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Evenimente desfăşurate la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED 
Lugoj în anul universitar 2018 – 2019 

 
 
 
 
1 - 5 octombrie 2018 
În Săptămâna Bobocilor s-au desfășurat acțiuni specifice de orientare și acomodare pentru studenții 
Anului I de la Facultățile de Științe Economice și de Drept, coordonate de responsabilul CCOC și 
mentorii de an.  
 
08 - 18 octombrie 2018 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați despre Târgul 
de carieră organizat la nivel național Angajatori de TOP Timişoara, ce a avut loc la Centrul Regional 
de Afaceri Timişoara (CRAFT) pe data de 19 – 20 Octombrie 2018 unde au fost prezentate peste 
3000 de job-uri. 
 
01 - 06 noiembrie 2018 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați despre Târgul 
de carieră organizat la nivel național BUZZCamp Timișoara, ce a avut loc la Hotel Timișoara pe data 
de 7 noiembrie. 
 
22 - 23 noiembrie 2018 
Sesiunea de comunicări știinţifice cu participare internaţională, cu tema "România şi provocările 
prezentului şi ale viitorului", eveniment organizat anual de Universitatea Europeană "Drăgan" din 
Lugoj și Asociația generală a economiștilor din Romania, filiala Lugoj. 
 
4 decembrie 2018 
Curs deschis, organizat de Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al UED la disciplina 
Comunicare în afaceri în limba engleză susţinut de doamna Lect. univ. dr. Alina-Maria Nistorescu, cu 
tema Alegerea unei cariere într-o lume în schimbare cu participarea studenților anului II de la 
Facultățile de Științe Economice și de Drept și a elevilor clasei a XII-a A de la Colegiul Național "Iulia 
Hasdeu" Lugoj.  
 
12 - 20 decembrie 2018 
Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al UED a organizat o acțiune caritabilă "FII SI TU MOS 
CRĂCIUN!!!" cu scopul de a contribui la fericirea unor oameni care au nevoie de ajutor pentru a se 
bucura de Sărbătorile de iarnă.  
 
21 ianuarie 2019 
Luni 21 ianuarie a avut loc o întâlnire cu studenții din anul III de la Facultatea de Drept și Facultatea 
de Științe Economice cu scopul de a coordona activităţile de informare, privind carieră, consilierea 
educaţională şi orientarea pentru carieră la nivel de universitate, precum și complectarea unui 
formular pentru a îmbunătății cooperare cu parteneri din mediul economic şi socio-cultural. 

 
18 februarie – 01 martie 2019 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la Facultatea de 
Drept și Facultatea de Științe Economice cu scopul de a îmbunătăți nivelul de satisfacție în raport cu 
activitatea didactică desfășurată la UED pe semestru I anul universitar 2018 – 2019. La aceste întâlniri 
studenții au completat un Chestionar pentru evaluarea nivelului de satisfacție al studenților în 
raport cu activitatea didactică desfășurată la UED Lugoj pe semestrul I anul universitar 2018 – 2019 
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01 - 15 martie 2019 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați despre Târgul 
de carieră organizat la nivel național Angajatori de TOP Timişoara, ce a avut loc la Centrul Regional 
de Afaceri Timişoara (CRAFT) pe data de 15 – 16 Martie 2019 unde au fost prezentate 70 de 
companii de top din Banat cu peste 3000 de poziții deschise. 
 
20 martie 2019 
Responsabilul Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj a anunțat studenții de la 
Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice pe cale online, de programul de consiliere 
pentru studenții care au obținut rezultate la mai mult de 2 discipline sub nivelul de promovare. 

 
28 martie – 19 aprilie 2019  
Promovarea Ofertei academice a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj s-a realizat în cadrul 
liceelor din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș la clasele a XII-a. Acțiunea a fost realizată de o 
echipă formată din cadre didactice de la Facultățile de Drept și de Științe Economice.  

 
02 aprilie 2019 

Promovarea în rândul studenților UED a programului "EURO 200" - program, prin care 
studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, care 
provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, pot beneficia de 
un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. 
 
03 aprilie 2019 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la Facultatea de 
Drept și Facultatea de Științe Economice unde  le-a prezentat oportunitatea de a studia cu bursă la 
un Program de masterat în cadrul unei universități din Olanda. Bursa de master este în valoare de 
5000 de euro oferită prin programul NN Future Matters pentru anul academic 2019 – 2020. 
 
17 aprilie 2019 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la Facultatea de 
Drept și Facultatea de Științe Economice unde le-a prezentat oportunitatea de joburi pe timp de 
vară la hoteluri de 4 si 5* in Grecia prin programul Job Trust. Programul oferă salariu lunar in funcție 
de experiența în domeniu, cazare și 3 mese pe zi gratuite, plus rambursarea transportului (din 
Romania în Grecia și înapoi).  

 
13 - 19 mai 2019 
În cadrul acțiunii "Săptămâna Porților Deschise", la invitația Universităţii Europene "Drăgan" din 
Lugoj, elevii claselor a XII-a de la liceele din Lugoj participă la prezentarea ofertei educaţionale pentru 
anul universitar 2019 – 2020. Vizita va fi completată de vizionarea unui filmuleț despre UED Lugoj, 
precum și de un tur al bazei materiale. 
 

16 mai 2019 
Târgul ofertelor educaționale: Pași spre carieră, ediţia a XVIII-a s-a desfășurat la Universitatea 
Europeană "Drăgan" din Lugoj și a avut ca scop promovarea ofertele educaţionale a unor licee 
timișene pentru anul şcolar 2019 – 2020. Târgul liceelor timişene –  s-a adresat elevilor şi 
absolvenţilor clasei a VIII-a, cu scopul de a-i informa cu privire la ofertele educaţionale a 10 licee din 
zona de est a județului Timiș. Evenimentul a fost susținut de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și 
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Timiș. 
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24 – 30 mai 2019 
În Săptămâna Absolvenților, la UED au loc ceremonii cu prilejul absolvirii ciclurilor de studii liceale si 
universitare.  
 
20 – 31 mai 2019 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la Facultatea de 
Științe Economice și Facultatea de Drept cu scopul de a îmbunătăți nivelul de satisfacție al acestora în 
raport cu dezvoltarea lor profesională și personală. La aceste întâlniri studenții au completat un 
Chestionarului pentru evaluarea nivelului de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 
profesională şi personală asigurată de universitate/facultate. 
 
24 mai 2019 
Cursul festiv al promoției 2019 pentru absolvenții Facultății de Științe Economice ce a avut loc în 
Aula Magna a Universității Europene "Drăgan". 
 
10, 13 iunie 2019  
Reprezentantul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UED împreună cu echipa Honeywell 
au organizat întâlniri cu studenții Facultății de Drept și cei de la Științe Economice pentru a le fi 
prezentate ofertele de muncă de pe perioada verii. 
 
23 iunie 2019 
"Honey Run 26" acțiune organizată de către de SC Honeywell Life Safety Romania SRL în parteneriat 
cu Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este o manifestare sportivă având ca scop 
promovarea unui stil de viață sănătos și creșterea numărului de practicanți ai alergării. Totodată 
această acțiune a fost o acțiune de voluntariat din partea unor studenți ai UED care și-au propus să 
promoveze mișcarea în rândul persoanelor de toate vârstele, ca mod de viață activ și sănătos. 

 
08 – 09 iulie 2019 
Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră împreună cu Biblioteca UED au organizat acțiunea 
"Voluntar la UED" cu tematica "O carte curată, o bibliotecă ordonată" unde studenții au ajutat la 
organizarea și ordonarea cărților din Biblioteca UED. 


