrie
-Ingineria transporturilor şi a traficului
-Ingineria sistemelor multimedia
-Electronică aplicată
-Mecatronică
-Robotică

Licenţă:
-Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză
-Limba şi literatura engleză- O limbă şi literatură modernă
(germană sau franceză) sau Limba şi literatura română
-Limba şi literatura română- O limbă şi literatură modernă
(engleză, germană sau franceză)
-Limba şi literatura germană- O limbă şi literatură străină
(engleză sau franceză) sau Limba şi literatura română
-Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură străină
(germană sau engleză) sau limba şi literatura română
-Limbi moderne aplicate (engleză, germană, franceză)
-Ştiinţe ale informării şi documentării
-Actorie
-Teatrologie/ Management cultural

Licenţă:
-Teologie ortodoxă pastorală

Masterat:
-Teologie istorică
-Teologie sistematică
-Teologie practică

Facultatea de Ştiinţe
stiinte@ulbsibiu.ro
http://stiinte.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 216642

Licenţă:
-Matematică informatică
-Informatică
-Fizica mediului
-Ecologie şi protecţia mediului
-Biologie
-Educaţie fizică şi sportivă
-Sport şi performanţă motrică

Masterat:
-Biologie aplicată
-Antrenament şi performanţă
-Educaţie fizică şi sportivă şcolară
-Sisteme şi tehnologii informatice avansate
-Matematică informatică aplicată
-Expertiză şi managementul sistemelor
ecologice

Facultatea de Ştiinţe Economice
economice@ulbsibiu.ro
http://economice.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 210375

Licenţă:
-Finanţe bănci
-Economia comerţului, turismului
şi serviciilor
-Economia comerţului, turismului
şi serviciilor (limba engleză)
-Contabilitate şi informatică
de gestiune
-Management
-Marketing

Masterat:
-Administrarea afacerilor în turism şi servicii
-Strategii şi politici de management şi
marketing ale firmei
-Expertiză contabilă şi audit
-Management educaţional
-Managementul afacerilor
-Managementul afacerilor (în limba engleză)
-Management financiar şi bancar internaţional

drept@ulbsibiu.ro
http://drept.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 233295

Masterat:
-Administraţie publică europeană
-Managementul poliţiei locale
-Drept european
-Instituţii de drept privat român
-Ştiinţe penale
-Drept judiciar privat

Facultatea de Medicină
medicina@ulbsibiu.ro
http://medicina.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 436777

Facultatea de Ştiinţe Agricole,
Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
saiapm@ulbsibiu.ro
http://saiapm.ulbsibiu.ro
+40 - (269) 211338

Licenţă:
-Controlul şi expertiza produselor alimentare
-Ingineria produselor alimentare
-Inginerie şi management în alimentaţia
publică şi agroturism
-Biotehnologii pentru industria alimentară
-Montanologie
-Inginerie şi protecţia mediului în agricultură

Facultatea de Drept

Licenţă:
-Drept
-Administraţie publică
-Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar
-Pedagogia învăţământului primar şi
preşcolar (în limba germană)

Masterat:
-Advanced Computing Systems (limba engleză)
-Embedded Systems (limba engleză)
-Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale
-Logistică industrială
-Optimizarea tehnologiilor textile
-Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
-Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
-Managementul afacerilor industriale
-Managementul securităţii, sănătăţii şi al relaţiilor de muncă
-Managementul calităţii
-Managementul proiectelor europene
-Ingineria şi managementul gazelor naturale
-Management of the Integrated Organizational Systems (limba engleză)
-Aplicaţii avansate în inginerie electrică
-Ingineria şi managementul mediului şi energiilor regenerabile

Masterat:
-Limba şi literatura engleză
-Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (limba franceză)
-Limba şi literatura germană
-Limba şi literatura română
-Modernism şi postmodernism în literatură
-Teoria şi practica traducerii şi interpretării (limba engleză)
-Teoria şi practica traducerii şi interpretării (limba franceză)
-Comunicare interculturală în domeniul economic (limba germană)
-Profesor documentarist
-Arta interpretării caracterelor dramatice
-Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale

Masterat:
-Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
-Managementul procesării moderne a alimentelor
-Managementul protecţiei mediului agricol
-Managementul dezvoltării durabile
a zonei rurale

Licenţă:
-Medicină
-Medicină dentară
-Asistenţă medicală generală
-Tehnică dentară
-Farmacie

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
socio-umane@ulbsibiu.ro
+40 - (269) 218287

Licenţă:
-Asistenţă socială
-Istorie
-Psihologie
-Relaţii internaţionale şi studii europene
-Sociologie
-Comunicare şi relaţii publice
-Jurnalism
-Studii de securitate
-Ştiinţe politice

-Studiul patrimoniului şi managementul
bunurilor culturale
-Resurse umane
-Teologie protestantă pastorală (limba
germană)
-Conservare şi restaurare

Masterat:
-Istorie socială în România modernă şi contemporană: Elite politice
-Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine/ Arheologie
clasică şi medievală
-Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric
-Leaderhip şi management organizaţional
-Selecţia şi gestiunea resurselor umane
-Managementul relaţiilor publice
-Publicitate şi brand
-Diplomaţia apărării
-Managementul integrării europene şi administraţiei publice
-Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate
-Securitate şi relaţii internaţionale
-Psihologie medico-legală şi criminalistică. Evaluare şi intervenţie
-Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie
-Restaurare lemn policrom.

Facilităţi oferite studenţilor:
Burse
-Burse internaţionale: programele de mobilitate
academică Erasmus;
-Burse de performanţă, burse de merit, burse de
studiu şi burse sociale.

PROGRAME

DE LICENŢĂ
ŞI MASTERAT

www.ulbsibiu.ro

Cercetare

Cadre didactice - 685
Profesori asociaţi - 84
Cadre didactice străine - 25

Resurse informatice
- Acces rapid la e-mail şi internet prin intermediul
infokiosk-urilor din fiecare facultate din cadrul ULBS;
- Posibilitatea de consultare online a notelor, folosind
sistemul de management al scolarităţii (UMS);
- E-Mail personalizat pe domeniul universităţii, cu
spaţiu de stocare;
- Spaţiu web pentru pentru pagina de internet proprie;
- Acces FREE la internet wireless în toate sediile
facultăţilor şi cladirilor ULBS;
-Reţea de internet în cămine;
-Posibilitatea accesării unei platforme web unde sunt
ataşate cursurile - pentru sistemul de învăţământ la
distanţă;
-ULBS TV - canal de televiziune pe internet.

-9 clădiri - sedii ale facultăţilor
-clădirea rectoratului
-8 cămine cu 2.000 de locuri de cazare
-2 cantine
-o nouă clădire care găzduieşte Biblioteca Centrală
Universitară

Numărul total al studenţilor - 12.350
Masteranzi – 3.850
Studenţi învăţământ la distanţă - 4.000
91 programe de LICENŢĂ
120 programe de MASTERAT
14 programe de DOCTORAT

-22 de Centre de Cercetare în care studenţii interesaţi
pot aplica practic cunoştiinţele teoretice sub îndru marea cadelor didactice;
-Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor
-Cisco Network Academy.

Campusul ULBS

ULBS în cifre:

Centre de Cercetare - 22
Numărul bibliotecilor - 13
Profesori străini - 55
Studenţi străini - 285
Parteneriate cu universităţi străine - 87
Acorduri bilaterale ERASMUS - 252
Cămine - 8
Locuri de cazare - 2.000
Cafeterii - 6
Organizaţii studenţeşti - 12

Informaţii de contact:
Biroul Marketing şi Relaţii Publice
B-dul. Victoriei nr. 10, Sibiu
550024, România
+40-(0)-(269) 21.81.65
marketing@ulbsibiu.ro
relatii.publice@ulbsibiu.ro
http://www.ulbsibiu.ro
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ULBS

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

