FACULTATEA DE INGINERIE
– GHIDUL BOBOCULUI – ANUL UNIVERSITAR 2021 – 2022
ORAR

CONDUCEREA FACULTĂȚII
Decan
Prof. univ. dr. ing.
Sever-Gabriel RACZ

SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Studenții sunt organizați pe serii de predare
(ani de studiu), iar pentru activitățile practice
și de seminar, pe grupe și semigrupe. De
exemplu:

Prodecan1
Prof. univ. dr. ing.

Citirea orarului se face astfel:

Maria VINȚAN

Prodecan2
Conf. univ. dr. ing.
Marinela-ElisabetaElena INȚĂ

Prodecan3

Alte coduri pentru săli din facultățile ULBS:
• Facultatea de Științe: S01, S02, S05
• Facultatea de Medicină: M05
• Facultatea de Litere și Arte: L45

Prof. univ. dr. ing.
Valentin-Ștefan OLEKSIK

ACTIVITĂȚI DIDACTICE (selectiv)
Planurile de învățământ conțin discipline
obligatorii, opționale și facultative.

Prodecan4
Șef lucrări. dr. în Ec. ing.
Daniela POPA
1Prodecan

cu activități didactice
Prodecan cu activități financiare și administrative
3Prodecan cu activități de cercetare științifică și
relații internaționale
4Prodecan cu activități studențești și relații cu
mediul economic
2

REGULI COVID-19
În Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu sunt
implementate măsuri pentru prevenirea și
combaterea contaminării cu virusul SARSCoV2 și pentru asigurarea desfășurării
activității în condiții de securitate și sănătate
în muncă, pe perioada prelungirii stării de
alertă instituită pe teritoriul României.
La adresa din QR-ul alăturat pot fi consultate
planurile de măsuri, regulile, dar
și toate activitățile întreprinse
de Universitate în acest sens,
de la instituirea stării de
urgență și până în prezent.

Reguli de respectat
• La intrare va fi verificată temperatura.
• Purtarea măștii de protecție este
obligatorie.
• Masca de protecție trebuie să acopere
complet nasul și gura.
• Păstrarea distanțării fizice de 1,5 metri.
• Spălarea și dezinfectarea cât mai des a
mâinilor.
• Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu
mâinile neigienizate.
• Respectați traseele de deplasare stabilite.

Numărul minim de credite aferente unui an de
studiu este 60, conform ECTS.
Promovarea în anul superior se face dacă
studentul a acumulat 30 credite din anul
curent.

• Sala IM 320: se găsește în corpul IM la etajul
3, a 20-a sala pe palier.
• Sala IE 002: se găsește în corpul IE la subsol,
a 2-a sala.
Accesul studenților în clădirile facultății:
Corpul IM
Intrare pe ușa dinspre parcare, Bd.
Victoriei, acces la etaje pe scările dinspre
intrare.
Ieșire pe ușa de la subsol dinspre Casa
Armatei, acces spre subsol pe scările
dinspre Casa Armatei.
Corpul IE
Intrare pe ușa dinspre BCR, str. Emil Cioran.
Ieșire pe ușa de la subsol dinspre Casa
Armatei, acces spre subsol pe scările din
cafenea.
Alte locații
unde au loc cursuri, laboratoare sau seminarii:

Obținerea creditelor atribuite
unei discipline este
condiționată de promovarea
acelei discipline.
Studenții care nu au acumulat creditele de
trecere în anul superior vor fi exmatriculați sau
se vor putea reînmatricula (cu excepția anului
I), dar cu plata taxei anuale de studiu.
Neparticiparea studenților la mai mult de 50%
dintre cursuri și/sau la mai mult de 30% dintre
orele de seminar, laborator sau proiect aduce
după sine neprimirea în examen.
Pot fi recuperate maximum 30% din orele de
seminar și laborator, în ultimele două
săptămâni ale semestrului, după achitarea în
prealabil a taxei de recuperare.

FACILITĂȚI PENTRU STUDENȚI
Facultatea de Inginerie dispune de o platformă
unde studenții își pot vedea situația
universitară (UMS).
Studenții
au
acces
prin
intermediul contului personal
(MyAccount) la diverse servicii:
•
•
•
•
•
•
•

MyCard
licențe MS Office 365
cont de email
wireless
literatura științifică
licențe Matlab
etc.

1.Facultatea de Teologie, 2.Facultatea
de Drept, 3.Facultatea de Litere și Arte
4.Facultatea de Științe Socio-Umane
5.Facultatea de Inginerie, 6.Facultatea
de Științe, 7.Facultatea de Medicină
8.Facultatea de ȘAIAPM, 9.Facultatea
de Științe Economice.

Biblioteca Centrală a
Universității “Lucian Blaga” din
Sibiu oferă servicii de lectură în
săli specializate, cu acces direct
sau indirect la publicații, servicii
de împrumut documente la domiciliu, acces la
baze de date românești și străine, acces internet
etc.
Cantina Restaurant oferă servicii
de masă și catering în intervalul
orar: Luni-Vineri, 12:00-20:00.

DEPARTAMENT C.I.E.
Director
Prof. univ. dr. ing.

Daniel VOLOVICI
csac.ulbsibiu.ro
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI
INGINERIE ELECTRICĂ (C.I.E.)

Director

Director

Prof. univ. dr. ec., ing.
Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU
inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim

Conf. univ. dr. ing.
Claudia-Emilia GÎRJOB
inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei
DEPARTAMENTUL MAȘINI ȘI
ECHIPAMENTE INDUSTRIALE (M.E.I.)

DEPARTAMENTUL INGINERIE INDUSTRIALĂ
ȘI MANAGEMENT (I.I.M.)

Întâlnirea studenților anului I cu tutorii.

Întâlnirea studenților anului I cu tutorii.

Întâlnirea studenților anului I cu tutorii.
Specializarea

Data Sala

Calculatoare
(211, 212, 213)

IM401
13.0028.09 IM407
14.30

Tehnologia informației
(214, 215)
Ingineria sistemelor
multimedia (216, 217)
Electronică aplicată
(312)
Electromecanică
(311)

DEPARTAMENT M.E.I.

DEPARTAMENT I.I.M.

Specializarea

Orele

Specializarea

Data Sala Orele

Sisteme de producție
digitale (113)
Mecatronică- limba
română (114)
Mecatronică- limba
engleză (116)

Tehnologia construcțiilor de
IM 09.0028.09
mașini (111, 112)
222 10.30
Inginerie economică în
IM 09.0028.09
domeniul mecanic (411, 412)
201 10.30

13.0014.30
13.0028.09 IM201
14.30
13.0028.09 IM405
14.30
13.0028.09 IM405
14.30
28.09 IM201

Transportul, depozitarea și
IM 09.00distribuția hidrocarburilor 28.09 401
10.30
(512)
Ingineria transporturilor și a
IM 09.0028.09 323
traficului (413)
10.30
Ingineria și protecția
IM 09.0028.09 401
mediului în industrie (511)
10.30

ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI

Puteți beneficia de burse finanțate parțial
de UE, în facultăți din Europa, facultăți cu
care avem parteneriate.
Din QR-ul alăturat puteți afla
informații despre Erasmus,
Emma, SEE, University Curricula,
date de contact, etc.

11.0012.30
11.0028.09 IM407
12.30
11.0028.09 IM407
12.30
11.0012.30
11.0028.09 IM401 12.30
28.09 IM407

Inginerie economică
industrială (413)

MODUL PEDAGOGIC
Studiind primul nivel al modulului, studenții
se acomodează cu principalele concepte din
domeniul viitoarei profesii: pedagogie,
psihologia educației, didactica specialității,
managementul clasei și trăiesc prima
experiență ca și dascăli în școlile de aplicație
din Sibiu. facebook.com/DPPDSibiu/

Universitatea acordă următoarele tipuri de
burse:
• bursa de excelență
• bursa de merit
• bursa de studiu
• bursa socială
Acordarea acestora se face doar pentru
studenții integraliști, în funcție de
rezultatele profesionale.
Începând cu anul II de studii, locurile
bugetate se vor completa în funcție de
rezultatele obținute la învățătură în ordinea
descrescătoare a mediilor ponderate.
Ocuparea unui loc bugetat în anul I nu
presupune menținerea, în mod automat, a
acestui loc și în anii următori.
Pentru a ști care sunt taxele de
școlarizare și administrative,
precum și unde se plătesc,
informează-te
din
QR-ul
alăturat.

MOBILITĂȚI EXTERNE

Orele

28.09 IM413

Robotică (115)

BURSE / TAXE

La Facultatea de Inginerie vă puteți înscrie în
cadrul asociațiilor studențești (SOLIDUS, BIT)
unde veți desfășura activități conexe celor
didactice, de voluntariat, de dezvoltare
personală și profesională, veți experimenta
și interacționa cu oameni asemănători și
diferiți, energici, ambițioși, perseverenți, cu
inițiativă și viziune.

Data Sala

UTILE
E-mail: secretariat.inginerie@ulbsibiu.ro
E-mail: inginerie@ulbsibiu.ro

http://inginerie.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/ro/
https://gsuite.google.com/dashboard
https://myaccount.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/ro/studenti/taxe/
http://cercetare.ulbsibiu.ro/
https://www.ulbsibiu.ro/ro/despre/organiz
are/regulamente-de-organizare-sifunctionare/

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022
Semestrul 1
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C

V
24.12

27.09

14
C

V

E
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E

10.01

17.01

P

R

V

R

07.02 14.02

Semestrul 2
1

2

3

4

5

6

7

21.02

9

V
25.04

Activitate didactică
Vacanță
Sesiune de examene

Tutore:

8

10

11

12

13
C

02.05

Restanțe (R) sau reexaminări (RR)
Colocvii
Perioadă de practică

Telefon:

14
C

E

E

06.06

E

P

27.06

P

V

V

V

18.07 25.07

V

V

V

R
R

V

05.09 12.09

• ultima șansă de a promova, cu numărul minim de credite
• se pot susține maxim 2 examene
An I 30 credite

Email:

An II 90

An III 150
cre

V

An IV 240

