
 
19.10.2017 

 
Toţi studenţii de la Universitatea din Bucureşti vor urma 

un „Curs antiplagiat“ în primul semestru 18 octombrie 2017, 

11:19 deFlorinela IosipDevino fan Salvează în arhivă 
 

În semestrul I al noului an universitar 2017 – 2018, la toate facultăţile Universităţii din Bucureşti vor fi 

susţinute, pentru nivelul de masterat şi doctorat, cursuri de etică şi integritate academică, plagiatul 

urmând să fie una dintre noţiunile studiate, anunţă instituţia de învăţământ superior. 

În cadrul proiectului intitulat „Promovarea eticii şi deontologiei academice în Universitatea din 

Bucureşti”, peste 50 de profesori şi cercetători din facultăţile Universităţii din Bucureşti (UniBuc) au 

dezbătut aspecte legate de etica muncii intelectuale în spaţiul academic. Scopul iniţiativei este de a 

„putea promova valorile instituţiei în rândul masteranzilor şi al doctoranzilor printr-un curs special, 

dedicat acestei problematici de acut interes pentru învăţământul românesc şi internaţional actual”. La 

acest curs vor fi aprofundate şi noţiuni care ţin de plagiat şi autoplagiat, precum şi de standardele şi 

reglementările în domeniu, ca şi de măsurile antiplagiat disponbile, cu avantajele şi limitările lor. „Peste 

4.000 de studenţi, de la nivelul masteral şi doctoral, vor învăţa de la profesorii Universităţii din 

Bucureşti despre redactarea unei lucrări academice, despre normele deontologice din mediul academic, 

despre originalitate în cercetarea ştiinţifică, despre autor şi coautor, despre deontologia muncii în echipă 

şi despre aspecte etice implicite în utilizarea diferitelor metode de cercetare specifice fiecărei 

discipline”, conform sursei citate. Cursul se va desfăşura în sistem modular, în trei domenii largi: ştiinţe 

umaniste, ştiinţe sociale şi ştiinţe exacte. Proiectul este finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale prin 

intermediul Fondului de Dezvoltare Instituţională (CNFIS-FDI-2017-0245). Conducerea Universităţii 

din Bucureşti intenţionează să extindă acest curs, începând cu anul universitar 2018-2019, şi la nivelul 

programelor de licenţă, permanentizându-l astfel pentru toate ciclurile de studii. 
 

 
 

  

Învățâmânt dual, după model German, la Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu 

 
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este partener în proiectul finanțat recent de Comisia Europeană: 

Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual higher education 

(DYNAMIC). 

Proiectul are drept obiectiv principal dezvoltarea, implementarea, testarea și validarea formei duale 

educaționale pentru trei programe universitare în domeniul ingineriei, în universități din România, 



 
Bulgaria și Croația, prin introducerea unor stagii de practică în companii industriale, cu o durată 

semnificativ mai mare decât a celor existente în forma actuală a programelor de studii inginerești vizate. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu instituții din cinci țări: Austria, Bulgaria, Croația, Germania și 

România, incluzând un total de 16 parteneri, printre care Camera de Comerț și Industrie Romano-

Germană (AHK România), Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Germană (AHK BG) și Camera 

Croată de Economie (CCE). 

Coordonarea proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de științe Aplicate din 

Wismar, Germania, iar managementul va fi asigurat de către o echipă de la Institutul Robert Schmidt din 

cadrul acestei universități, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu fiind reprezentată de prof. univ. dr. 

Claudiu Vasile Kifor, prorector al universității, prof. univ. dr. Gabriel Racz, director al Departamentului 

de Mașini și Echipamente Industriale și prof. univ. dr. Radu Breaz. 

Programul de studii vizat de proiect este Mecatronica, care s-a bucurat de un succes deosebit, atât din 

partea absolvenților de liceu cât și din partea companiilor industriale din Sibiu, încă de la înființare. 

Astfel, prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care va fi 

structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, care se vor desfășura acum pe durata întregului an universitar. 

Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu și Marquardt Schaltsysteme Sibiu, a căror contribuție majoră va fi implementarea etapei 

pilot în cadrul proiectului, care presupune organizarea stagiilor de practică productivă pentru studenții 

care vor urma forma duală a programelor de studiu vizate prin proiect. 

Încă din faza de debut, proiectul DYNAMIC se bucură deja de o atenție deosebită pe plan internațional; 

astfel, la invitația membrilor UB Forum din Croația, proiectul va fi prezentat în cadrul 'Annual Thematic 

University Business Forum'; de asemenea, Agenția Națională pentru Schimburi Academice din 

Germania (DAAAD) și-a exprimat interesul pentru proiectul DYNAMIC și l-a inclus în seminarul 

Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances, ce va avea loc în luna noiembrie 2017 la 

Frankfurt. 

Este primul proiect de învățământ dual din mediul universitar, din România. Durata lui este de 3 ani, iar 

proiectul va demara efectiv cel mai devreme la sfârșitul anului viitor. În luna decembrie va avea loc în 

Germania o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului de implementare, fiind necesară adaptarea lui 

la cerințele ARACIS. În proiect vor fi implicați 20 de studenți, iar firmele partenere vor asigura module 

de practică specifice. 

 

 
 

 
 

  

 

 



 

 

Primul proiect de învăţământ dual universitar din România după 

model german, la Sibiu 
 

20 de studenţi de la specializarea Mecatronică - Facultatea de Inginerie din Sibiu vor învăţa din 2018, 

timp de trei ani, în sistem dual, după model german, făcând practică la companii străine din oraş, acesta 

fiind primul proiect de acest gen din învăţământul universitar din România, susţin reprezentanţii 

Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. 

“Este primul proiect de învăţământ dual din mediul universitar, din România. Durata lui este de 3 ani, iar 

proiectul va demara efectiv cel mai devreme la sfârşitul anului viitor. În luna decembrie va avea loc, în 

Germania, o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului de implementare, fiind necesară adaptarea lui 

la cerinţele ARACIS. În proiect vor fi implicaţi 20 de studenţi, iar firmele partenere vor asigura module 

de practică specifice. Prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România 

care va fi structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă 

în companii, care se vor desfăşura acum pe durata întregului an universitar”, se precizează într-un 

comunicat de presă. 

Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu şi Marquardt Schaltsysteme Sibiu, unde studenţii îşi vor face practica. Coordonarea 

proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Wismar, Germania. 

  

 
 

MedLife preia spitalul si clinicile Polisano, operator din top 10 

cele mai mari companii din sistemul medical privat din Romania 

 
MedLife anunta semnarea achizitionarii pachetului integral de actiuni a diviziei de servicii 

medicale Polisano, unul dintre cei mai mari operatori medicali privati din Romania. 

"Infiintat in anii '90, Polisano este primul grup complet integrat in domeniul medical din Romania. 

Acesta include o serie de patru clinici cu laboratoare proprii situate in Bucuresti si Sibiu, un spital privat 

- Spitalul European Polisano din Sibiu - recunoscut ca fiind unul dintre cele mai moderne si mai 

performante unitati spitalicesti din Romania, un centru de fertilizare in vitro si cea mai mare maternitate 

privata din Transilvania", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti. 

In acest comunicat se arata ca, in aproximativ 25 ani de activitate, Polisano a deservit cirvca 2,1 



 
milioane de pacienti concentrati atat pe segmentul de retail, cat si corporate. Compania are in prezent 

peste 500 de angajati si a inregistrat la nivelul anului 2016 o cifra de afaceri de aproximativ 80 milioane 

lei. 

Potrivit sursei citate, "prin aceasta achizitie MedLife continua demersul de a consolida piata, dar si 

mandatul dat de actionari in ultima reuniune AGA, sedinta in cadrul careia s-a aprobat majorarea 

capitalului social si emiterea de obligatiuni pentru achizitii si dezvoltarea companiei". 

"Pentru noi, Polisano devine un parteneriat strategic important si, totodata, o dovada a angajamentului 

nostru pe termen lung de a extinde serviciile medicale de excelenta in beneficiul pacientilor in toate 

regiunile tarii. Avem un respect deosebit pentru calitatea serviciilor medicale si functionarea 

operationala din cadrul Polisano. Acestea sunt valorile care ne aduc impreuna si sunt increzator ca 

alaturarea Polisano ne va intari si mai mult pozitia de lider national in servicii medicale de inalta 

performanta", a declarat Mihai Marcu, director general MedLife, citat in acest comunicat.  

"De-a lungul timpului Polisano a fost renunoscut la nivel national pentru calitatea serviciilor oferite, 

aparatura medicala din dotare, dar si pentru solutionarea unora dintre cele mai complexe cazuri medicale 

la nivel privat. Alaturarea la Grupul MedLife ne aduce un plus de valoare si, totodata, ne va ajuta sa 

sustinem demersul nostru de a oferi in permanenta servicii premium si o echipa medicala de exceptie, 

tuturor pacientilor, atat din zona de retail, cat si din cea corporate", a afirmat dr Ovidiu Gligor, 

administrator al Clinicilor si Spitalului Polisano. Tranzactia urmeaza sa fie analizata de Consiliul 

Concurentei.  "Daca toate conditiile vor fi indeplinite si se va finaliza achizitia Clinicilor Polisano, 

MedLife va ajunge la un numar de 6.300 angajati si va fi angajatorul a aproximativ 5% din medicii cu 

Autorizatie de Libera Practica din Romania si, probabil, a unui procent relevant al asistentilor medicali. 

Credem ca, atat Ministerul Sanatatii cat si CNAS ar trebui sa se consulte cu mediul privat asupra 

politicilor publice din sanatate si, inainte de orice modificari legislative, sa ne ofere o predictibilitate mai 

mare asupra evolutiei acestora. Avem nevoie sa gasim impreuna parghiile necesare pentru a motiva 

acesti profesionisti ca sa ramana in tara si sa ofere servicii medicale la cel mai inalt nivel conationalilor 

lor", a mai spus Mihai Marcu. 

MedLife a realizat prima achizitie in 2011 prin cumpararea pachetului majoritar din grupul de firme 

PDR Brasov. In cei 7 ani, compania a finalizat cu succes 16 achizitii. Ultima achizitie anuntata a fost 

Spitalul Humanitas din Cluj. 

Consultantii MedLife in tranzactia Polisano au fost TaxHouse pe partea de consultanta fiscala si 

Dima&Asociatii pe partea de consultanta juridica. Consultantii vanzatorului in tranzactie au fost PWC 

pe partea de consultanta in tranzactie si David&Baias pe partea de consultanta juridica. 

Actiunile emise de MedLife SA sunt admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere 

administrata de Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium, avand simbolul de tranzactionare 'M'. 

 

 

 



 

   

ULBS, învățământ dual, modelul german premieră în țară 
 

Un număr de 20 de studenţi de la specializarea Mecatronică - Facultatea de Inginerie din Sibiu vor învăţa 

din 2018, timp de trei ani, în sistem dual, după model german, făcând practică la companii străine din 

oraş, acesta fiind primul proiect de acest gen din învăţământul universitar din România, susţin 

reprezentanţii Universităţii 'Lucian Blaga' din Sibiu. 
 'Este primul proiect de învăţământ dual din mediul universitar, din România. Durata lui este de 3 ani, iar 

proiectul va demara efectiv cel mai devreme la sfârşitul anului viitor. În luna decembrie va avea loc, în 

Germania, o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului de implementare, fiind necesară adaptarea lui la 

cerinţele ARACIS. În proiect vor fi implicaţi 20 de studenţi, iar firmele partenere vor asigura module de 

practică specifice. (...) Prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care 

va fi structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, care se vor desfăşura acum pe durata întregului an universitar', se precizează într-un comunicat de 

presă remis miercuri AGERPRES. Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt 

companiile Continental Automotive Systems Sibiu şi Marquardt Schaltsysteme Sibiu, unde studenţii îşi vor 

face practica. Coordonarea proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de Ştiinţe Aplicate 

din Wismar, Germania. 

Discuțiile despre introducerea învătământului dual se poartă de câțiva ani, de când a devenit vizibilă criza 

pe piața forței de muncă specializată. Pe de o parte absolvenții cursurilor liceale sau universitare se plâng că 

nu găsesc loc de muncă, pe de alta firmele spun că au oferte și nu reușesc să găsească angajați cu calificare 

corespunzătoare. 

 

 
 

   

 

ULBS, singura universitate din Romania cu proiect de 

invatamant dual. Ca-n Germania 
 

Universitatea "Lucian Blaga" se bucura de primul proiect de invatamant dual din mediul universitar din 

Romania. Este vorba despre "Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual 

higher education" (DYNAMIC), ce se ...citeste toata stirea 



 

  

 
 

 
 

 

 

 

  

Premieră națională: învăţământ dual, după model german, la 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 
 

Sibiul înregistrează o nouă premieră naţională. La Universitatea "Lucian Blaga" se desfășoară 

primul proiect de învățământ dual din mediul universitar din România, cu o durată de trei ani. 

Proiectul va începe, cel mai devreme, la sfârșitul anului viitor, iar în luna decembrie va avea loc în 

Germania o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului de implementare, fiind necesară 

adaptarea lui la cerințele ARACIS. În proiect, vor fi implicați 20 de studenți, iar firmele partenere 

vor asigura modulele de practică specifice. Joi, 19 octombrie, va avea loc o întâlnire cu 

reprezentanți ai Germaniei, ULBS și ai companiilor partenere, la Facultatea de Inginerie. 
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este partener ȋn proiectul finanţat recent de Comisia Europeană: 

"Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual higher education" 

(DYNAMIC). 

Potrivit conducerii ULBS, proiectul are drept obiectiv principal dezvoltarea, implementarea, testarea și 

validarea formei duale educaționale pentru trei programe universitare în domeniul ingineriei, în 

universități din România, Bulgaria şi Croaţia, prin introducerea unor stagii de practică în companii 

industriale, cu o durată semnificativ mai mare decât a celor existente în forma actuală a programelor de 

studii inginerești vizate. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu instituții din cinci țări, respectiv Austria, Bulgaria, Croația, 

Germania și România, incluzând un total de 16 parteneri, printre care Camera de Comerț și Industrie 

Romano-Germană (AHK România), Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Germană (AHK BG) și 

Camera Croată de Economie (CCE). 

Coordonarea proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de Științe Aplicate din 

Wismar, Germania, iar managementul va fi asigurat de către o echipă de la Institutul "Robert Schmidt", 

din cadrul acestei universități, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu fiind reprezentată de prof. univ. 



 
dr. Claudiu Vasile Kifor, prorector al Universității, prof. univ. dr. Gabriel Racz, director al 

Departamentului de Mașini și Echipamente Industriale, și prof. univ. dr. Radu Breaz. 

 

Mecatronica, prima specializare vizată 
"Programul de studii vizat de proiect este Mecatronica, care s-a bucurat de un succes deosebit, atât din 

partea absolvenţilor de liceu cât și din partea companiilor industriale din Sibiu, încă de la înființare. 

Astfel, prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care va fi 

structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, ce se vor desfășura acum pe durata întregului an universitar", mai spun reprezentanții ULBS. 

Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu și Marquardt Schaltsysteme Sibiu, a căror contribuție majoră va fi implementarea etapei 

pilot în cadrul proiectului, care presupune organizarea stagiilor de practică productivă pentru studenții 

care vor urma forma duală a programelor de studiu vizate prin proiect. 

Încă din faza de debut, proiectul DYNAMIC se bucură deja de o atenție deosebită pe plan internațional; 

astfel, la invitația membrilor UB Forum din Croația, proiectul va fi prezentat în cadrul “Annual 

Thematic University Business Forum”. De asemenea, Agenția Națională pentru Schimburi Academice 

din Germania (DAAAD) și-a exprimat interesul pentru proiectul DYNAMIC și l-a inclus în seminarul 

"Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances", ce va avea loc în luna noiembrie, la 

Frankfurt. 

 

Angajatorii sibieni au o singură pretenţie de la candidaţi: 

"Seriozitatea, că restul se învaţă!" 

 
Sibienii au avut de ales, la începutul acestei săptămâni, din aproximativ 2.000 de locuri de muncă, 

propuse de peste 40 de companii. Târgul de Cariere se încheie astăzi după-amiază la Hotelul 

Ramada, unde angajatorii din diferite domenii au spus că cea mai importantă calitate a unui 

candidat este seriozitatea, pentru că, în rest, "totul se învață". 
Cele mai multe locuri de muncă au fost disponibile în domeniile IT, Retail, Industrie și Automotive, 

Software Development și Servicii Clienții. 

 

Cunoaşterea limbilor străine, un avantaj 
  

 "Am venit cu diferite oportunități de dezvoltare pentru cei interesați pe partea de IT și care au 

diferite cunoștințe în limbi străine, adică engleză, germană și portugheză", a spus Ioana Delia 

Buda, referent Resurse Umane la Stefanini. 

S-au căutat, printre altele, project manageri, șefi de magazin, controlori financiari, graphic designeri, 

proiectanți, specialiști recrutare, specialiști transporturi, tehnicieni, editori video, consultanți vânzări, 

manageri de produs, operatori pe calculator, cercetători de piață, dezvoltatori web, contabili, analiști de 

business, manageri de achiziții, specialiști marketing și solution architects. 

 "Noi am venit cu multe joburi pentru economiști, în Departamentul de contabilitate și salarizare. 

Sperăm ca și așteptările noastre să fie îndeplinite, să avem parte de cât mai mulți candidați 

calificați. În general, cei interesați sunt din domeniul Software și studenți în căutare de 



 
oportunități. Pentru noi, experiența este un plus, dar nu un factor eliminatoriu. Importante sunt 

dorința de muncă, motivația, studiile în zona economică și cunoașterea limbii engleze la nivel 

avansat", spune Roxana Boangăr, analist recrutare la Azets. 

Cel mai important criteriu pe care trebuie să îl îndeplinească candidații este, însă, seriozitatea. 

"Principala calitate pe care o caută angajatorii este seriozitatea, pentru că ei spun că orice se poate 

învăța atâta timp cât oamenii sunt serioși", a explicat Ioana Oros, purtătorul de cuvânt al Târgului de 

Cariere. 

Cei mai mulţi candidaţi au fost tineri, care au ales să vină să stea faţă în faţă cu angajatorii şi să afle mai 

multe despre oportunităţile propuse. 

 "Eu caut un loc de muncă în domeniul comunicării sau ca operator calculator. Mi-ar plăcea să 

lucrez în relații cu clienții, să am un salariu de minim 2000 lei în mână", spune Sandra. 

 

Despre demisii, la TdC 
La fel ca anul trecut, Târgul de Cariere a adus la Ramada şi un stand cu demisii, unde participanţii au 

povestit cu psihologii despre cariera pe care o au sau o visează, despre nemulţumirile la locul de muncă 

şi posibilităţi de dezvoltare. 

"Standul de demisii oferă o orientare spre drumul profesional potrivit pentru fiecare candidat care vine 

aici. Noi povestim despre personalitatea lor, interesele, valorile lor. Încercăm să vedem ce opțiune 

profesională ar fi bună pentru ei, dar în același timp, dacă lucrează, încercăm să vedem cum este acel 

om la locul de muncă, dacă este mulțumit de condiții, dacă relația cu superiorul şi colegii e în ordine", 

spune psihologul Valetina Sava. 

La Târgul de Cariere Sibiu au recrutat companii precum Star Transmission, Lidl,  BearingPoint, 

Stefanini, Porsche Engineering, Bertrandt, Siemens, Penny, IN TIME, Hornbach, NTN SNR Rumlenți, 

Veeam, Tyssenkrupp, Elektroboit și multe altele. 

 

  

 

ULBS, singura universitate din România cu proiect de 

învățământ dual. Ca-n Germania 

 
Universitatea „Lucian Blaga” se bucură de primul proiect de învățământ dual din mediul universitar 

din România. Este vorba despre „Towards responsive engineering curricula through europeanisation 

of dual higher education” (DYNAMIC), ce se va desfășura pe durata a trei ani. Acesta își propune 

dezvoltarea, implementarea, testarea și validarea formei duale educaționale pentru trei programe 

universitare în domeniul ingineriei.  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este partener ȋn proiectul finanţat recent de Comisia Europeană: 

Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual higher education 

(DYNAMIC). Durata lui este de trei ani, iar proiectul va demara efectiv cel mai devreme la sfârșitul 



 
anului viitor. În luna decembrie va avea loc în Germania o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului 

de implementare, fiind necesară adaptarea lui la cerințele ARACIS. În proiect vor fi implicați 20 de 

studenți, iar firmele partenere vor asigura module de practică specifice. 

 

Strategii de practică 
Proiectul are drept obiectiv principal dezvoltarea, implementarea, testarea și validarea formei duale 

educaționale pentru trei programe universitare în domeniul ingineriei, în universități din România, 

Bulgaria şi Croaţia, prin introducerea unor stagii de practică în companii industriale, cu o durată 

semnificativ mai mare decât a celor existente în forma actuală a programelor de studii inginerești vizate. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu instituții din cinci țări: Austria, Bulgaria, Croația, Germania și 

România, incluzând un total de 16 parteneri, printre care Camera de Comerț și Industrie Romano-

Germană (AHK România), Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Germană (AHK BG) și Camera 

Croată de Economie (CCE). Coordonarea proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea 

de Științe Aplicate din Wismar, Germania, iar managementul va fi asigurat de către o echipă de la 

Institutul Robert Schmidt din cadrul acestei universități, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu fiind 

reprezentată de prof. univ. dr. Claudiu Vasile Kifor, prorector al universității, prof. univ. dr. Gabriel 

Racz, director al Departamentului de Mașini și Echipamente Industriale și prof. univ. dr. Radu Breaz. 

 

Mecatronica,  prima din România în regim dual 
Programul de studii vizat de proiect este Mecatronica, care s-a bucurat de un succes deosebit, atât din 

partea absolvenţilor de liceu cât și din partea companiilor industriale din Sibiu, încă de la înființare. 

Astfel, prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care va fi 

structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, care se vor desfășura acum pe durata întregului an universitar. 

Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu și Marquardt Schaltsysteme Sibiu, a căror contribuție majoră va fi implementarea etapei 

pilot în cadrul proiectului, care presupune organizarea stagiilor de practică productivă pentru studenții 

care vor urma forma duală a programelor de studiu vizate prin proiect. 

Încă din faza de debut, proiectul DYNAMIC se bucură deja de o atenție deosebită pe plan internațional; 

astfel, la invitația membrilor UB Forum din Croația, proiectul va fi prezentat în cadrul “Annual 

Thematic University Business Forum”. De asemenea, Agentia Natională pentru Schimburi Academice 

din Germania (DAAAD) și-a exprimat interesul pentru proiectul DYNAMIC și l-a inclus în seminarul 

Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances, ce va avea loc în luna noiembrie 2017 la 

Frankfurt. 

 

  

Învăţâmant dual la ULBS, primul proiect din țară destinat 

studenților 
 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu pregătește aplicarea, de anul viitor, a primului program 

de învățământ dual din România destinat studenților. Proiectul este conceput după modelul 

german, cu finanțare de la Comisia Europeană și cu implicarea a două mari companii din Sibiu. 



 
”Programul de studii vizat de proiect este Mecatronica, care s-a bucurat de un succes deosebit, atât din 

partea absolvenţilor de liceu cât și din partea companiilor industriale din Sibiu, încă de la înființare. 

Astfel, prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care va fi 

structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, care se vor desfășura acum pe durata întregului an universitar”, potrivit unui comunicat de 

presă transmis de ULBS. 

In proiect vor fi cooptați 20 de studenți sibieni care vor beneficia de module de practica specializate, cu 

mentori delegați de companiile partenere, pe o perioadă de trei ani. 

”Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu și Marquardt Schaltsysteme Sibiu, a căror contribuție majoră va fi implementarea etapei 

pilot în cadrul proiectului, care presupune organizarea stagiilor de practică productivă pentru studenții 

care vor urma forma duală a programelor de studiu vizate prin proiect”, mai precizeaza ULBS. 

Proiectul este in etapa de adaptare legislativa, dupa model german, și se estimeaza ca ar putea începe la 

finalul anului 2018. 

DYNAMIC, finanţat recent de Comisia Europeană, are drept obiectiv principal dezvoltarea, testarea și 

validarea formei duale educaționale pentru trei programe universitare în domeniul ingineriei, în 

universități din România, Bulgaria şi Croaţia, prin introducerea unor stagii de practică în companii 

industriale, cu o durată semnificativ mai mare decât a celor existente în forma actuală a programelor de 

studii inginerești vizate. 

Coordonarea proiectului  este asigurată de către Universitatea de Științe Aplicate din Wismar, Germania, 

iar managementul va fi asigurat de către o echipă de la Institutul Robert Schmidt din cadrul acestei 

universități, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu fiind reprezentată de prof. univ. dr. Claudiu Vasile 

Kifor, prorector al universității, prof. univ. dr. Gabriel Racz, director al Departamentului de Mașini și 

Echipamente Industriale și prof. univ. dr. Radu Breaz. 
 

    

 

 

 
 

 

 



 

ULBS, SINGURA UNIVERSITATE DIN ROMÂNIA CU 

PROIECT DE ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL. CA-N GERMANIA 
 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SE BUCURĂ DE PRIMUL PROIECT DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

DUAL DIN MEDIUL UNIVERSITAR DIN ROMÂNIA. ESTE VORBA DESPRE „TOWARDS 

RESPONSIVE ENGINEERING CURRICULA THROUGH EUROPEANISATION OF DUAL 

HIGHER EDUCATION” (DYNAMIC), CE SE VA DESFĂȘURA PE DURATA A TREI ANI. 

ACESTA ÎȘI PROPUNE DEZVOLTAREA, IMPLEMENTAREA, TESTAREA ȘI VALIDAREA 

FORMEI DUALE EDUCAȚIONALE PENTRU TREI PROGRAME UNIVERSITARE ÎN 

DOMENIUL INGINERIEI.  

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU ESTE PARTENER ȊN PROIECTUL FINANŢAT 

RECENT DE COMISIA EUROPEANĂ: TOWARDS RESPONSIVE ENGINEERING CURRICULA 

THROUGH EUROPEANISATION OF DUAL HIGHER… 

CITESTE MAI MULT PE AICI 

 
 

 
 

 
Primul proiect de învăţământ dual universitar din România după 

model german, la ULBS 
 

Un număr de 20 de studenţi de la specializarea Mecatronică – Facultatea de Inginerie din Sibiu vor 

învăţa din 2018, timp de trei ani, în sistem dual, după model german, făcând practică la companii străine 

din oraş, acesta fiind primul proiect de acest gen din învăţământul universitar din România, susţin 

reprezentanţii Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu. 

“Este primul proiect de învăţământ dual din mediul universitar, din România. Durata lui este de 3 ani, iar 

proiectul va demara efectiv cel mai devreme la sfârşitul anului viitor. În luna decembrie va avea loc, în 

Germania, o întâlnire pentru stabilirea efectivă a modului de implementare, fiind necesară adaptarea lui 

la cerinţele ARACIS. În proiect vor fi implicaţi 20 de studenţi, iar firmele partenere vor asigura module 

de practică specifice. (…) Prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din 

România care va fi structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică 

productivă în companii, care se vor desfăşura acum pe durata întregului an universitar”, se precizează 

într-un comunicat de presă. 



 
Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu şi Marquardt Schaltsysteme Sibiu, unde studenţii îşi vor face practica. Coordonarea 

proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Wismar, Germania. 

 

  

 

 

Învățâmant dual, după model German, la Universitatea Lucian 

Blaga din Sibiu 
 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu este partener în proiectul finanțat recent de Comisia Europeană: 

Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual higher education 

(DYNAMIC). 

Proiectul are drept obiectiv principal dezvoltarea, implementarea, testarea și validarea formei duale 

educaționale pentru trei programe universitare în domeniul ingineriei, în universități din România, 

Bulgaria și Croația, prin introducerea unor stagii de practică în companii industriale, cu o durată 

semnificativ mai mare decât a celor existente în forma actuală a programelor de studii inginerești vizate. 

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu instituții din cinci țări: Austria, Bulgaria, Croația, Germania și 

România, incluzând un total de 16 parteneri, printre care Camera de Comerț și Industrie Romano-

Germană (AHK România), Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Germană (AHK BG) și Camera 

Croată de Economie (CCE). 

Coordonarea proiectului DYNAMIC este asigurată de către Universitatea de științe Aplicate din 

Wismar, Germania, iar managementul va fi asigurat de către o echipă de la Institutul Robert Schmidt din 

cadrul acestei universități, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu fiind reprezentată de prof. univ. dr. 

Claudiu Vasile Kifor, prorector al universității, prof. univ. dr. Gabriel Racz, director al Departamentului 

de Mașini și Echipamente Industriale și prof. univ. dr. Radu Breaz. 

PUBLICITATE - Pentru detalii ne puteți contacta la publicitate@transilvanianews.com 

Programul de studii vizat de proiect este Mecatronica, care s-a bucurat de un succes deosebit, atât din 

partea absolvenților de liceu cât și din partea companiilor industriale din Sibiu, încă de la înființare. 

Astfel, prin proiectul DYNAMIC, specializarea Mecatronică va fi prima din România care va fi 

structurată în regim dual, adică vor fi suplimentate semnificativ stagiile de practică productivă în 

companii, care se vor desfășura acum pe durata întregului an universitar. 

Parteneri industriali din România ai proiectului DYNAMIC sunt companiile Continental Automotive 

Systems Sibiu și Marquardt Schaltsysteme Sibiu, a căror contribuție majoră va fi implementarea etapei 

pilot în cadrul proiectului, care presupune organizarea stagiilor de practică productivă pentru studenții 

care vor urma forma duală a programelor de studiu vizate prin proiect. 



 
Încă din faza de debut, proiectul DYNAMIC se bucură deja de o atenție deosebită pe plan internațional; 

astfel, la invitația membrilor UB Forum din Croația, proiectul va fi prezentat în cadrul „Annual 

Thematic University Business Forum‟; de asemenea, Agentia Natională pentru Schimburi Academice 

din Germania (DAAAD) și-a exprimat interesul pentru proiectul DYNAMIC și l-a inclus în seminarul 

Erasmus+ Strategic Partnerships and Knowledge Alliances, ce va avea loc în luna noiembrie 2017 la 

Frankfurt. 

 

 

ULBS, singura universitate din România cu proiect de 

învățământ dual. Ca-n Germania 

 
Universitatea „Lucian Blaga” se bucură de primul proiect de învățământ dual din mediul universitar din 

România. Este vorba despre „Towards responsive engineering curricula through europeanisation of dual 

higher education” (DYNAMIC), ce se va desfășura pe durata a trei ani. Acesta își propune dezvoltarea, 

implementarea, testarea și validarea formei duale educaționale pentru trei programe universitare în 

domeniul ingineriei. Universitatea „Lucian Blaga” din...  

sursa: Turnul Sfatului 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


