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Cuvântul 
decanului
 Ne dorim să oferim studenților noștri nu doar posibilitatea 
de  a  studia  în  condiții  foarte  bune,  beneficiind  de  expertiza  și 
rezultatele cercetării științifice ale diferitelor proiecte derulate de 
către  cadrele  didactice  în  spațiul  academic,  ci  și  să  oferim  o 
viziune  despre  lume  care  să  potențeze  calitatea  de  student  în 
științe socioumane. Credem cu tărie în parteneriatul dintre studenți 
și profesori pe drumul cunoașterii și lucrăm pentru a descoperi noi 
modalități  prin  care  să  creștem,  an  de  an,  calitatea  actului  didactic. 
Suntem aici pentru a construi împreună lumea viitorului! Bine ați venit în noul an universitar!

Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU
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O universitate modernă 
trebuie să fie ancorată 
puternic în comunitate. O 
facultate care se ocupă de 
d o m e n i u l s o c i a l î ș i 
propune să dezvolte o 
viziune în care cercetarea 
și activitatea didactică se 
î m p l e t e s c p e n t r u a 
descoperi cele mai bune 
s o l u ţ i i p r i n c a r e 
comunitatea poate să se 
dezvolte. Și, pentru că 
provocările viitorului ne 
pot face mai atenţi la 
oportunităţile prezentului, 
o facultate mai prietenoasă 
cu mediul reprezintă un 
deziderat asumat.

Lect. univ. dr. Bogdan GHEORGHIŢĂ  

prodecan  

activităţi studenţești și relaţii 
internaţionale 

Conf. univ. dr. Raluca SASSU  

prodecan  

programe academice și 
cercetarea știinţifică 

Prof. univ. dr. Daniel MARA 

prodecan
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Structura facultății

Departamentul de Jurnalism, Relații Publice, Sociologie și Psihologie 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Facultatea de Științe Socio-Umane
1 recenzie

Facultate

Strada Lucian Blaga 2+4, Sibiu, România

socioumane.ulbsibiu.ro

+40 269 212 970

A�șați mai

2 fotogra�i

Alții caută și

Facultatea de Științe Socio-Umane

Director 

Conf. univ. dr. Andrei GHEORGHIŢĂ

Într-o lume ale cărei nevoi de înţelegere a dimensiunilor sociale și psihologice ale vieţii 
umane sunt în continuă creștere, programele de studii Asistenţă Socială, Psihologie, 
Sociologie și Resurse Umane pregătesc specialiști în studiul fundamentelor, mecanismelor și 
consecinţelor comportamentului uman. Aceștia sunt capabili să faciliteze adaptarea continuă 
a indivizilor, grupurilor, comunităţilor și organizaţiilor la provocările generate de schimbările 
sociale. Absolvenţii programelor Jurnalism și Comunicare și Relaţii Publice formaţi în 
universitatea noastră lucrează astăzi în echipele editoriale ale multor publicaţii naţionale și 
locale, ale diferitelor posturi de radio și televiziune, în cadrul unor edituri sau departamente 
de relaţii publice.

Tel/Fax: + 40 -(269) 21.29.70

Jurnalism 

Comunicare și relaţii 
publice 

Sociologie 

Resurse umane 

Asistenţă socială 

Psihologie
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Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate 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Director 

Lect. univ. dr. Gabriel ȘERBAN

20.09.2016 Facultatea de Drept - Google Maps

https://www.google.com/maps/place/Facultatea+de+Drept/@45.782288,24.146763,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5f4f97f9895120a4!8m2!3d45.7822877!4d24.1... 1/2

Date cartogra�ce ©2016 Google 50 m 

Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Drept
3 recenzii

Universitate

Calea Dumbrăvii 34, Sibiu, România

A�at în: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

drept.ulbsibiu.ro

+40 269 233 295

8 fotogra�i

Facultatea de Drept

Tel/Fax:+40-(269) 42.21.69

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a ales să îşi fundamenteze întreaga sa activitate pe 
deschiderea către ideile novatoare şi pe o intensă activitate de cercetare, ridicată la 
standarde internaţionale, capabilă să vină proactiv în întâmpinarea nevoilor unei societăţi 
româneşti aflate în schimbare şi să contribuie cu soluţii practice la dezvoltarea acesteia. 
Departamentul de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate este unul 
dintre exponentele acestei viziuni, înfiinţându-se ca răspuns la nevoia crescândă de 
specialişti pregătiţi la cel mai înalt nivel în domenii de maximă importanţă pentru 
afirmarea României pe plan european şi internaţional.

Știinţe politice 

Relaţii internaţionale și studii 
europene 

Studii de securitate

http://www.facebook.com/socioumanesibiu
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Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă
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Departamentul de Istorie, Patrimoniu şi Teologie Protestantă mizează pe păstrarea şi 
transmiterea valorilor culturale autentice, dar şi pe schimbul de idei, pe interculturalitate şi 
interconfesionalitate. Departamentul patronează o reţea extinsă de şantiere arheologice-
şcoală şi beneficiază de laboratoare de restaurare-conservare de ultimă generaţie.

Director 

Lect. univ. dr. Silviu-Istrate PURECE

Tel:+40-(269) 21.44.68

Istorie 

Conservare - restaurare 

Studiul patrimoniului și managementul 
bunurilor culturale 

Teologie protestantă

20.09.2016 Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane - Google Maps
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Facultatea de Știinţe Socio-Umane
2 recenzii

Facultate

Bulevardul Victoriei 5-7, Sibiu 550024, România

socioumane.ulbsibiu.ro

+40 269 216 068

A�șați mai

Fotogra�i

Alții caută și

Facultatea de Știinţe Socio-Umane
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
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Mai multe detalii despre locaţiile ULBS, aici!

Director 

Prof. univ. dr. Carmen DUȘE

Tel:+40-(269) 23.52.24

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, prin oamenii lui, îşi 
propune să facă mai mult decât o simplă formare: îşi propune să dea tinerilor, viitori 
profesori o “a doua natură” de care aceştia să se poată folosi mai apoi, toată viaţa.  

Misiunea acestui departament  se regăsește în formarea iniţială pentru cariera 
didactică a studenţilor de la toate specializările, precum şi în formarea continuă prin 
grade didactice și programe de master și postuniversitare a cadrelor didactice din 
învăţământ. 

Pentru a duce mai departe tradiţia unui oraș în care știinţa pedagogică  a dat 
personalităţi de marcă, dar și din dorinţa de a fructifica moştenirea trecutului și 
oportunităţile viitorului, se derulează programele de studii de licenţă PIPP in limbile 
română și germană.  

 Pregătire  psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2, pentru studenţii integraţi în 
programele de licenţă ale universităţii  
   Pregătire psihopedagogică prin Nivelul 1 si 2 postuniversitar  
    Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare 
română 
        Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PIPP), cu limba de predare 
germană 
     Formare continuă prin gradul didactic II si I 
    Formare continuă prin programe postuniversitare de lungă și scurtă durată: 
Afterschool,  Mentorat pentru profesia didactică, Incluziune și intervenţie pentru 
persoanele cu CES, Management educational (interdisciplinar) 

http://www.ulbsibiu.ro/ro/despre_ulbs/harta_locatii.php
http://socioumane.ulbsibiu.ro
http://www.facebook.com/socioumanesibiu
http://www.ulbsibiu.ro/ro/despre_ulbs/harta_locatii.php
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Ce fac în primele săptămâni de școală?
În  primele  săptămâni  de  școală  vor  fi  rezolvate  problemele  de  natură 

organizatorică,  acelea  care  asigură  integrarea  formală  în  mediul  universitar  și  care 
conferă studentului o serie de drepturi și obligații.

Fiecare student va semna Contractul de finanțare și Contractul de studii. Primul 
cuprinde condițiile în care se va face finanțarea studiilor, iar 
cel din urmă cuprinde toate disciplinele care vor fi parcurse 
în  anul  respectiv.  Cele  două  contracte  vor  fi  transmise 
studentului de către secretariat, prin intermediul tutorelui 
de an. Tot prin intermediul tutorelui de an fiecare student 
va  primi  Carnetul  de  student,  acel  document  ce  atestă 
statutul de student și care îi conferă o serie de drepturi și 

facilități  (transport,  intrarea  la 
evenimente culturale etc.). În cazul în care Carnetul de student 
nu a fost eliberat și studentul are nevoie de un document care să 
îi ateste calitatea, poate solicita de la secretariatul specializării o 
adeverință  ce  va  fi  folosită  până  la  obținerea  Carnetului  de 
student.

Ce voi studia?
Disciplinele  care  vor  fi  studiate  în  cadrul  fiecărei 
specializări se regăsesc în Planul de învățământ. Acesta 
este  disponibil  pentru  fiecare  an  în  parte  și  poate  fi 
consultat la avizierele de la sediul specializărilor sau pe 
site-ul acestora. Planul de învățământ, pentru fiecare an 
de studiu (I, II sau III) este structurat pe 2 semestre. În 

primul semestru va fi parcurs un set de discipline, iar în al doilea, un alt set. Numărul de 
ore pe săptămână va fi de aproximativ 20. La acestea se poate adăuga un curs (în fiecare 
semestru), în cadrul Modulului de pregătire pedagogică. Această pregătire suplimentară 
permite ocuparea unui post în învățământ, după finalizarea studiilor. Toate persoanele 
care doresc să se angajeze în învățământ sunt obligate să aibă un certificat care să ateste 
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Activitatea didactică
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parcurgerea  disciplinelor  din  cadrul  modului  pedagogic.  Mai  multe  informații  sunt 
disponibile pe pagina Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Majoritatea  disciplinelor  au  două  componente:  curs  și  seminar/laborator.  În 
cadrul cursului se vor parcurge aspectele teoretice ale disciplinei respective. Acesta se va 
desfășura sub formă  de prelegere, cu precădere, și  va fi adresat unui număr mare de 
studenți, toți studenții dintr-un an de studiu, de la o anumită specializare sau de la  mai 
multe  specializări  (curs  comun).  Seminariile/laboratoarele  se  vor  desfășura  pe  grupe 
(aproximativ  20  studenți/grupă)  și  vor  acoperi  cu  precădere  partea  aplicativă  a 
disciplinei. Dacă în cadrul cursului activitatea este susținută  în cea mai mare parte de 
profesor,  în  cadrul  seminarului/laboratorului  studentul  se  implică  în  cea  mai  mare 
măsură prin participarea la discuții, susținerea de referate, proiecte, în funcție de cerințele 
fiecărei  discipline.  În  general,  activitatea  din  cadrul  seminarului/laboratorului  are 
caracter  obligatoriu  și  va  fi  punctată/notată.  Punctele/notele  obținute  la  seminarul/
laboratorul aferent unei discipline vor avea o anumită pondere în nota finală deci vor fi 
luate  în  calcul la  acordarea  notei  finale.  Detaliile  privind  criteriile  de  evaluare  sunt 
cuprinse în Fișa disciplinei și vor fi prezentate de fiecare profesor în parte, la începutul 
cursului respectiv.

Cu cine voi studia?
Toate cadrele didactice universitare se numesc, 

generic,  profesori,  dar  aceștia  se  diferențiază  prin 
gradul  didactic  pe  care  îl  dețin.  Există,  astfel, 
următoarea  ierarhie:  asistent  universitar,  lector 
universitar,  conferențiar  universitar  și  profesor 
universitar. Toți cei care au aceste grade au și titlul de 
doctor în științe. În planul activității didactice nu sunt 
diferențe foarte mari, toate cadrele didactice pot susține 
atât cursuri cât și seminarii/laboratoare. În procesul de 
comunicare (scrisă, orală) se poate folosi termenul generic de ”profesor”. 
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Cum va fi programul?
Programul nu va fi unul standardizat. Orele pot fi distribuite 

de-a lungul întregii  zile,  între orele 8.00 și  20.00,  de luni până 
vineri.  Orarul  va  fi  disponibil  la  avizierele  specializărilor. 
Denumirea  disciplinei  prezentă  în  orar  va  fi  însoțită  de 
următoarele  informații  suplimentare:  curs/seminar/laborator, 
numele  profesorului  titular  (care  ține  efectiv  disciplina 
respectivă),  sala  în  care  se  va  desfășura  activitatea.  Sala  se  va 

schimba în funcție de tipul activității: cursurile necesită săli cu un număr mare de locuri, 
în timp ce seminariile vor fi desfășurate în săli cu o capacitate mai mică. Laboratoarele 
vor  avea  spații  special  destinate,  cu  toate  dotările  necesare  pentru  diverse  activități 
practice.

Unele  discipline  sunt  prevăzute  în  planul  de  învățământ  cu  două  ore  pe 
săptămână, altele cu o oră. Pentru disciplinele prevăzute cu o oră (pentru curs sau pentru 
seminar/laborator), de regulă, se cumulează două ore și se desfășoară din două în două 
săptămâni. Pe orar, această situație este semnalată prin secționarea celulei (pătratului) în 
care  apare  disciplina,  cu  o  diagonală.  Dacă  disciplina  apare  deasupra  diagonalei, 
disciplina  respectivă  se  va  ține  în  săptămâna  impară  (prima  săptămână,  a  treia 
săptămână…a treisprezecea săptămână – fiecare semestru având 14 săptămâni, conform 
structurii  anului  universitar).  Dacă  disciplina  apare  sub  diagonală,  se  va  ține  în 
săptămâna pară (a doua săptămână, a patra săptămână…a paisprezecea săptămână). Nu 
se vor lua în calcul  (nu se  vor număra)  săptămânile  de vacanță.  Dacă  se  va intra în 
vacanța de Crăciun, de exemplu, după săptămâna a unsprezecea, prima săptămână de 
școală, după vacanță, va fi a doisprezecea.

În  primele  săptămâni  funcționează  un  orar  provizoriu,  existând  posibilitatea 
apariției unor modificări. Schimbările, de regulă, sunt aduse la cunoștința studenților, dar 
și aceștia trebuie să  consulte periodic orarul afișat, pentru a le identifica. Orarul se va 
schimba în fiecare semestru, atât în ceea ce privește conținutul (disciplinele) cât și în ceea 
ce privește modul de distribuire a orelor pe parcursul unei săptămâni. 

Perioadele  aferente  activităților  didactice  și  vacanțelor  se  regăsesc  în  Structura 
anului  universitar.  Consultând  acest  document,  putem  afla  când  începe  și  când  se 
termină fiecare semestru, perioadele de sesiune, de practică, de restanțe, perioada alocată 
pentru evaluarea cadrelor didactice.

WWW.FACEBOOK.COM/SOCIOUMANESIBIU !9

Activitatea didactică
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Cum se face evaluarea? Cum voi obține 
notele?

Fiecare  disciplină  are  o  formă  de  verificare 
specificată  în  planul  de  învățământ:  E  -  examen,  C  - 
colocviu, V – verificare. Diferența este dată de perioada 
în  care  acestea  se  vor  desfășura.  Colocviile  și 
Verificările, de regulă, vor avea loc în ultima săptămână 
a fiecărui semestru, când studenții se vor prezenta și la 
ore,  conform  orarului.  Examenele  vor  avea  loc  în 
sesiune  (o  perioadă  de  3  săptămâni  în  iarnă,  după 
primul  semestru  și  3  săptămâni  în  vară,  după  al  doilea  semestru),  când  activitățile 
didactice de predare s-au încheiat, iar studenții se prezintă numai la examene.

Datele de examene vor fi stabilite de către studenți împreună cu profesorul titular 
de curs. Activitatea de seminar, de regulă, este evaluată pe parcursul semestrului, iar la 
examenul final vor fi verificate, cu precădere, informațiile transmise în cadrul cursurilor. 
În sesiune va fi susținut un singur examen pentru fiecare disciplină. Pentru ca un examen 
să fie promovat, studentul trebuie să ia minim nota 5. În cazul în care nu obține această 
notă (sau nu se prezintă la examen), va exista posibilitatea să susțină din nou examenul, 
în săptămâna de restanțe, programată imediat după vacanța intersemestrială, din iarnă 
(pentru  disciplinele  din  semestrul  I)  sau  imediat  după  sesiunea  din  vară,  pentru 
disciplinele din semestrul II. Atât evaluările din sesiune, cât și din cele  două săptămâni 
de restanțe, sunt gratuite. Dacă studentul nu promovează examenele nici în săptămâna 
de restanțe, va mai beneficia de o săptămână de restanțe în vară (după săptămâna alocată 
pentru disciplinele din semestrul II) și de o săptămână în septembrie, dar numai pe baza 
unei cereri aprobate de Decanul Facultății, și în urma achitării unei taxe. 

Fiecare disciplină are un număr de credite, număr care se regăsește în Planul de 
învățământ.  În  momentul  în  care  o  disciplină  este  promovată,  studentul  primește 
numărul  de  credite  aferent  acesteia,  indiferent  de  notă.  În  fiecare  semestru  trebuie 
acumulat un număr de 30 de credite, deci 60 de credite pentru un an de studiu. În cazul 
în care studentul nu totalizează aceste credite, se poate prezenta la examene în sesiuni 
speciale de refacere de credite, achitându-se o taxă. Mai multe informații pot fi găsite în 
Regulamentul de activitate didactică al ULBS.
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La cine pot apela când am nevoie de 
informații?

Fiecare an (toți studenții care urmează o specializare 
în același an de studiu) va avea un tutore de an, care este, 
de fapt, un cadru didactic care predă la acea specializare. 
Tutorele de an le va transmite studenților toate informațiile 
de  care  au  nevoie,  pentru  o  bună  integrare  în  mediul 
academic. Pentru o comunicare mai eficientă și o mai bună 
organizare, fiecare an va avea desemnat si un șef de an, 
din rândul colegilor (în unele cazuri șef de an este numit 
studentul cu cea mai mare medie la admitere), prin intermediul căruia se va comunica 
mai  ușor  cu  profesorii  și  cu  secretariatul.  Este  de  preferat  ca,  atunci  când  apare  o 
problemă care privește mai mulți studenți, aceasta să fie transmisă șefului de an, care o 
va transmite mai departe spre profesori sau secretariat. Dacă  există  totuși nevoia unei 
comunicări directe cu un profesor, acesta poate fi contactat pe email, fiecare angajat al 
universității deținând o adresă de email de tipul: prenume.nume@ulbsibiu. ro.

În anul universitar 2016-2017 tutorii din anul I, pe specializări, sunt următorii:

Specializare Tutore

Asistență socială Lect. univ. dr. Sorina CORMAN

Comunicare și relații publice Lect. univ. dr. Adina PINTEA

Conservare - restaurare Lect. univ. dr. Sebastian CORNEANU

Istorie Asist. univ. dr. Anamaria TUDORIE

Jurnalism Lect. univ. dr. Ioana BĂRBULESCU

PIPP germană Conf. univ. dr. Liane IUNESCH

PIPP română Conf. univ. dr. Diana MIHĂESCU
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Ce comportament trebuie să adopt la școală?

Statutul de student implică un anumit tip de conduită. Un membru al comunității 
academice va promova un comportament ce se va delimita de cel al persoanelor din afara 
acestui  mediu.  Ținuta  vestimentară  decentă,  limbajul  elevat,  atitudinea  potrivită  în 
timpul orelor și nu numai, sunt câteva dintre aspectele care contribuie la o bună integrare 
în mediul academic și la dezvoltarea profesională a studentului.

Psihologie Lect. univ. dr. Gabriela MARCU; Lect. univ. dr. Mihai 
SIMA

Relații internaționale și studii europene Lect. univ. dr. Emilia TOMESCU

Resurse umane Lect. univ. dr. Ionela VLASE

Sociologie Asist. univ. dr. Mihai RUSU

Studii de securitate Asist. univ. dr. Marius ȘPECHEA

Studiul patrimoniului Asist. univ. dr. Anamaria TUDORIE

Științe politice Conf. univ. dr. Dragoș DRAGOMAN

Teologie protestantă Lect. univ. dr. Renate KLEIN

Specializare Tutore
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Bine de știut!

• Studenții pot solicita și ei deschiderea unui cont de email pe domeniul universității, 
cont  ce  va  fi  valabil  pe  toată  perioada  cât  vor  fi  studenți  în  această  instituție  de 
învățământ;

• La  secretariatul  specializării  sau  al  Decanatului  se  poate  merge  în  fiecare  zi,  în 
intervalul  13-15.  Pentru probleme ce  vizează  întregul  an (formularul  pentru fixarea 
examenelor, de ex.), va merge șeful de an, în calitate de reprezentant;

• Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu acordă mai multe tipuri de burse studenților 
care au rezultate foarte bune la învățătură, care se implică în viața studențească sau 
care desfășoară activități de voluntariat. De asemenea, există posibilitatea de a aplica 
pentru bursele sociale.
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Bine ai venit la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prescurtat, ULBS! 

Universitatea are astăzi în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de 
Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, 
Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară 
și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice. Universitatea din Sibiu poartă numele 
lui Lucian Blaga încă de la 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet 
și  filozof  român.  Atribuirea  numelui  a  fost  determinată  de  semnificația  aparte  pe  care 
personalitatea lui Lucian Blaga o are în cultura română, precum și legăturilor lui puternice cu 
Sibiul în perioada 1940-1945.

 ULBS oferă studenţilor săi numeroase 
oportunităţi: 

• Pentru toți cei care sunt interesați să-și construiască cariera încă de pe băncile facultății, este 
disponibil un Birou de Orientare în Carieră;

• În fiecare an, în perioada mai-iunie, studenții pot aplica pentru un loc în taberele organizate de 
către  Ministerul  Tineretului  și  Sportului  -  Direcția  Programe  și  Proiecte  pentru  Tineret  și 
Studenți, în diferitele locații din țară. Cu cât rezultatele la învățătură sunt mai bune, cu atât 
cresc și șansele de a obține un loc într-o perioadă/locație dorită;

• Pentru a avea o imagine mai bună, mai clară și mai rapidă asupra notelor obținute la examene, 
studenții  beneficiază  de  un  program  la  care  se  pot  loga  și  verifica  ce  notă  au  obținut  la 
disciplinele studiate (UMS);

• Studenții  ULBS  pot  aplica  pentru  o  bursă  prin  care  pot  studia  în  afara  granițelor  țării,  o 
modalitate foarte bună de a lua contact cu sisteme de educație diverse, de a cunoaște oameni și 
culturi noi;

• Pentru studenții din alte localități, ULBS oferă spații de cazare, în limita locurilor disponibile, în 
căminele sale.
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Reprezentarea studenţilor 

Studenții facultății sunt reprezentați în structurile de conducere de colegi care candidează pentru 
aceste poziții  și  care,  prin implicarea și  timpul lor,  mijlocesc parteneriatul  studenți/profesori. 
Oricând ei pot fi contactați pentru a sprijini rezolvarea unor situații cu care studenții se confruntă 
în mod curent.

Din Consiliul Facultății de Științe Socio-Umane fac parte următorii studenți:

Andreea JELERIU

 Laura-Denisia MATEI 

Andreea MĂRTOIU 

Andreea ȘTEFAN

Lucian VULPE

Reprezentarea studenților facultății în Consiliul Studențesc este asigurată de 

Andreea ŞTEFAN

Din Senatul ULBS fac parte:

Gabriel BARBU

Adrian FERCHIU (o va înlocui pe Andreea JELERIU)

Maria-Elana POPA
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Unii dintre studenții reprezentanți, la început de drum, vă transmit câteva gânduri…

Andreea ŞTEFAN este studentă la specializarea Comunicare şi 
relații publice și este membru al Consiliului Facultății de Ştiințe 
Socio-Umane,  dar  şi  membru  al  Consiliului  Studențesc  al 
Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

„După  experiența acumulată  în primul an de studiu,  am descoperit 
anumite necesități în cadrul facultății noastre, motiv pentru care, în 
acest an universitar, am decis să pun bazele unei asociații, împreună cu 
câțiva  colegi.  Pentru  a  lua  legatura  cu  mine,  mă  găsiți  pe  adresa 
andreeag.stefan@ulbsibiu.ro sau pe facebook.com/stefan03andreea.

Mă bucur că ați ales să fiți studenții facultății noastre, iar, pe această 
cale, vă doresc mult succes în noul an universitar”!

Laura-Denisia  MATEI  este  studentă  a  facultății  din  anul 
2014. Ea este membră a Consiliului facultății și participă la diferite 
comisii care servesc intereselor studenților. 

”Consider că  este  foarte important să-ți  alegi  din primul an de 
facultate  drumul  pe  care  vrei  să  mergi  și  să  începi  să  pui  bazele  la 
construirea  carierei  tale.  Pentru  mine,  studenția  reprezintă  cea  mai 
frumoasă  perioadă  din  viața  mea,  pentru  că  am  avut  șansa,  datorită 
specializării  mele,  să  cunosc  foarte  mulți  oameni  de  calitate.  Viața 
studențească este mai mult decât orele petrecute la cursuri și seminarii, sau ceea ce știam despre 
sesiune sau restanțe  de  la  prietenii  mei,  studenți  cândva.  Este  și  despre  socializare,  lucrul  în 
echipă,  cunoaștere  și  auto-cunoaștere,   oportunități,  implicarea în diverse  proiecte  realizate  în 

cadrul universității, posibilitatea de a pleca la universități din străinătate cu o bursă 
ERASMUS, sau despre viitor”.

Andreea MĂRTOIU este membră a Consiliului facultății. 

„În decursul anilor de studenție descoperim oameni noi, lucruri noi, iar, în final 
ajungem  să  ne  descoperim  pe  noi  înșine.  Consider  că  una  din  cele  mai  mari 
provocări este aceea de a ne depăși permanent limitele.”
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Andreea JELERIU este membră a Consiliului facultății.

„Încă  din  primul  an  de  facultate  am  decis  să  fac  parte  dintr-o 
organizație studențească.  Am ales LASSPRI și,  alături de colegii 
mei,  am  organizat  o  serie  de  evenimente  dedicate  studenților 
(dezbateri  privind subiecte  de  actualitate  din  domeniul  științelor 
politice,  training-uri  de specialitate și,  nu în ultimul rând, team 
building-uri  pentru  a  ne  cunoaște  mai  bine)”.  Contact: 

andreea.jeleriu@ulbsibiu.ro.

Gabriel  BARBU  este  reprezentantul  studenților  în 
Senatul ULBS.

„Îmi plac persoanele sociabile, prietenoase, cărora le place 
să ajute. În facultate ai multe oportunități să îți faci prieteni noi.”

Adrian FERCHIU va reprezenta studenții în Senatul ULBS, 
înlocuind-o pe Andreea JELERIU.

Contact: adrian.ferchiu@ulbsibiu.ro. 
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Asociaţii studenţești 

O  serie  de  asociații  studențești  reprezintă  interesele  studenților  și  sunt  o 
oportunitate  pentru  implicare,  pentru  dezvoltare  personală  sau,  pur  și  simplu,  o 
modalitate de a-ți face prieteni.

Asociaţia Studenţilor în Psihologie Sibiu 
(ASPS) 

 
Prin  activitățile  organizate,  ASPS  facilitează 

dezvoltarea  personală  si  profesională  a  membrilor  săi, 
aceștia  reușind să  își  îmbunătățească  anumite  calități  sau 
chiar  să  își  dezvolte  noi  aptitudini,  prin  organizarea  și 

participarea  la  conferințe  și  congrese  locale,  naționale  și 
internaționale,  workshop-uri  și  alte  activități  cu  caracter 
profesional. Dezvoltarea personală  presupune organizarea 
și participarea la training-uri, workshopuri și teambuilding-
uri.  De asemenea,  activitățile  sociale  desfășurate  de  către 
membrii  asociației  creează  un  grup  omogen  de  studenți 
care  își  petrec  timpul  liber 

într-o  manieră  distractivă  și  plină  de  viață,  conturând 
perfect cercul unei prietenii, unei asociații în care aceștia 
se regăsesc, se dezvoltă personal, social și profesional.

PROIECTE ASPS:

Hai  la  psiholog!;  Treasure  Hunt;   Balul  Psiho-
bobocilor;  Movie  Night;  Campania  umanitară  “Dăruim 
impreună” sau SCC (Săptămâna Competitivă/Creativă).

Contact: https://www.facebook.com/aspsibiu;

    Președinte: mihai.negus@ulbsibiu.ro.
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Liga Absolvenţilor și Studenţilor de la 
Știinţe Politice și Relaţii Internaţionale 

(LASSPRI) 

LASSPRI   este  o  organizatie  ce  își  asumă 
reprezentarea studenților din cadrul Departamentului 
de Relații  Internaționale,  Științe Politice și  Studii de 
Securitate.  Evenimentele  specifice  organizației  merg 

pe  principiile  dezbaterilor  (LASSPRI  Debate),  al  laboratoarelor  de  analiză 
(LASSPRI IRA), al conferințelor și simpozioanelor (LASSPRI Talks). Totodată, 

asociația  e  preocupată  și  de  dezvoltare  personală,  organizând  cursuri de 
leadership  sau  workshop-uri  de  public  speaking.  LASSPRI  se 
implicăm  și  în  viața  comunității,  participând  și  inițiind 
evenimente  și  campanii  pentru  copiii  și  familiile  defavorizate. 
Distracția  nu  lipsește  nici  ea,  serile  sociale  ale  organizației 
devenind un eveniment mult așteptat.

Contact: Andreea Unguroiu, andreeaunguroiu@yahoo.com;

                 Simona Șofriniciu, simosofro@yahoo.com.
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Asociaţia Studenţilor la Sociologie și Asistenţă 

Socială din Sibiu (ASSASS) 

Scopul  asociatiei  este  dinamizarea  vieții  cultural-științifice  a 
studenților  de la specializările  Sociologie și  Asistență  Socială 
din Sibiu, prin parteneriate si diverse activități ce le vor fi utile 
acestora în dezvoltarea personală și profesională.

Între  proiectele  desfasurate  de 
noi,  putem  enumera:  „Povești 
pentru zâmbete” - strângem cărti pentru copiii din centrele 
de plasament,  în  perioada  sărbătorilor d e 
iarnă; „Săptămâna carierei”; Seară de 
film  sau  prezentări  pe  anumite 
teme  cu  diverși  invitați.  Pentru 
mai  multe  detalii,  vizitați-ne  pe 
facebook! 

Contact:
email: socioasistenta.sibiu@gmail.com;
facebook: https://www.facebook.com/assassibiu/;
site: http://socioasistentasibi.wix.com/assass. 

WWW.FACEBOOK.COM/SOCIOUMANESIBIU !20

Oportunitățile vieții de student

Pentru informaţii în timp real despre tot ceea ce se întâmplă te poţi înscrie în grupurile de 
facebook ale studenţior din ULBS și din Facultatea de Știinţe Socio-Umane: 

https://www.facebook.com/groups/ulbsibiu/ 

https://www.facebook.com/groups/socioumanesibiu/

https://www.facebook.com/groups/ulbsibiu/
https://www.facebook.com/groups/socioumanesibiu/
http://socioumane.ulbsibiu.ro
https://www.facebook.com/groups/ulbsibiu/
https://www.facebook.com/groups/socioumanesibiu/
mailto:socioasistenta.sibiu@gmail.com
https://www.facebook.com/assassibiu/
http://socioasistentasibi.wix.com/assass
http://www.facebook.com/socioumanesibiu


3 OCTOMBRIE 2016 HTTP://SOCIOUMANE.ULBSIBIU.RO

WWW.FACEBOOK.COM/SOCIOUMANESIBIU !21

 Pentru că Sibiul urmează să îți fie „casă” cel puțin în următorii trei ani, o să îți oferim 
câteva informații și repere, care te vor ajuta să îl cunoști mai bine.  

Așa cum sigur știi deja, Sibiul nu este un oraș oarecare. Fostă Capitală Culturală Europeană, 
Sibiul este combinația perfectă între vechi, istoria fiind prezentă la tot pasul, și nou, fiind un oraș 
care vibrează la evenimentele culturale organizate aici. 

Cei 825 de ani de existență atestată și-au pus amprenta pe dezvoltarea arhitecturală a orașului. 

Piața Huet 

Piața, care urmează traseul 
primei incinte de fortificații 
a S ib iu lu i , găzduieș t e 
i m p o z a n t a B i s e r i c ă 
Evanghelică. Construcția sa 
s-a extins pe parcursul mai 
multor secole, din anii 1300 
ș i p â n ă l a î n c e p u t u l 
secolului al XVI-lea, când a 
dobândit forma actuală.  

Știai că: 

În Biserica Evanghelică se găsește cea mai mare orgă 
electro-pneumatică din Transilvania?

Descoperă Sibiul
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Trecerea din Piața Huet în Piața Mică se poate face și pe Podul Minciunilor. Actualul 
pod de fontă a fost turnat în 1859 și inaugurat în 1860. Pe seama numelui său circulă mai 
multe legende, pe care însă te vom lăsa să le descoperi singur…

Știai că:

Podul  Minciunilor  este  primul  pod  de 
fontă de pe teritoriul actual al României?

În  Piața  Mică  vei  putea  descoperi  și 
Muzeul de Istorie a Farmaciei. În această 
clădire  a  funcționat  una  dintre  cele  mai 
vechi  farmacii  sibiene,  înființată  în  jurul 
anului 1600, denumită La Ursul Negru. 

Știai că:

Sibiul a fost și un centru al homeopatiei? Samuel Hahnemann, cel care a fundamentat 
științific această doctrină terapeutică, a locuit o perioadă la Sibiu, fiind medic și secretar 

al baronului Brukenthal?

Tot  în  Piața  Mică  puteți  vizita  Muzeul  de 
Etnografie Universală Franz Binder care cuprinde, 
în principal, colecții etnografice din afara spațiului 
european  formate  la  Sibiu  în  a  doua  jumătate  a 
secolului al XIX-lea.

Știai că:

În cadrul Muzeului de Etnografie Universală Franz 
Binder este expusă o mumie egipteană în sarcofag 

de lemn, având o vechime de peste 2000 de ani
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Piața Mare

Trecerea din Piața Mică spre Piața Mare poate fi făcută pe sub Turnul Sfatului, un fost 
turn de apărare al incintei a II-a de fortificație a Sibiului. Acesta este prevăzut cu un ceas, 
primul orologiu cu mecanism din lemn care a fost înlocuit cu unul mai modern, fiind 
iluminat începând cu anul 1906.

Știai că:

După  pierderea calității  de turn de apărare, ca urmare a construirii  incintei a III-a de 
fortificație, a fost utilizat ca depozit și punct de observație?

Cea  mai  importată  clădire  din  Piața  Mare  este,  fără  îndoială,  Palatul  Brukenthal. 
Construcția palatului s-a realizat între 1778-1788, ca reședință  a baronului Samuel von 
Brukenthal, devenind unul dintre cele mai însemnate monumente în stil baroc din țara 
noastră. În anul 1817 aici se deschide primul muzeu de pe teritoriul actual al României și 
din centrul Europei,  actualul Muzeu Național Brukenthal.  Astăzi,  Palatul Brukenthal 
găzduiește Galeria de Artă Europeană a muzeului.

Mai multe informații găsești aici: www.brukenthalmuseum.ro

Știai că:

Muzeul Național Brukenthal este singurul muzeu din România care deține în colecțiile 
sale opere de Tizian, Jan van Eyck sau Hans Memling?

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA

Situat pe Calea Rășinari, la 8 km de centrul orașului, muzeul în aer liber cuprinde peste 
400 monumente de arhitectură și tehnică populară.

Știai că:

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA deține cea mai mare expoziție în aer 
liber din Europa?

Mai multe informații găsești aici: http://www.muzeulastra.ro/
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Parcul Sub Arini

Parcul Sub Arini este cel mai mare parc din Sibiu, cu o suprafață  ce se întinde pe 22 
hectare,  adăpostind  numeroase  specii  vegetale  și  păsări  sedentare  sau  migratoare. 
Totodată, accesul spre Grădina Zoologică și Muzeul Astra este facilitat prin existența unei 
piste de biciclete, care leagă aceste obiective.

Știai că:

În acest  parc se află  specii  vegetale precum Stejarul roșu american sau Plopul alb de 
Himalaya?

Ce te-ar mai putea interesa:

Filarmonica de Stat Sibiu
http://www.filarmonicasibiu.ro/

Teatrul Național Radu Stanca Sibiu 
http://www.tnrs.ro/

Teatrul de balet Sibiu
http://sibiuballet.ro/
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Cinema Arta Sibiu
https://www.facebook.com/CinematografArtaSibiu/

Bazinul de înot Olimpia Sibiu
http://www.swim.ro/44/bazinul-de-inot-olimpia-sibiu/

Baia Populară Sibiu
http://aquagyms.ro/bazin/baia-neptun/

Sibiul este faimos și pentru festivalurile de aici, de la 
teatru, jazz, muzică clasică, la rock sau film ori alte 
manifestări culturale. Mai jos, ai o parte dintre 
recomandările noastre:

Astra Film Festival (17-23 octombrie 2016)

Festivalul Astra Film a debutat în anul 1993, devenind „un eveniment esențial în cadrul 
comunității filmului european”, prezentând cele mai recente producții internaționale de 
cinematografie documentară.

Mai multe informații despre festival și program găsești aici: http://www.astrafilm.ro/

Târgul de Crăciun din Sibiu (Piața Mare, 18 noiembrie 2016 – 3 ianuarie 2017)

Deschis pentru prima dată în anul 2007, Târgul de Crăciun a crescut constat, devenind 
astfel  unul  dintre  cele  mai  cunoscute  și  vizitate  târguri  de  profil  din  țară.  Pe  lângă 
manifestările culturale, aici veți găsi produse de sezon, în atmosfera specifică sărbătorilor 
de iarnă.

Mai multe informații despre târg găsești aici: http://targuldecraciun.ro/

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (9-18 iunie 2017)

Festivalul  cel  mai  important  al  artelor  spectacolului  din  România  și  al  treilea  ca 
importanță din Europa va ajunge în iunie 2017 la cea de-a XXIV-a ediție. Și tu poți fi unul 
dintre  spectatori  sau  te  poți  alătura  voluntarilor  care  contribuie  anual  la  succesul 
festivalului. 

Mai multe informații despre festival găsești aici: http://www.sibfest.ro/
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Totodată, pentru a fi mereu conectat la evenimentele din oraș îți recomandăm aplicația 
Sibiu City App sau Urby.

Transportul în comun

Autobuzele Tursib asigură serviciul de transport în comun pentru municipiul Sibiu. 
Informații despre trasee, stații, legături și tarife/abonamente poți obține de aici: http://
tursib.ro/

Vizitează și împrejurimile!

Stațiunea Păltiniș

Aflată la 32 de km de Sibiu, stațiunea montană, situată la cea mai mare altitudine din țară 
(1442m), este recomandată pentru practicarea sporturilor de iarnă.

Lacurile sărate de la Ocna Sibiului

Stațiunea Ocna Sibiului este situată la numai 17 km distanță de Sibiu și este recunoscută 
pentru efectele terapeutice ale lacurilor sărate.
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Zâmbește!

Cultivă-ți mintea!
Iubește!

Bucură-te!

Fă-le bucurii celorlați!
Dăruiește!

Cântărește-ți bine cuvintele!

Trăiește la maxim fiecare moment!

Uită de griji!

Îndrăznește!

Iubește viața!

Prețuiește-i pe cei din jurul tău!

Nu uita cât de minunat ești!
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Mult succes în anul universitar 2016-2017!

WWW.FACEBOOK.COM/SOCIOUMANESIBIU !28

Facultatea de Științe Socio-Umane 

Adresa: Bd. Victoriei Nr.5-7, Sibiu, 550024, 
România 

Tel: +40-(269) 21.60.68 

Fax: +40-(269) 23.29.66 

E-mail: socioumane@ulbsibiu.ro  

Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro 

Colectivul redacțional: 

dr. Sorin RADU, dr. Raluca SASSU, dr. Bogdan GHEORGHIŢĂ, dr. Sabina-Adina LUCA, dr. Gabriela MARCU, 
dr. Felicia MORÂNDĂU, dr. Anabella TÂRNOVAN, dr. Anamaria TUDORIE, Lucia IRIMIE. 

Mulțumim tuturor celor implicați (asociații studențești, reprezentanți ai studenților, cadre didactice și 
personal administrativ) pentru informațiile oferite!
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