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Curs Postuniversitar „Comunicare Interculturală în spațiul de limbă 
germană“, 2023 Sibiu 

 
Informații generale 

(pentru cetățeni români) 
 

Un curs intensiv de limba germană este găzduit în fiecare an de către Universitatea "Lucian 
Blaga" din Sibiu (România), sub forma cursului postuniversitar "Comunicare interculturală în spațiul de 
limbă germană". Acesta este organizat de Asociația "Studia Oecumica", "Brot für die Welt" Berlin fiind 
partener principal. Grupul țintă sunt persoane legate de Biserică, cu studii universitare în domeniul 
științelor umaniste sau al științelor sociale, în special teologi, indiferent de apartenența lor denominală.  

Cursul însumează un total de 700 de ore până la nivelul B1+, susținute de profesori universitari 
de filologie. El se încheie cu un examen universitar obișnuit, dar și cu posibilitatea de a susține examenul 
B1 la Institutul Goethe. Cursul este planificat să se desfășoare cu prezența fizică a participanților la Sibiu. 
El conține și o introducere în cultura locală. Deoarece cultura săsească (germană) este puternic legată 
de Biserică, este ca și cum cursul se desfășoară "în curtea bisericii". La finalizarea cursului postuniversitar 
există posibilitatea continuării studiului în vară (iulie, august) până la nivelul B2. Orele se vor desfășura 
cu aceeași profesori și examenul B2 va fi la Institutul Goethe. 

Având în vedere situația specială a pandemiei, unele părți ale cursului pot fi urmate online de la 
domiciliu sau după posibilitate din Sibiu, existând locuri în căminul studențesc al programului de studiu 
Teologie Protestantă. 

Absolvirea cu succes a cursului (Certificat B2) oferă posibilitatea de a aplica pentru o bursă de 
studii în Germania, ca student invitat. La fel este posibil inscrierea la programele de studii în limba 
germană oferite de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Teologie protestantă pastorală, Germanistică, 
Pedagogie). 
 
Perioada B1:   octombrie 2023 - iunie 2024 (9 luni)  
Perioada B2 :  iulie - august 2024 (2 luni) 
Volum de muncă:  4 ore zilnic (luni până vineri), suplimentate de orele individuale de studiu.  
Locuri:    16  
Cazare:   în căminul studențesc (Bd. Victoriei 40, Sibiu).  
Masa:    cantina studențească sau bucătăria comună a căminului.  

 

Procedura de aplicare 
 
Candidați eligibili trebuie să fie absolvenți de studii universitare, filiera socio-umană. 
Concursul de admitere se organizează în două sesiuni: aprilie 2023, rezultate 12 mai 2023 și iulie 2023. 

Calendarul concursului de admitere pe bază de dosare: 

Sesiunea 1 

• Perioada de înscriere: 17.04.2023– 30.04.2023 

• Afișarea rezultatelor: 05.05.2023 

• Contestații: 08.05.2023 

• Liste după contestații: 09.05.2023 

• Confirmare locuri: 10.05.2023 – 11.05.2023  

• Rezultate finale: 12.05.2023 

Sesiunea 2 

• Perioada de înscriere: 04.07.2023 – 11.07.2023 

• Validarea dosarelor: 04.07.2023 – 12.07.2023 

• Afișarea rezultatelor: 14.07.2023 

• Contestații: 15.07.2023 

• Liste după contestații: 16.07.2023 – 18.07.2023 

• Confirmare locuri: 18.07.2023 – 22.07.2023 

• Rezultate finale: 25.07.2023 – 31.07.2023 

mailto:sekretariat@ev-theol.ro


DEPARTEMENT OF HISTORY, HERITAGE AND 

PROTESTANT THEOLOGY  
"LUCIAN BLAGA" UNIVERSITY SIBIU 
 

Bd Victoriei 40, 550024 Sibiu, Romania 
 

 

mobile: +40 (0)734 612 971   
 

e-mail: sekretariat@ev-theol.ro 

 

2 

 
Dosarul de candidatură (în limba română) trebuie să includă:  
 

1. Scrisoarea de motivație 

2. Curriculum Vitae 

3. Binecuvântarea autorității bisericești (conține acordul exprimat de autoritatea bisericească 

a candidatului, ca acesta să poată urma aprogramul de studii) 

4. Două recomandări academice (semnate de două cadre didactice universitare care 

recomandă candidatul pentru acest program de studiu) 

5. Diploma de licență (sau adeverința echivalentă), la care se adaugă diploma de 

master sau de doctor (sau adeverințe echivalente), dacă este cazul 

6. Suplimentele la diplome 

7. Certificatul de naștere 

8. Diploma de bacalaureat + foaie matricolă anii liceu 

9. Adeverință medicală tip (va fi eliberată de medicul de familie din care să rezulte starea 

sănătății candidatului) 

10. Fotocopie C.I. sau, după caz, pașaport 

11. Dovada achitării taxei de înscriere (Taxa de înscriere în valoare de 150 RON se achită 

prin virament bancar în contul ULBS IBAN: RO98 TREZ 5762 0F33 0500 XXXX, CUI 4480173, 

cont deschis la Trezoreria Sibiu. 

12. Cerere tip de înscriere completată (anexa 1) 

 
Pe pagina www.ev-theol.ro (direct http://ev-theol.ro/studiengaenge/deutscher-sprachkurs) găsiți 
prezentarea cursului și formularul de aplicare. 

 

Informații asupra bursei 
 

Acordarea de burse este posibilă prin intermediul "Brot für die Welt" din Berlin, "Gustav-Adolf-
Werk", etc. Bursele complete acoperă costurile de participare la curs (taxa de studiu și examenul B1 
resp. B2 al Institutului Goethe), cazare, masă, călătorie și viză. Și în cazul susținerii cursurilor în format 
online, se poate acorda bursa. Dosarul de candidatură pentru bursă (în limba germană sau engleză) 
trebuie să includă o scrisoare explicativă, din care să reiasă situația socială a candidatului. 

 

Contact 
 
Pentru informații despre curs și trimiterea documentelor de înscriere (prin e-mail) vă rugăm să folosiți 
următoarea adresă sau telefon: 
  

Responsabil: Dna. Monika Brandsch (Secretariat Teologie Protestantă)  
Email: dep.iptp@ulbsibiu.ro  
Telefon: 0040 737 612 971 (doar whattsapp) 
Informații: www.ev-theol.ro  

 
Sibiu, 03.01.2023  
Monika Brandsch 
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