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Facilități

ULBS

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 și plata în cantinele
și cafeteriile universității.

Facultatea de
Științe Agricole,
Industrie Alimentară
şi Protecţia Mediului

Serviciul UMS care oferă posibilitatea vizualizării online a
situaţiei şcolare.
Platformă 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 și 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.

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 „Centru 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.

Str. Ion Raţiu, Nr.7-9, Sibiu, 550012, România

Website - disponibil la adresa www.ulbsibiu.ro

T: +40-(269) 21.13.38 F: +40-(269) 21.25.58 E: saiapm@ulbsibiu.ro W: saiapm.ulbsibiu.ro

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

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este o universitate
dinamică, iar aceasta se vede în întreaga sa istorie.

Facultatea de ȘAIAPM

student

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi
Protecţia Mediului a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu
continuă o tradiţie de peste 50 ani de învăţământ superior
românesc în domeniul alimentar şi peste 100 de ani de
învăţământ superior agricol.
Răspunzând unei nevoi permanente a societăţii de a avea
specialişti în alimentaţie şi protecţia mediului, Facultatea
de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului este angajată într-un proces continuu de consolidare
educaţională şi materială a specializărilor existente, autorizări de funcționare a noi specializări, direcții de masterat și
studii doctorale.

Oferta Educațională
Master

Licență
Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare
4 ani / 240 de credite / zi şi ID
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 ani / 240 de credite / zi

Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor
Managementul procesării moderne
a alimentelor

Inginerie și management
Inginerie şi management în
agricultură și dezvoltare rurală

4 ani / 240 de credite / zi

Biotehnologii pentru industria alimentară

4 ani / 240 de credite / zi

Agronomie
Montanologie

Agronomie
Managementul protecţiei mediului agricol
Managementul dezvoltării
durabile a zonei rurale

Biotehnologii

4ani / 240 de credite / zi şi ID

Ingineria mediului
Ingineria şi protecţia mediului în agricultură

4 ani / 240 de credite / zi

Cariera ta
Specializările cu profil alimentar oferă pregătirea teoretică şi
practică care asigură absolvenţilor posibilitatea să devină ingineri
tehnologi în unităţi de producţie sau cercetare din industria
alimentară, în cadrul laboratoarelor de controlul calităţii sau
expertizării alimentelor, ingineri tehnologi pentru promovarea
tehnologiilor noi, a aditivilor, ingineri în exploatarea, proiectarea
şi controlul calităţii pe liniile de bioproducţii.
Pe lângă societăţi comerciale cu profil alimentar, absolvenţii
acestor specializări pot lucra în cadrul Autorităţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor, grupurilor şcolare cu profil
alimentar, laboratoarelor de analize fizico-chimice, Direcţiei
Sanitar Veterinare, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sanitară,
Oficiilor pentru Protecţia Consumatorului etc.

2 ani / 120 de credite / zi
2 ani / 120 de credite / zi

1,5 ani / 90 de credite / zi
1,5 ani / 90 de credite / zi

Absolvenţii specializării Inginerie şi management în alimentaţie
publică şi agroturism au avantajul dublei specializări având în
vedere faptul că în categoria disciplinelor de specialitate intră şi
discipline de tip managerial şi de tip tehnologic.
Aceasta urmăreşte formarea, prin studii interdisciplinare, a
inginerilor economişti, cu o pregătire complexă în domeniul
ingineriei alimentare, agroturismului şi a afacerilor.
Absolvenţii specializărilor cu profil agricol sunt pregătiţi pentru a
activa în: ferme agricole de producţie vegetală, ferme zootehnice,
oficii de consultanţă în agroturism, societăţi comerciale cu profil
agro-zootehnic, protecţia resurselor de apă, a atmosferei, a
solului, monitorizarea mediului şi evaluarea impactului ecologic,
auditul de mediu şi aspecte economice în promovarea proiectelor
de ingineria mediului. Pe lângă toate acestea, îşi pot alege o
carieră de specialişti în Direcţiile Agricole Judeţene, Primării,
Agenţii pentru Protecţia Mediului.

Susținere financiară

Institutul Confucius

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.

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

Activități de cercetare
Ferma didactică experimentală serveşte la realizarea experienţelor practice din cadrul lucrărilor de licenţă ale
studenţilor şi la efectuarea perioadelor de practică prevăzute
în programa de învăţământ.
Are o suprafaţă de 40 ha şi este amplasată pe teritoriul
cadastral Rusciori, la o distanţă de 6 km de localitatea Sibiu.

Asociații studențești
Liga Studenţilor de la Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi
Protecţia Mediului Sibiu reuneşte începând cu 2009 studenţii
facultăţii într-o asociaţie care are drept scop reprezentarea
intereselor lor, încurajarea iniţiativelor studenţeşti şi sprijinirea acţiunilor cultural-ştiinţifice ale studenţilor.
Pe lângă organizaţia proprie, studenţii de la Facultatea de
Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului fac
parte şi din AIESEC, cea mai mare organizaţie studenţească
internaţională, ce are drept obiectiv principal oferirea unei
experienţe practice internaţionale şi a unor oportunităţi în
leadership care să contribuie la dezvoltarea personală şi
profesională a membrilor săi.

Relații internaționale
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 numeroși
studenţi ai ULBS s-au bucurat de stagii de pregătire în
străinătate.
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.

