Facilităţi

ULBS

Website - disponibil la adresa www.ulbsibiu.ro
Serviciul UMS care oferă posibilitatea vizualizării online a
situaţiei şcolare.
Platforma de e-learning care facilitează interacţiunea online
profesor-student, accesul la suporturile de curs aferente ş.a..

Biblioteca universității
-deţine aprox. 600.000 unităţi documentare, 14.000 volume
periodice şi abonamente la importante baze de date electronice;
-dispune de catalog online pentru cercetare bibliografică, săli cu
acces liber la raft, aranjate pe domenii, într-un sediu nou şi
modern, 400 locuri pentru studiu dotate cu echipamente de
conectare la internet, calculatoare, scanere, imprimante şi
multifuncţionale.

Cămine şi cantină
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu dispune de aproximativ
1900 de locuri de cazare în cele 8 cămine din diferite zone ale
oraşului, dotate adecvat necesităţilor studenţilor (săli de
lectură, săli de fitness, maşini de spălat, televizoare, spaţii
pentru gătit etc.).
Spaţiile de dormit pot avea de la 4 locuri, în majoritatea
locaţiilor până la 1 loc în căminele-hotel, cu grupuri sanitare
între camere sau chiar la fiecare cameră.
Locurile în căminele ULBS sunt accesibile nu doar studenţilor
deja înmatriculaţi, ci şi celor care se înscriu în anul I la oricare
dintre facultăţile universităţii.

Facultatea de
Științe
Economice

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate
dinamică, iar aceasta se vede în întreaga sa istorie.
Edificată pe tradiţia celor 225 de ani de învăţământ superior
sibian, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este, la ora actuală,
una dintre cele mai performante universităţi din România.
Calitatea învăţământului şi cercetării practicate la ULBS este
recunoscută şi recompensată de organele de evaluare ale
statului, ULBS fiind “Centrul Academic de Excelenţă” şi printre
puţinele universităţi din ţară care au acreditată cercetarea
ştiinţifică.
Promovând valori precum spiritul antreprenorial şi inovativ,
cercetarea de calitate şi deschiderea, ULBS încurajează studenţii
să-şi dezvolte creativitatea şi potenţialul, pregătindu-i şi
sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

Calea Dumbrăvii, Nr.17, Sibiu, 550324, România

My Account: webmail, webspace şi acces gratuit la internet
wireless în tot campusul ULBS.

T: +40-(269) 21.03.75 F: +40-( 269) 21.03.75 E: economice@ulbsibiu.ro W: economice.ulbsibiu.ro

Cardul de student care ţine locul legitimaţiei de student,
asigură accesul la Bibliotecă, în căminele ULBS şi la alte facilităţi
oferite (wireless, copiere xerox etc.), precum şi plata în cantinele
şi cafeteriile universităţii.

Universitate de stat acreditată
de către ARACIS cu calificativul
Grad de Încredere Ridicat

FSE Facultatea de Științe Economice
student

http://economice.ulbsibiu.ro

Facultatea de Ştiinţe Economice a ULBS este o poartă de intrare în
domeniul tumultuos, dar captivant al economiei.
Domeniul economic al învăţământului superior functionează ca o
unitate într-o diversitate tot mai accentuată a specializărilor ce-l
compun. Răspunzând acestor tendinţe, Facultatea de Ştiinţe
Economice a ULBS urmăreşte o direcţie de dezvoltare ale cărei
coordonate sunt valoarea, iniţiativa, responsabilitatea şi competenţa, iar evoluţia sa este caracterizată prin noutate, dinamism,
rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai
ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene.
În acest sens, misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este una
didactică şi de cercetare ştiinţifică, înscriindu-se în ansamblul
eforturilor de educaţie și de pregătire profesională corespunzătoare cerinţelor prezente şi viitoare ale pieței munci de a forma
specialişti cu cunoștințe și abilități superioare specifice domeniului
economic.

Oferta educațională
Finanţe
Finanțe şi bănci

Master

Licenţă
Contabilitate

3 ani / 180 de credite / IF și ID

Expertiză contabilă şi audit

Administrarea Afacerilor

Management

3 ani / 180 de credite / IF și ID
Economia comerţului turismului
şi serviciilor
Administrarea afacerilor – în limba engleză 3 ani / 180 de credite / IF
(Business Administration)

Managementul afacerilor
Managementul afacerilor (engleză)
Management educaţional

3 ani / 180 de credite / IF și ID

Management
Management

3 ani / 180 de credite / IF și ID

Relaţii internaţionale

Studenţii economişti au posibilitatea de a-şi completa şi
aprofunda cunoştinţele teoretice prin activităţi de cercetare
practică şi internship-uri la diverse companii financiare şi de
afaceri, precum şi instituţii publice din judeţul Sibiu şi nu
numai.
De asemenea, studenţii sunt îndrumaţi şi spre realizarea de
activităţi de cercetare ştiinţifică, având posibilitatea de a
participa la IECS (International Economic Conference of Sibiu) secţiunea pentru studenţi şi alte evenimente de acest gen
organizate de diverse instituţii naţionale şi internaţionale.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu dezvoltă un intens
program de cooperare internaţională, astfel încât studenţii
ULBS să beneficieze de cât mai multe oportunităţi în
dezvoltarea carierei lor.
Programele de mobilitate studenţească sunt coordonate de
Departamentul de Relaţii Internaţionale împreună cu
reprezentanţii fiecărei facultăţi, iar până acum numeroşi
studenţi ai ULBS s-au bucurat de stagii de pregătire în
străinătate.

Asociaţii studenţeşti

Administrarea afacerilor în
turism şi servicii

2 ani / 120 de credite / IF și IFR

Strategii şi politici de management
şi marketing ale firmei

2 ani / 120 de credite / IF și IFR

Finanţe
Management financiar şi
bancar internaţional

Marketing
Marketing

2 ani / 120 de credite / IFR
2 ani / 120 de credite / IF
2 ani / 120 de credite / IF

Administrarea Afacerilor

Contabilitate
Contabilitate şi informatică
de gestiune

2 ani / 120 de credite / IF și IFR

Activităţi de practică şi cercetare

2 ani / 120 de credite / IF

Studenţii facultăţii s-au reunit în “Clubul Studenţilor
Economişti”, organizaţie care are drept scop principal
promovarea intereselor studenţilor şi implicarea activă a
acestora în diverse proiecte sociale, culturale şi umanitare.
Studenţii pot opta pentru a face parte şi din AIESEC, cea mai
mare organizaţie studenţească internaţională.
Ambele asociaţii au drept principal obiectiv oferirea unei
experienţe practice şi a unor oportunităţi în leadership care să
contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor
lor.

3 ani / 180 de credite / IF şi ID

Alumni
Cariera ta
Studenţii facultăţii noastre au posibilitatea să dobândească
competenţe profesionale şi transversale, necesare pentru construirea
unei cariere în domeniul economic. Ca urmare, absolvenţii pot ocupa
diverse posturi corespondente unei pieţe economico-financiare într-o
continuă transformare, respectiv: director economic, manager general,
economist şef, director comercial/vânzări/bancă/hotel, director
executiv bancă, şef agenţie bancă, contabil şef, expert contabil,
informatician, manager/analist financiar, manager marketing,
antreprenor, administrator hotel, auditor intern/financiar, cenzor,
comisar Garda Financiară, consilier/inspector/consultant financiarbancar, consultant bugetar, expert fiscal, ofiţer bancar, manager de
proiect, art director publicitate, broker de valori, agent de asigurare,
casier tezaur, agent de turism tour-operator, recepţioner de hotel, etc.

Experienţa anilor de studiu poate fi întregită prin participarea
la asociaţia ALUMNI. Aici, fiecare dintre absolvenţii noştri
poate să dezvolte în continuare strânse legături cu
comunitatea specialiştilor în domeniul economic.
http: //economice.ulbsibiu.ro/alumni

Susţinere financiară
Performanţa studenţilor ULBS este încurajată şi stimulată
inclusiv material, prin oferirea de burse de excelenţă, de
performanţă şi de studiu.
Totodată, persoanele cu situaţii materiale şi medicale
deosebite sunt sprijinite prin burse sociale.
Cuantumul minim al acestora acoperă costurile de cazare în
căminele ULBS, iar bursele de performanţă se apropie de
valoarea salariului minim pe economie.

Oportunităţile sunt foarte variate, Universitatea “Lucian Blaga”
din Sibiu având semnate peste 200 de acorduri de colaborare cu
mari universităţi din întreaga Europă şi fiind singura
universitate din România implicată în programul Erasmus
Mundus Mobility with Asia şi Erasmus Mundus Mobility with
Asia West.
Facultatea de Ştiinţe Economice are colaborări cu universităţi
din peste 30 de ţări europene.

Institutul Confucius
Organizează cursuri de limbă şi cultură chineză, cursuri
practice de Taijiquan, Go, caligrafie ş.a. şi oferă resurse
bibliografice de / în limba chineză.

