
 



Lista manifestărilor științifice pentru anul 2022  

Nr 
crt Denumire eveniment Tipul evenimentului 

Modul de 
desfășurare 
al 
manifestării Scurtă descriere a evenimentului 

1 
Abordarea interdisciplinară a 
pacientului neurologic în stare critică Conferinţă științifică 

Onsite (față 
în față) 

Tema se adresează specialităților (neurologie, terapie intensivă, 
imagistică cerebrală), implicate în managementul complex, 
mulidisciplinar al pacientului neurocritic. 

2 Cupa de schi și snowboard a ULBS Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

3 
Finala Campionatului Național 
Universitar de Judo Eveniment sportiv 

Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

4 Cupa de bachet mixt a ULBS Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

5 Cupa ULBS de volei mixt Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

6 

6th International Conference on 
Applied Informatics "Imagination, 
Creativity, Design, Development" Conferinţă științifică Hibrid 

Conferința internațională care își propune să reunească tineri 
cercetători din întreaga lume pentru a își prezenta rezultatele obținute 
în domeniul informaticii.  

7 Crosul Olimpic Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

8 

8th International Conference on 
Modelling and Development of 
Intelligent Systems Conferinţă științifică Hibrid 

The aim of the conference is to bring together computer scientists, 
mathematicians, researchers and students interested in the topics of 
the conference. The conference welcomes submissions of original 
papers on all aspects of modelling and development of intelligent 
systems ranging from concepts and theoretical developments to 
advanced technologies and innovative applications. 

9 
Tendințe actuale în educație fizică și 
sport de performanță 

Conferinţă 
studenţească (sesiune 
de comunicări 
științifice) 

Onsite (față 
în față) Sesiune de comunicări științifice 

10 
CEWM Central European Workshop 
of Myrmecology Conferinţă științifică Hibrid 

Domeniul vizat este cel al entomologiei, mai exact cel al 
mirmecologiei. Tematicile abordate sunt ecologia comunităților, 
faunistica, taxonomia, genetica etc. care vizează lumea furnicilor 
(Hymenoptera: Formicidae) 

11 

A 8-a Conferință Națională de 
Informatică pentru elevi, 
"Programare, Comunicare, 
Imaginație, Design " Conferinţă științifică Hibrid 

Scopul conferinţei este de a reuni elevi din toate liceele din ţară pentru 
a prezenta aplicații originale realizate în orice domeniul al Informaticii 

12 Cupa ULBS la tenis de câmp Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

13 Cupa ULBS la înot Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 

14 Cupa ULBS la tenis de masă Eveniment sportiv 
Onsite (față 
în față) Întrecere sportivă 



15 Studium Oecologicum 

Conferinţă 
studenţească (sesiune 
de comunicări 
științifice) Hibrid 

Simpozionul studențesc Studium Oecologicum organizat de către 
Facultatea de Științe este la a 13-a ediție. Manifestarea este adresată 
în special studenților programelor de licență și master din domeniile 
Știința mediului și Biologie, având o tematică largă care permite  
participarea tuturor studenților interesați, indiferent de tema abordată. 

16 
Sesiunea studențească de 
comunicări științifice în matematică 

Conferinţă 
studenţească (sesiune 
de comunicări 
științifice) Hibrid 

Conferința se adresează studenților de la domeniile Matematica, 
Informatica si Inginerie, atat de la Licenta cat si Master.  
Tematica cuprinde matematica generala si aplicata. 
Sectiunea pentru elevi se adreseaza atat elevilor din ciclul gimnazial 
cat si cel liceeal. 
Tematica cuprinde probleme deosebite si subiecte de istoria 
matematicii. 

17 
Aquatic Biodiversity International 
Conference Conferinţă științifică Hibrid 

The conference will aim to communicate recent advances in the 
aquatic biodiversity: assessment, monitoring, conservation and 
management, aquatic habitats - biodiversity interrelations, aquatic 
biodiversity and alien species, aquatic microbial ecology, food web 
interactions and aquatic productivity, wetlands biodiversity, research 
methods in aquatic ecology/biodiversity, ecologic reconstruction and 
the biodiversity, human impact and the aquatic biodiversity, global 
changes. Both senior and student researchers can submit scientific 
materials; please see the online 

18 
Concursul de robotică  Line follower – 
powered by Marquardt Concurs 

Onsite (față 
în față) 

Concursul se adresează studenților pasionați de mecatronică și 
robotică, și are ca scop aprofundarea cunoștințelor și îmbunătățirea 
abilităților participanților în ceea ce privește crearea, programarea și 
testarea unui robot autonom.  

19 
Concursul Național de Robotică 
RObotX.  Concurs 

Onsite (față 
în față) 

Scopul acestei competiții este reprezentat de faptul că se încearcă să 
dezvolte interesul tinerilor pentru tehnică şi, în special, pentru robotică 
la scară naţională.  
Concursul oferă, înainte de orice, ocazia de a participa la o competiţie 
fair play şi de a pune în aplicare cunoştinţele tehnice. În acest sens se 
concentrează pe formarea participanţilor din rândul tinerilor, adică a 
studenţilor sau membrilor cluburilor independente de robotică.  
Fiecare echipă poate construi unul sau doi roboți, respectând 
încadrarea acestora la dimensiunile cerute în regulament. Regulile 
pun în valoare caracterul didactic, dar într-un mod atractiv de 
competiţie. Regulile promovează non-violenţa în comportamentul 
roboţilor.  
Un meci durează 100 de secunde și se desfășoară pe o suprafață 
special amenajată, între două echipe care preiau elementele de 
culoare  diferite, în funcție de culoarea de pe care se pornește. 
Roboţii, care participă, sunt roboţi autonomi, în timpul meciului nefiind 
permisă nicio comandă din exterior, iar tema concursului se modifică 
în fiecare an.  
În urma Concursului Național de Robotică RObotX vor fi  selectate trei 
echipe pentru a participa la concursul internațional EUROBOT. 



20 
Metode moderne de diagnostic și 
tratament în patologia pediatrică Conferinţă științifică 

Onsite (față 
în față) 

Conferința prezintă metodele moderne de diagnostic și tratament în 
patologia pediatrică. La conferință sunt invitați să  participe toți cei 
implicați în procesul de diagnosticare și tratament ale afecțiunilor 
pacientului pediatric precum si studentii Facultatii de Medicina. 

21 

International Conference on 
Approximation Theory and its 
Applications (ICATA) Conferinţă științifică Hibrid 

The Conference is included in activities of the RESEARCH CENTER 
IN MATHEMATICS AND APPLICATIONS organized by Department of 
Mathematics and Informatics, "Lucian Blaga" University of Sibiu and it 
is dedicated to high level research lectures and exchanging ideas on 
the field of Approximation Theory and related topics. 

22 
The International Conference on Non-
formal Education Conferinţă științifică Hibrid Conferinţă științifică internațională 

23 
Simpozion național studențesc 
“Interferențe culturale în gastronomie” Simpozion 

Onsite (față 
în față) 

Gastronomia este parte a patrimoniului imaterial și reprezintă în fapt o 
nouă orientare în dezvoltarea durabilă a oricărei regiuni. Emulația 
creată în jurul subiectului gastronomie culturală, apelând la noi 
instrumente oferite de tehnologia de ultimă generație, sunt 
determinante pentru tânăra generație ca lucrând la interferența între 
domenii să aducă elemente inovatoare modului de prezentare a 
gastronomiei din diferite regiuni.  

24 

„Nicht Konkurrenten, sondern 
Brüder…“ Auf dem Weg zu einem 
neuen Miteinander von orthodoxer 
und katholischer Kirche Simpozion 

Onsite (față 
în față) 

Der Titel dieses Fachkolloquiums ist der Gemeinsamen Erklärung von 
Papst Franziskus und Patriarch Kyrill von Moskau aus dem Jahr 2016 
entnommen. Die Formulierung geht aber weit über einen konkreten 
Anlass hinaus: sie gilt ganz grundsätzlich als ein Konzept, dass 
sowohl den Umgang von orthodoxer und katholischer Kirche 
miteinander wie auch das Verhältnis der Kirche zur Welt bestimmen 
soll. Denn nur so kann letztlich die Kirche gegenüber der Welt die 
christliche Hoffnung bezeugen (vgl. 1 Petr 3,15). 

25 
Conferința Anuală ULBS a Cercetării 
de Sociologie și Asistență Socială Conferinţă științifică Hibrid 

Conferința Anuală ULBS a Cercetării de Sociologie și Asistență 
Socială își propune în fiecare an să ofere un forum de dezbatere 
academică specialiștilor din toate domeniile științelor sociale 
(sociologi, specialiști în asistența socială, antropologi, specialiști în 
științele comunicării, politologi etc.), atât din țară, cât și din străinătate, 
abordând teme de extremă actualitate precum: etnicitate și migrație; 
stratificare socială și inegalitate; identitate națională și europeană; 
populism; rețele sociale și socializare; internet și media digitale; familie 
și stiluri de viață; sănătate și boală; noi direcții metodologice în studiul 
fenomenelor sociale 



26 

Conferința Națională Studențească 
”Provocări Și Oportunități Privind 
Valorificarea Deșeurilor Agro-
Alimentare” 

Conferinţă 
studenţească (sesiune 
de comunicări 
științifice) Hibrid 

Agricultura și procesarea industrială a alimentelor generează o 
cantitatea mare de deșeuri și  subproduse care sunt valorificate 
tradițional în hrana alimentelor, compostate sau altele. Deseori 
acestea generează costuri ca urmare a neutralizării lor. Cercetările 
recente au demonstrat că aceste deșeuri și subproduse au un 
potențial mare de a contribui la creșterea sustenabilității sectorului 
alimentar și pot fi valorificate superior. Prin cercetările realizate 
studenții vor conștientiza problematica economică, ecologică și a 
sustenabilității producției agro-alimentare și vor contribui la inovare în 
acest domeniu. 

27 
Școala de Vară dSummer@ULBS D-
School Școală de vară 

Onsite (față 
în față) 

În cadrul școlii de vară, elevii și studenții vor lucra în echipă în timp ce 
parcurg un proces creativ de rezolvare a unei provocări utilizând 
metoda Design Thinking. 

28 Ateliere de dezvoltare a creativității 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Folosind instrumente din Design Thinking, Centrul de Design Thinking 
- ULBS D-School va organiza în fiecare lună un atelier de dezvoltare a 
creativității pentru elevi și studenți. Detalii pe pagina de Facebook și 
Instagram. 

29 Noaptea Cercetătorilor 2022 
Activitate 
extracurriculară Hibrid 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu va desfășura în 30 septembrie 
2022 un adevărat maraton al cercetării în cadrul unui program 
complex, care va include experimente, expoziții, concursuri, 
spectacole cu roboți, science – cafe, vizite în laboratoare. 
Evenimentele sunt adresate publicului sibian de toate vârstele, dar în 
special tinerilor, cărora li se propune o altă viziune asupra vieții 
universitare și a carierei de cercetător. 

30 Eveniment de comunicare a științei 
Activitate 
extracurriculară Hibrid 

Evenimentul este adresat publicului de toate vârstele, dar în special 
studenților interesați sau implicați în proiecte de cercetare. Scopul 
acestui eveniment este de a pregăti tinerii pentru o carieră de 
cercetători cu abilități de comunicare. 

31 Ökumene Semester Hermannstadt Școală de vară 
Onsite (față 
în față) 

Semestrul Ecumenic se adresează studenților vorbitori de limbă 
germană care doresc să cunoască tradiția Bisericii Ortodoxe, 
Transilvania și România. 

32 
Colocviul Internațional Universitar 
„Lucian Blaga” Conferinţă științifică Hibrid 

Colocviul Internațional Universitar „Lucian Blaga” are o tradiție de 22 
ani, desfășurându-se, începând cu anul 2000, în fiecare an. 
Evenimentul aduce împreună studenți, profesori și cercetători în 
domeniul Științelor Umaniste, lucrările prezentate putând fiind 
publicate, în urma unui proces de peer-review în revista „Caietele 
Lucian Blaga” (https://magazines.ulbsibiu.ro/lucianblagacolloquium/). 



33 Nevoi și așteptări în învățarea RLS 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică 

Onsite (față 
în față) 

Ideea acestui workshop a plecat  de la sugestia făcută de Elena 
Platon în studiul Româna ca limbă străină (RLS): elemente de 
metadidactică care, prin rugămintea adresată studenților străini din 
anul pregătitor de a scrie primele „cinci cuvinte”, respectiv primele 
„cinci enunțuri”  care le vin în minte în legătură cu limba română, a vrut 
să verifice modul în care studenții străini (nivelurile A1-A2) percep 
limba română și, totodată, ce tip de raport au cu aceasta.Evenimentul 
este adresat studenților din anul pregătitor din cadrul Facultății de 
Litere și Arte. În cadrul workshopului, studenții vor completa 
chestionare de acest gen cu scopul de a sesiza necesitățile și 
așteptările pe care aceștia le au în demersul de a învăța limba 
română. De asemenea, la această activitate vor fi invitați și câțiva 
dintre studenții străini care au absolvit anul pregătitor  și care acum 
sunt studenți în anul I și al II-lea la facultățile sibiene. Aceștia le  vor 
împărtăși experiența lor de învățare a limbii române ca limbă străină. 

34 
Personalități ale culturii din 
Transilvania Conferinţă științifică Hibrid 

Conferință națională evocatoare a personalităților din spațiul 
transilvănean 

35 Istoria și cultura sibiană 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid Atelier de dezbatere asupra temelor legate de memoria locală.  

36 DATfest – Ediția A VII -a  Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

DATFest ediția a VII - are drept obiectiv implicarea tinerilor artiști în 
viața social-culturală a comunității locale prin crearea unui cadru 
favorabil comunicării deschise, atât la nivel local cât și national, 
propunând evenimente culturale de calitate realizate în strânsă 
colaborare cu specialiști din artele spectacolului 

37 Spectacol "Puzzle" Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

Un spectacol în care publicul poate decide cum evoluează povestea. 
O producție despre relații interumane și reguli impuse de societate.  
Trei povești în care fiecare își are propriul adevăr. Oare are dreptul 
cineva sa îi judece? 

38 Spectacolul „Jocul de-a vacanța”   Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

„Jocul de-a vacanța”, încă din titlu pune studentul-actor față în față cu 
elemental de bază al acestei profesii – jocul. Balansul dintre imaginar 
și real, această alternanță dintre spațiile reale de joc și nevoia de 
cădere în imaginar a generat infinite posibilități de improvizație și 
nenumărate puncte de vedere în interpretarea situațiilor reale de joc. 
Plecând de la premisa tinereții interpreților, muzica, coregrafia, decorul 
și costumele au un numitor comun definit prin cuvântul dinamic. 



39 Spectacolul „Ziua iertării” Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

Piesa autoarei israeliene Hanna Azoulay-Hasfari este o confruntare 
între patru personalități pasionale, patru surori, pe care dispariția 
bruscă a mamei lor le aduce din nou împreună, după cincisprezece 
ani, în care lucrurile nespuse dintre ele le-au făcut să se îndepărteze. 
O sărbătoare a ispășirii, a judecății, a iertării le obligă să își 
regăsească una în cealaltă rădăcinile pierdute și, în ciuda 
temperamentului lor mediteranean, să se împace în primul rând cu 
propria identitate și să accepte pe ele însele, așa cum se văd oglindite 
în celelalte. Figura unei mame luptătoare, care și-a apărat toată viața 
puii ca o leoaică, poate cu prețul dragostei acestora, domină chiar și în 
absență viața fiicelor sale, crescute pentru a deveni niște 
supraviețuitoare. Urmând structura unui film polițist, surorile trebuie să 
rezolve misterul dispariției mamei, dar în această încercare ajung să 
dezvăluie secrete mai adânci, ce stau la rădăcina istoriei lor de familie. 
Asttfel, teme fundamental umane ca iertarea de sine, acceptarea 
propriei identități, reevaluarea tardiției și a maternității, existența într-
un spațiu al războiului mai ales interior, conduc spectacolul printre 
valurile de furtună ale unei comedii dulce amărui, ca gemul de gutui 
pentru Yom Kippur 

40 Spectacolul Almost maine Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

Spectacolul Almost maine este spectacolul de licență al anului III 
Actorie, coordonat de profesorii Marius Gîlea, Diana Fufezan și Adrian 
Neacșu.  

41 Spectacolul Deșteptarea primăverii Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

Cea mai remarcabilă și totodată cea mai controversată piesă de teatru 
a lui Frank Wedeking, Deșteptarrea primăverii face referire la 
sexualitatea și pubertatea unor tineri adolescenți. Piesa este o 
tragedie scrisă la sfârșitul secolului al XIX – lea care abordează o 
team încă actuală, lipsa de comunicare între generații și care face 
victime.  

42 Spectacolul Romeo și Julieta Eveniment cultural 
Onsite (față 
în față) 

Spectacolul Romeo și Julieta pe care-l va regiza Adryi Zholdak 
urmărește iubirea înfloritoare, căsătoria secretă și moartea eventuală 
a doi adolescenți ale căror familii se urăsc reciproc. 

43 
Modern Research In Psychology – 
16th Edition Conferinţă științifică Online 

Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea unor specialiști, a 
unor practicieni de mare valoare (atât din țară, cât si din străinătate), 
în vederea realizării schimbului de informații cu și între aceștia. Ne 
propunem să oferim specialiștilor și tinerilor cercetători oportunitatea 
de a-și prezenta munca în diferite ramuri ale psihologiei, sociologiei, 
științelor educației și sănătății, de a-și face cunoscute ultimele metode 
și instrumente de cercetare, de a realiza un schimb intens de 
informații, benefic tuturor participanților. 
In cadrul manifestării, se vor organiza activități deosebit de 
interesante: expuneri, work-shop-uri, dezbateri / mese rotunde, sesiuni 
științifice.  



44 
Spectacolul Țesătorul de vise – 
Poveste de Crăciun Eveniment cultural 

Onsite (față 
în față) 

Dorința ancestrală de a colinda în seara de ajun a Crăciunului este un 
sentiment ce nu ține de tradiția unei anumite comunități, ci este un 
imbold ce vine din filonul ființei umane, împreună cu năzuința de a nu 
fi singur în această perioadă. Într-o astfel de seară, destinele unor 
tineri se intersectează într-o gară, loc cu precădere destinat întâlnirilor, 
intersecțiilor, bifurcațiilor. Și unul și altul au câte o viață în urmă, plină 
de întâlniri, de bucurii, de decepții, de zâmbete și lacrimi în aparență 
identice pentru toți, dar în realitate diferite pentru fiecare și diferite de 
fiecare dată. Cadrul spațial și temporal, foarte rigid la prima vedere, 
lasă loc unuia mistic, în care îngerii se transformă în oameni, în cei 
mai umili, iar existența reală se contopește cu reveria și cu amintirile 
copilăriei. Tabloul de sărbătoare se conturează din culorile fiecărui ins 
în parte, din memoria și nuanțele fiecărei povești, încadrând imagini și 
tușe diverse ce converg spre un singur țel, acela de a colinda și de a 
împărtăși cu ceilalți propria poveste. 

45 
Muzica şi dansul ca expresie creativă 
şi instrument pedagogic 

Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Workshop dedicat elevilor de clasa a XII-a, organizat împreună cu 
studenţii de la specializările Coregrafie şi PIPP. Prin aplicaţii 
instrumentale şi exerciţiu dramatic/ dans, vom demonstra utilitatea 
muzicii şi a dansului în procesul de învăţare.  

46 The Alchemical Imperative of Writing 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică 

Onsite (față 
în față) 

2 prelegeri / săptămână pe teme literare pentru studenții anglofoni, 
susținute de Prof. Thomas Cousineau (Emeritus, Washington College, 
USA).  

47 

Deutsch als arbeitsmarktrelevante 
Zusatzqualifikation in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa/ 
Relevanța limbii germane pe piața 
muncii în ECE și SEE Conferinţă științifică Hibrid 

Plecând de la cererea sporită pentru personal calificat vorbitor de 
limbă germană pe actuala piață a muncii din această regiune, 
manifestarea continuă seria conferințelor organizate anual (Budapesta 
2021, Prishtina 2019, Berlin 2018, Opole 2017, Sibiu 2016) dedicate 
perspectivelor profesionale extinse oferite de programele de studii în 
limba germană și importanța formării abilităților lingvistice în context 
profesional în țările ECE și SEE. 

48 
Moştenire literară şi culturală în 
spaţiul sud-est-european Conferinţă științifică 

Onsite (față 
în față) 

Manifestarea ştiinţifică este centrată pe cultura minorităţii germane din 
sud-estul Europei. Va fi o manifestare cu participare internaţională. 
Limba de prezentare este limba germană. 

49 Academia de vară “Transilvania Școală de vară 
Onsite (față 
în față) 

Şcoala de vară este focusată pe cultura germană din România 
prezentată studenţilor străini din cinci ţări. 

50 Atelier de traducere literară 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid Traducere literară; mediere lingvistică și culturală 

51 Public Speaking Competition Concurs Hibrid Arta discursului public; dezbatere 

52 Zilele Dermatologiei la Sibiu Conferinţă științifică Hibrid 

Conferința zilele dermatologiei la Sibiu este un eveniment anual ce 
abordează teme de interes pentru lumea medicală dermatologică, dar 
și pentru alte specialitățile medicale și chirurgicale. 



53 Sibiu Innovation Days 2022 Conferinţă științifică 
Onsite (față 
în față) 

Sibiu Innovation Days continues the topic of digital transformation 
aimed at adapting industrial and administrative processes in the 
context of digitalization, as well as towards value creation through 
structural transformation and generating of new businesses, startups 
or spinoffs. 

54 
Primul Forum al Parcarilor din 
Romania Simpozion 

Onsite (față 
în față) 

Tematici: PMUD și parcări, SIDU, audit de parcare și politici de 
parcare, controlul parcărilor, soluții de construire a parcărilor noi, 
eventual multietajate, parcări pentru biciclete, mobilitate urbană, soluții 
de MaaS, tipuri de senzori de parcare, datele deschise ale parcărilor, 
Parcarile de resedinta, Parcarile publice, Parcari ecologice, Legislatia 
parcarilor, Standarde pentru parcari, Solutii de administrare a 
parcarilor, Solutii de finantare pentru parcari, etc 

55 
Simpozionul de primăvară al 
doctoranzilor Eveniment cultural Hibrid 

Eveniment cultural care include o serie de manifestări liturgice, 
culturale și științifice cu ocazia sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi care este 
sărbătoarea școlilor de teologie din lumea ortodoxă.  

56 
Simpozionul de primăvară al 
doctoranzilor și masteranzilor Simpozion Hibrid 

Simpozionul de primăvară al masteranzilor și doctoranzilor permite 
acestor categorii de studenți din Universitatea noastră, dar și din alte 
universități să prezinte referate științifice. 

57 The Role of (church) Historian Today  Conferinţă științifică Hibrid 
Un grup de istorici și istorici bisericești vor reflecta asupra rolului 
istoricului, in special a istoricului bisericesc astăzi 

58 
Zilele andreiene- Sesiune de 
comunicări științifice 

Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Profesorii Facultății de Teologie din Sibiu prezintă în fața colegilor  
proiectele la care lucrează. 

59 
Actualități și perspective în 
cercetarea farmaceutică Conferinţă științifică Hibrid 

Manifestare științifică multidisciplinară care aduce în atenție cercetări 
actuale si perspective în domeniul medico-farmaceutic. Principalele 
tematici abordează studiul produselor de sănătate si impactul acestora 
asupra creșterii calității vieții pacienților. 

60 
Simpozionul de iarnă al doctoranzilor 
și masteranzilor Simpozion Hibrid Studenții doctoranzi și masteranzi prezintă referate de specialitate. 

61 Prayer in the Early Church  Conferinţă științifică Hibrid Conferința internațională organizată pe o temă teologică esențială 

62 Zilele Medicale Sibiene Conferinţă științifică Hibrid 

Conferinţa se adresează tuturor profesioniştilor din sănătate, personal 
medical şi farmaceutic, fiind o manifestare multidisciplinară, care 
acoperă majoritatea ramurilor ştiinţifice medicale. 

63 Cultură și Religie (Spiritualitate) 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Evenimentul își propune să intensifice comunicarea și cercetarea 
inter-, pluri- și transdisciplinară prin evidențierea afinităților dintre 
filologie și teologie.  Scopul dezbaterii îl reprezintă educarea 
strategiilor dialogului, evaluarea semnificației comunicării, cultivarea 
limbii și cultura duhului în societatea contemporană.  



64 
Conferința națională a studenților, 
masteranzilor și doctoranzilor în drept Conferinţă științifică Hibrid 

Scopul organizării acestei manifestări științifice este de a crea cadrul 
organizatoric pentru a dezbate rezultatele cercetărilor științifice ale 
studenților, masteranzilor și doctoranzilor în drept, de a îndemna 
spiritul științific la identificarea de noi soluții teoretice și practice 
aplicabile în diversitatea raporturilor juridice, de a promova contribuțiile 
valoroase. 
La conferință sunt invitați să participle studenții, masteranzii și 
doctoranzii facultăților de drept din România. Lucrările conferinței se 
vor desfășura în cinci secțiuni distincte: 
1. Drept civil și drept procesual civil 
2. Dreptul comercial. Dreptul muncii. 
3. Drept penal și drept procesual penal. 
4. Drept public. Științe administrative.  
5. Drept internațional și european. 
Lucrările vor fi cuprinse în volumul Conferinței care va fi publicat la o 
editură juridică de prestigiu care îi va garanta ținuta științifică și 
grafică.  

65 
Atelier de discuții - Drepturile 
personalității 

Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică 

Onsite (față 
în față) 

Atelierul de discuții își propune să aducă în atenția studenților și a 
participanților tematica specifică drepturilor personalității dar și să 
lărgească orizontul de înțelegere a unor noțiuni tehnice cum ar fi : 
„dreptul la viață”, „integritate corporală”, „dreptul la onoare”. 
Atelierul de discuții se va desfășura secvențial: (I) un mesaj de 
prezentare a temelor supuse discuțiilor, (II) prezentarea participaților și 
dialogul pe marginea subiectelor care reprezintă interes pentru 
participanți, (III) reflecții interactive – oportunități și limite în domeniul 
drepturilor personalității, (IV) sesiune întrebări – răspunsuri; feedback. 

66 
Raporturile de muncă în timpul și 
după încetarea crizei Covid-19 

Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Scopul organizării acestei manifestări științifice este de a dezbate 
efectele pe care pandemia de Sars-Cov2 le-a determinat în domeniul 
relațiilor de muncă. Pe parcursul crizei Covid 19, fiecare stat a încercat 
să adopte măsuri energice de limitare a răspândirii virusului, dar și de 
stimulare a activității angajatorilor, afectați puternic de criza economică 
ce a însoțit-o pe cea sanitară. Opțiunile legiuitorului român nu sunt 
foarte diferite de cele ale altor state membre ale Uniunii Europene. În 
acest context, organizarea acestei dezbateri are ca principal obiectiv 
acela de a analiza modificările aduse legislației muncii, impactul 
acestora în desfășurarea relațiilor de muncă, dificultățile practice 
generate, precum și tendințele existente la nivel european în 
reglementarea relațiilor de muncă.  
Activitatea intitulată generic „Masă rotundă. Raporturile de muncă în 
timpul și după încetarea crizei” se va desfășura secvențial: (I) un 
mesaj de prezentare a temelor supuse dezbaterii, (II) prezentarea 
participaților și dialogul pe marginea subiectelor care reprezintă interes 
pentru participanți,  (III) sesiune întrebări – răspunsuri; feedback. 
La această manifestare vor fi invitați să participe cadre didactice 
universitare, studenți, masteranzi, doctoranzi, precum și reprezentanți 
ai profesiilor liberale și reprezentanți ai angajatorilor. 



67 Poetry and Translation 
Workshop/ atelier/ 
întâlnire tematică Hibrid 

Workshop dedicat studenților masteranzi cu participarea unor 
traducători consacrați 

68 SmartFIN@ISF Conferință online 

Este un parteneriat academic care susține demersurile de 
cercetare desfășurate de cadrele didactice și urmărește să 
impulsioneze proiectele de cercetare ale studenților. 

69 IECS și IECS student 

conferință 
economică 
internațională fizic/hibrid 

Conferința economică internațională, ediția 29,  
28 octombrie 2022, https://iecs.ro/ 
Persoană contact: Cristina Tanasescu, 0723588498, 
Cristina.tanasescu@ulbsibiu.ro 
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