
 
Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană „Drăgan" din Lugoj în 

anul universitar 2019 – 2020 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
14 decembrie 2019 
În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizat un spectacol de dans susţinut de 
elevii clubului de dans sportiv DanceMania.ro din Lugoj, îndrumaţi de către instructorul 
timişorean de dans, Iagăru Alexandru Daniel. 
 
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.  
 
6 – 20 decembrie 2019 
Biblioteca UED Lugoj a organizat acțiunea, "Fii Moș Crăciun pentru Biblioteca Noastă!", astfel cei 
care au dorit să doneze publicații de specialitate din domeniul drept și științe economice, împreună 
cu îndemnul lor pentru viitorii cititori au fost așteptați la Biblioteca UED Lugoj 
 
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. 
 
22 - 23 noiembrie 2019 
Sesiunea de comunicări știinţifice ediția XXIV 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. 
 
 



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.  
 
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. 
 
01 noiembrie 2019 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit Conferința "Iubirea prin ochi de călugăr" 
susținută de Pr. Ieroschimonah Serapion Pantea de la schitul Sfântul Ioan Evanghelistul – Găbud (jud. 
Alba), eveniment susținut de Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români 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. 

2 octombrie 2019 
Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj a găzduit o activitate de promovare a rolului educației cu 
titlul HasEduCația te face MARE. Un grup de elevi de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" au prezentat 
colegilor lor de la Școala Gimnazială "Eftimie Murgu" proiecte realizate despre Iulia "Hasdeu", 
personalitate a culturii românești, de la a cărei naștere se împlinesc 150 ani. 
 
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. 
 
1 octombrie 2019 
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2019 - 2020 la Universitatea Europeană "Drăgan" din 

Lugoj s-a desfășurat într-un mediu festiv cu participarea bobocilor, studenților, cadrelor didactice de 

la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice. 


