Dezvoltarea relaţiilor instituţionale ale Fundaţiei Universitare Alma Mater –
Universitatea Alma Mater din Sibiu, în perioada 2005–2013
Încă de la înfiinţare, în 2005, Universitatea Alma Mater din Sibiu şi-a propus să iniţieze, să
promoveze şi să dezvolte relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi
străinătate, institute de cercetare, alte instituţii şi agenţi economici de stat şi din mediul privat.
Astfel, relaţiile instituţionale ale Fundaţiei Universitare Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma
Mater din Sibiu sunt numeroase şi variate, acoperind o arie largă de activităţi precum: cercetarea
ştiinţifică, asigurarea parteneriatelor pentru efectuarea practicii studenţilor, promovarea ofertei
educaţionale, burse de studii etc.
A. Relaţii de colaborare în domeniul cercetării ştiinţifice
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu
organizează, începând cu anul 2007, o conferinţă anuală naţională cu participare internaţională care
are comitet ştiinţific şi referenţi de specialitate pentru evaluarea lucrărilor în vederea acceptării şi
publicării. Sunt trimise invitaţii pentru participare la conferinţă conducerilor tuturor universităţilor
din România şi unor universităţi din străinătate, decanilor şi colectivelor de cadre didactice de
specialitate din domeniile ştiinţelor economice, juridice şi sociale dar şi din alte domenii conexe,
participanţilor din anii anteriori. Numărul de participanţi a crescut deja după prima manifestare şi sa menţinut la un nivel ridicat. De asemenea, s-a diversificat reprezentativitatea participanţilor, atât
din ţară, cât şi din străinătate (Tabelul 1).
Tabelul 1 Prezentarea numărului de participanţi, lucrări şi instituţii
la cele patru ediţii ale Conferinţei Universităţii Alma Mater din Sibiu
Date /
Ediţia
Conferinţei
Ediţia I
24–26
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Ediţia VI
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2012

Ediţia VII
28–30
martie
2013
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Conferinţa naţională cu participare internaţională
a Universităţii Alma Mater din Sibiu

Total instituţii

În iunie 2009, Universitatea Alma Mater din Sibiu a găzduit al 33-lea Congres al Academiei
Româno – Americane de Arte şi Ştiinţe, pe care l-a organizat cu aprobarea şi sprijinul conducerii
ARA (Tabelul 2)

Tabelul 2. Prezentarea numărului de participanţi, lucrări şi instituţii
la cel de al 33-lea Congres al Academiei Româno – Americane de Arte şi Ştiinţe
organizat de Universitatea Alma Mater din Sibiu

Date
Participanţi /
lucrări / instituţii
Număr participanţi
Număr lucrări
Număr instituţii

Al 33-lea Congres Al Academiei Româno –
Americane de Arte şi Ştiinţe
din ţară
din străinătate
Total
462

104

566

367

92

459

92

28

120

Unele cadre didactice ale Universităţii Alma Mater din Sibiu sunt cooptate în calitate de membri în
echipe de cercetare ale unor proiecte de cercetare câştigate şi conduse de cadre didactice de la alte
universităţi. De asemenea, Universitatea Alma Mater din Sibiu colaborează, în sfera programelor de
studii de doctorat cu următoarele universităţi:
1. Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti la care are conducere de doctorat
domnul prof. univ. dr. Mircea COSMA în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii;
2. Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi la care are conducere de doctorat doamna prof. univ. dr.
ing. Maria TURTOI în domeniul Ingineria produselor alimentare;
3. Universitatea Naţională de Apărare Carol I din Bucureşti la care are conducere de doctorat
domnul prof. univ. dr. Visarion NEAGOE în domeniul Ştiinţe militare şi informaţii;
B. Relaţii cu instituţii de învăţământ preuniversitar
Anual, Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu încheie
acorduri de colaborare şi parteneriat cu instituţii de învăţământ preuniversitar: colegii liceale, licee,
şcoli şi grădiniţe din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu şi judeţe limitrofe, astfel:

Convenţii de colaborare cu colegii liceale şi licee în vederea promovării ofertei educaţionale
în rândul elevilor din clasele terminale pentru a le face cunoscute programele de studii oferite de
Universitatea Alma Mater din Sibiu, condiţiile de studiu, facilităţile financiare etc.;

Convenţii de practică cu şcoli şi grădiniţe pentru asigurarea efectuării practicii pedagogice şi
psihologice de studenţii care urmează programele de studii universitare de licenţă Pedagogia
învăţământului primar şi preşcolar, respectiv Psihologie.
C. Relaţii cu instituţii publice şi societăţi comerciale pentru asigurarea efectuării practicii de
specialitate
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu încheie anual
acorduri de colaborare şi parteneriat cu instituţii şi societăţi comerciale pentru desfăşurarea practicii
de specialitate a studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă din domeniul Ştiinţe
economice (Afaceri internaţionale, Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul
calităţii,
Economie agroalimentară şi a mediului, Finanţe şi bănci, Management, Marketing), din
domeniul Ştiinţe juridice (Drept) şi din domeniul Ştiinţe sociale (Administraţie publică, Asistenţă socială,
Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar). Dintre acestea sunt enumerate cele mai
reprezentative instituţii, bănci, societăţi comerciale: Casa de Ajutor Reciproc PIN, Direcţia Generală de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Judeţean Sibiu, Direcţia Generală a Finanţelor
Publice Sibiu, Fundaţia Româno-Germană, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, Judecătoria Sibiu,
Prefectura Sibiu, Primăria din Cisnădie, Primăria din Mediaş, Primăria din Sibiu, Tribunalul Sibiu,
Banca Transilvania, BCR, BRD, Romexterra Bank, ARDAF, Casa de Asigurări de Sănătate,
Compa SA, Creative Solutions, Desleeclama Easter Europe SRL, Direcţia Silvică, Domo Retail,
Drumuri şi Poduri, Eduard Com, Expert Business Consulting, Flora Trading, General metal,
Groupama, Impact Serv, Latino Trans, Leonardo, Metro, Meyer şi Meyer Internaţional, Mondex,

Optimedia, Ram Consulting, Real Hipermarket, Redal, Santoria Intex, System Contact, Transilvania
Enduro Tour, Tribuna SRL, birouri notariale, birouri de avocatură etc.
D. Relaţii cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu întreţine o
colaborare permanentă cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS) Această colaborare este, de fapt, bilaterală întrucât, periodic şi constant, FUAM –
UAMS a depus documentaţii pentru evaluarea externă a noi programe de studii sau pentru
reevaluarea unor programe autorizate să funcţioneze provizoriu cu vizită după un an, iar ARACIS a
constituit comisii de vizită care au analizat şi evaluat la faţa locului toate aspectele prevăzute în
standardele generale şi specifice. Faptul că un număr de 19 documentaţii dintre cele depuse au
primit calificativul încredere, după evaluare şi analiză în Comisiile de experţi permanenţi şi în
Consiliul ARACIS, pune în evidenţă preocuparea FUAM – UAMS de a respecta atât cerinţele
normative obligatorii, cât şi standardele şi indicatorii de performanţă specifici.
E. Relaţii cu mass-media
Obiectivele comunicării Universităţii Alma Mater din Sibiu cu mass-media vizează o informare
corectă, oportună şi, mai ales credibilă, aducerea în faţa opiniei publice naţionale şi internaţionale a
imaginii învăţământului universitar privat, structurată pe următoarele dimensiuni:
– eficacitate în îndeplinirea misiunii de formare;
– educaţie universitară modernă, asigurată prin parcurgerea unor programe de studiu foarte mult
solicitate de piaţa muncii naţională şi europeană;
– cercetare ştiinţifică valorificată prin organizarea şi desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale (conferinţe, congrese, sesiuni ştiinţifice studenţeşti) şi editarea
publicaţiilor universităţii;
– bază materială de nivel european;
– cadre didactice recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu
pregătire universitară foarte bună şi responsabilitate pentru formarea viitorilor absolvenţi;
– îmbunătăţire continuă a nivelului de profesionalizare (schimburi de experienţă cu diverse
universităţi şi alte organisme, participare la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale);
– facilităţi financiare superioare altor universităţi (taxe de studiu mici, posibilitatea de plată în 12
rate, burse de studii);
– orar accesibil şi flexibil (sistem modular de învăţământ);
– diversitate în organizarea timpului liber al studenţilor (cercuri ştiinţifice studenţeşti, activităţi
sportive, artistice şi educative, excursii şi drumeţii);
– comunicare optimă cu comunitatea locală şi cu mass-media locală şi naţională;
– informare constantă, corectă şi oportună atât în interiorul universităţii cât şi în exterior (Senatul
Universităţii, comunicări interne diverse, adunări de informare şi de lucru ale factorilor de
conducere din universitate).
Fundaţia Universitară Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater din Sibiu întreţine o
colaborare permanentă şi echidistantă cu mass-media locală şi naţională.
Îndeplinirea obiectivelor în relaţia cu mass-media a constat în informarea publicului interesat despre
activităţile Universităţii Alma Mater din Sibiu prin mediatizarea anuală a evenimentelor de interes.
Aceasta s-a concretizat în:
– 50–60 articole şi ştiri de presă la diverse publicaţii locale şi naţionale: Adevărul, Jurnalul
Naţional, Tribuna Sibiului, Sibianul, Monitorul de Sibiu, Sibiu 100%, Sibiu Standard, Rondul
de Sibiu, Expres Sibian, Gazeta de Vâlcea;
– 28–35 emisiuni şi ştiri de televiziune locală şi naţională (Pro TV, Antena 1, Realitatea Tv,
Kanal D, TV Eveniment, TV Sibiu);
– 25–30 ştiri de radio (Radio România Actualităţi, Pro FM, Europa FM, Radio ZU, Radio
Eveniment, Radio Sibiu);

– 10–12 reclame publicitare de televiziune (Pro TV, Antena 1).
F. Alte relaţii instituţionale
La capitolul alte relaţii instituţionale sunt amintite următoarele:
1. Colaborare cu Instituţia Prefectului – judeţul Sibiu concretizată în includerea planului de
cercetare al Universităţii Alma Mater din Sibiu pe anul 2010 în Planul de acţiuni al judeţului
Sibiu pe anul 2010, pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi
raportarea trimestrială până în 10–12 ale lunii următoare a unui raport al realizărilor din trimestru
şi cumulat de la începutul anului.
2. Colaborare cu Consiliul Judeţean Sibiu prin diferite modalităţi, dintre care cea mai importantă
este prezentarea anuală a Raportului rectorului cu privire la activităţile desfăşurate în fiecare an
universitar.
3. Colaborare cu Banca Italo-Romena: în anul universitar 2009 – 2010, Banca Italo–Romena a
acordat 10 burse de studii în valoare de 500 € fiecare, studenţilor de la programe de studii din
domeniul economic cu cele mai bune rezultate.
G. Relaţii internaţionale
Relaţiile internaţionale ale Fundaţiei Universitare Alma Mater din Sibiu – Universitatea Alma Mater
din Sibiu au la bază acorduri de colaborare bi- şi trilaterale.
Acordurile de colaborare internaţionale au la bază interesele şi obiectivele comune în domeniul
academic şi cultural, dorinţa de dezvoltare proprie prin valoarea colaborării internaţionale şi
îmbunătăţirea nivelului ştiinţific şi cultural al instituţiilor de învăţământ partenere.
În acordurile de colaborare încheiate sau în curs de încheiere se menţionează că instituţiile partenere
acceptă să îşi intensifice relaţiile academice şi doresc să stabilească şi să dezvolte relaţii de
colaborare pentru a oferi personalului lor, cadre didactice şi studenţi, beneficiile schimbului
ştiinţific şi cultural. Formele şi metodele de colaborare agreate sunt:
– schimb de cadre didactice, cercetători şi studenţi;
– participare la programe ştiinţifice comune;
– schimb de publicaţii ştiinţifice;
– asistenţă reciprocă în schimbul de informaţii.
Universitatea Alma Mater din Sibiu a încheiat sau este în curs de încheiere a unor acorduri de
colaborare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate:
1. Acord de colaborare între Universitatea Wismar din Germania şi Universitatea Alma Mater din
Sibiu, încheiat în ianuarie 2007;
2. Acord de colaborare între Libera Università Mediterranea (LUM) Jean Monnet, Casamassima
(Bari) – Italia, Universitatea Megatrend din Belgrad – Serbia şi Universitatea Alma Mater din
Sibiu în domeniul Economiei şi managementului resurselor naturale, semnat în octombrie 2008
şi reactualizat în noiembrie 2009;
3. Acord de colaborare între Banja Luka College, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina şi
Universitatea Alma Mater din Sibiu semnat în aprilie 2009;
4. Acord de colaborare între Universitatea Karlstadt din Suedia şi Universitatea Alma Mater din
Sibiu în domeniul ştiinţelor pedagogice, încheiat în ianuarie 2010;
5. Demersuri pentru un acord de colaborare între Universitatea Catolică din Leuven, Belgia şi
Universitatea Alma Mater din Sibiu în domeniul ştiinţelor sociale;
6. Demersuri pentru un acord de colaborare între Universitatea Mykolas Romeris din Vilnius,
Lituania şi Universitatea Alma Mater din Sibiu în domeniul ştiinţelor economice.
În afara acestor colaborări consfinţite prin acorduri de colaborare semnate şi ştampilate, există multe
alte colaborări cu instituţii de învăţământ superior şi alte instituţii internaţionale legate de
participarea la manifestări ştiinţifice organizate de FUAM – UAMS sau de alte foruri internaţionale

(a se vedea tabelele I.10.1 şi I.10.2 din această anexă). Între activităţile realizate pe baza acordurilor
de colaborare internaţionale se numără:
– Participarea Universităţii Alma Mater din Sibiu prin rectorul său, prof. univ. dr. ing. ec.
Nicolaie GEORGESCU, la aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Universității Wismar din
Germania, celebrată în aprilie 2008;
– Participarea unor cadre didactice din Universitatea Alma Mater din Sibiu, ca profesor invitat, cu
prelegeri la Universitatea LUM Jean Monnet, Casamassima (Bari) – Italia şi la Universitatea
Megatrend din Belgrad – Serbia în domeniul Economia şi managementul resurselor naturale,
în mai 2009, septembrie 2009 şi mai 2010;
– Organizarea, în perioada 21–26 martie 2010, la Universitatea Alma Mater din Sibiu, a unor
cursuri internaţionale pe tema Economia şi managementul resurselor naturale la care au
participat doctoranzi de la Libera Università Mediterranea Jean Monnet din Casamassima
(Bari) – Italia şi Universitatea Megatrend din Belgrad – Serbia;
– Decernarea medaliei onorifice din partea Președinției Republicii Italiene, rectorului
Universităţii Alma Mater din Sibiu, alături de rectorii universităţilor LUM Jean Monnet,
Casamassima (Bari) – Italia şi Megatrend din Belgrad – Serbia, pentru parteneriatul din
domeniul Economia şi managementul resurselor naturale, domeniu în care la LUM Jean
Monnet, Casamassima (Bari) – Italia este organizat un program de doctorat internaţional;
– Organizarea, în perioada 3–7 mai 2010, la Universitatea Alma Mater din Sibiu, a unui curs
internaţional de perfecţionare profesională pentru profesorii din învăţământul preşcolar şi
primar intitulat Cunoaşterea şi experimentarea metodologiei de predare – învăţare a
matematicii în alte ţări europene. Prelegerile pentru acest curs au fost asigurate de trei profesori
universitari de la Universitatea Karlstadt din Suedia. Cadrele didactice din colectivul Limbi
străine at Universităţii Alma Mater din Sibiu au asigurat traducerea în limba română. La cursuri
s-au înscris aproape 250 persoane şi au participat efectiv 207 cursanţi – studenţi de la
programul de studii universitare de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar din
Universitatea Alma Mater din Sibiu şi cadre didactice (profesori, educatoare, institutori etc.) de
pe raza judeţului Sibiu;
– Organizarea, în perioada 22–27 martie 2011, la Universitatea Alma Mater din Sibiu, a unor
cursuri internaţionale pe tema Natural Resources exploitation and environmental protection, la
care au participat doctoranzi de la Libera Università Mediterranea Jean Monnet din
Casamassima (Bari) – Italia şi Universitatea Megatrend din Belgrad – Serbia;
– Prezenţa în comitetele ştiinţifice ale manifestărilor organizate de universitate a unor cadre
didactice din Bulgaria, Germania, Lituania, Canada, Italia, Ucraina, Cehia, Ungaria, SUA,
Republica Moldova;
– Participarea unor cadre didactice ale Universităţii Alma Mater din Sibiu în comitetele ştiinţifice
ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Lituania, Republica Moldova, Cehia);
– Organizarea de conferinţe naţionale precum:
– Modalităţi de manifestare a crizei şi implicațiile acesteia asupra securităţii internaţionale ;
– Terorismul internaţional – ameninţare la adresa securităţii internaţionale şi a securităţii
României;
– Locul şi rolul diplomaţiei în prevenirea şi rezolvarea conflictelor internaţionale
prezentate de prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, rector al Universităţii Naţionale de Apărare
Carol I din Bucureşti
– Modalităţi de creştere a eficienţei managementului educaţiei universitare
– Spaţiu european al cercetării ştiinţifice universitare. Căi şi metode de accesare a fondurilor
europene în domeniul educaţiei
prezentate de prof. univ. dr. Constantin BRĂTIANU, Academia de Studii Economice din
Bucureşti;
– Episcopia ortodoxă română din America (1929–2009) prezentată de prof. univ. dr. Cezar
VASILIU, Universitatea Sherbrooke din Canada
– Incertitudine. O provocare permanentă pentru cultura şi ştiinţa modernităţii, prezentată în 3
iunie 2009 de prof. univ. dr. Emil CONSTANTINESCU, ex-preşedinte al României;

– ART – TERAPIA. Date conceptuale. Indicaţii şi aplicaţii clinice, prezentată în 27 iulie 2010 de
prof. dr. habilitat Ruth HAMPE de la Universitatea Catolică din Freiburg – Germania;
– Învăţământul superior la noi şi în S.U.A. prezentată în 22 septembrie 2010 de prof. univ. dr.
Constantin CORDUNEANU, membru fondator al Academiei Româno – Americane (ARA)
pentru Arte şi Ştiinţe, SUA;
– Organizarea, în 10 iulie 2010, a Seminarului Franco – Român Tehnici de trading prezentat de
prof. dr. Mircea DOLOGA, trader & mentor internaţional din Paris – Franţa.

