
Alegerile pun Universitatea pe jar
SENATUL Universitatii „Lucian Blaga " din Sibiu se intalneste astazi pentru a dezbate si aproba
regulamentul de alegere a noii conduceri. Alegerile sunt planificate a se desfasura la toate nivelele de
conducere ale universitatii sibiene si, conform proiectului de regulament, primii care vor intra in alegeri
vor fi studentii cu grad de reprezentare. Situatia lor va trebuie clarificata pana la jumatatea lunii viitoare,
dupa care vor incepe alegerile decanilor celor 11 facultati ale ULBS. Toate cadrele universitare interesate
de functia de decan sau o functie de conducere la nivelul facultatilor isi vor putea depune candidaturile,
dupa stabilirea exacta a regulamentului de alegere, pana in 12 februarie. Şedintele de Senat in care vor fi
alesi noii decani sunt programate pentru zilele de 27 si 28 februarie. 
  ALEGERILE cu adevarat importante, cele legate de conducerea generala a universitatii, isi vor gasi
deznodamantul in data de 15 martie, odata cu alegerea rectorului ULBS. Data limita de depunere a
candidaturilor pentru functia de rector este 29 februarie. Candidatii pentru functia de rector " trebuie sa
aiba functia didactica de profesor sau conferentiar, sa dispuna de o bogata experienta dovedita in
activitatile didactice si de cercetare, sa aiba calitati manageriale dovedite, sa cunoasca foarte bine
legislatia in vigoare referitoare la sistemul de invatamant din Romania si din sistemul European si sa faca
dovada clara a comunicarii cel putin intr-o limba straina de circulatie internationala ". 
  ACTUALA conducere a ULBS, in frunte cu rectorul Constantin Oprean, a avut parte in cei aproape
patru ani de " putere ", atat de numeroase reusite, cat si de multe minusuri. Cu siguranta, principalul
punct forte al actualei conduceri a fost managementul. Numai in 2007, ULBS pasit cu un excedent
bugetar de peste 11 milioane de euro. Vara trecuta au fost renovate si modernizate absolute toate
caminele studentesti, studentii beneficiind de conditii excelente de cazare. De asemenea, s-a investit enorm
in constructia de noi locuri de cazare, s-au extins spatiile si dotarile in majoritatea facultatilor, a fost
demarata constructia unui minihotel, iar Facultatea de Ştiinte Economice, ca si Facultatea de Medicina au
un nou sediu. De asemenea, ULBS a fost partenera sau a initiat numeroase proiecte in cadrul Capitalei
Culturale in 2007 si a adus la Sibiu primul Centru Cultural Chinez din tara. 
  Nici in privinta scandalurilor actuala conducere a ULBS nu sta prost. inca din 2006 pe masa
procurorilor a existat un dosar penal legat de bilantul contabil pe anii 2005-2006, precum si suspiciuni de
deturnare de fonduri. La aceasta de adauga acuzatiile de nepotism, care infloreste in interiorul ULBS si
lipsa unei pregatiri stiintifice temeinice a cadrelor universitare. intr-un top al universitatilor din tara
noastra, ULBS ocupa locul 39 din 49 posibile.
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