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Evenimente desfăşurate la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED 
Lugoj în anul universitar 2019 – 2020 

 
 
 
 
 

1 - 8 octombrie 2019 
În Săptămâna Bobocilor studenții din Anul I de la Facultățile de Științe Economice și 
Facultatea de Drept au fost informați despre traseele academice și serviciile oferite de 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferite de către UED – Lugoj. 
 
09 - 17 octombrie 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 18 – 19 Octombrie 2019 unde au 
fost prezentate peste 3000 de job-uri. 
 
04 - 07 noiembrie 2019 
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 12 noiembrie. 
 
11 noiembrie 2019 
Studenții UED au fost informați prin intermediul sistemului online despre oferta de credite 
pentru studenți, "Contul curent care nu te trece examenele, dar în rest le are pe toate" 
promovată de UniCredit Bank. 
 
09 noiembrie 2019 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit ceremonia de absolvire a programului 
Leaders Explore pentru Liceeni generația 2019. Eveminetul a deputat cu discursul 
coordonatorului programului Leaders, Ștefan Vasilica iar apoi a reprezentantului CCOC al UED 
Lugoj Timeea Maria Schmidt. Finaliștii au prezentate cele 3 proiecte realizate pe parcursul 
programului iar la sfărșit fiecare dintre ei a susținut câte un discursul despre experiența lor 
față de proiectul Leaders.  
 
28 noiembrie 2019 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții UED despre 
activitățiile studențești ce se vor desfașura în anul universitar 2019 – 2020 precum  și 
informarea acestora privind serviciile CCOC al UED. 
 
 
9 – 20 decembrie 2019 
Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră împreună cu studenții UED au organizat o 
acțiune de voluntariat  "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.  
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16 ianuarie 2020 
Cadrele didactice de la Facultatea de Drept din cadrul UED Lugoj au organizat o întâlnire cu 
avocații care sunt absolvenții Fscultății de Drept. La această întâlnire domnii avocați au fost 
invitați să se alăture Asociației Absolvenților UED – Alumni Drăgan dar de asemenea s-a adus 
în discuție necesitatea sprijinirii activității de practică studențească. 
 
 
31 ianuarie 2020 
A avut loc întâlnirea cadrelor didactice de la Facultatea de Drept din cadrul UED Lugoj cu 
conducerea Judecătoriei Lugoj și a Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj unde studenții își 
desfășoară orele de practică.  La această întâlnire s-au discutat aspecte legate de desfășurarea 
practicii studențești în scopul compatibilizării programelor de practică cu profesiile juridice, 
pe care urmează să le îmbrățișeze. 
 
 
13 – 14 februarie 2020 
Biblioteca UED Lugoj împreună cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră  au organizat 
acțiunea de voluntariat "Iubește o carte, ai grijă de ea!" unde studenții au ajutat la ordonarea 
și curățarea cărților din Biblioteca UED. 
 


