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Evenimente desfășurate la Universitatea Europeană „Drăgan" din Lugoj în 
anul universitar 2021 – 2022 

 
 
 
 

1 octombrie 2021 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj  și-a deschis porțile pentru o nouă generație de 
studenți și masteranzi ai Facultății de Drept și Facultății de Științe Economice. Festivitatea de 
deschidere a avut loc anul acesta în aer liber într-un cadru festiv respectând normele impuse 
de pandemia cu virusul SARS COV -2. 
 
1 octombrie 2021 
Desemnarea titlului de Studentul anului  2020 – 2021 la Facultatea de Drept i s-a acordat 
studentei din anul II Micu Marinela Rita având media 10, iar la Facultatea de Științe 
Economice i s-a acordat studentei din anul III Mațola Nicoleta având media 9,85. Eveniment 
organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj. 
 
4 - 8 octombrie 2021 
În Săptămâna Bobocilor studenții din Anul I de la Facultățile de Științe Economice și Facultatea 
de Drept au fost informați pe platforma Microsofr Teams despre traseele academice și 
serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED – Lugoj. 
 
18 octombrie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de joburi BUZZCAMP Timișoara, târg organizat la 
nivel național, ce a avut loc online în data de 21 octombrie 2021.  
 
7 noiembrie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de carieră - Angajatori de TOP Timişoara, ce s-a 
desfășurat  online în perioada 27 septembrie – 7 noiembrie 2021 unde au fost prezentate 
peste 3000 de job-uri. 
 
11 noiembrie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre ofertele de joburi din străinătate pentru studenți, oferite 
de portalul de locuri de muncă JOB TRUST. 
 
09 decembrie 2021 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat întâlniri on-line pe platforma 
Microsoft Teams cu studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice a 
UED despre activitățile studențești ce se vor desfășura în anul universitar 2021 – 2022 precum  
și informarea acestora privind serviciile CCOC al UED. 
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09 - 10 decembrie 2021 
Reprezentantul Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Ec. Timeea Maria Schmidt a 
participat la conferința "Viitorul consilierii în carieră" organizat de Universitatea de Vest din 
Timșoara, prin Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră UVT în parteneriat cu Asociația 
Consilierilor Români. 
 
13 – 21 Decembrie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice împreună cu Centrul 
de Consiliere și Orientare in Carieră al UED au organizai o acțiune de Sfintele Sărbători de 
Crăciun. Studenții l-ai ajutat pe Moșul UED să strângă cât mai multe globuri în Bradul de 
Crăciun iar 3 globuri norocoase au adus prin tragere la sorți cadouri pentru studenții 
participanți. 
 
13 – 23 Decembrie 2021 
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. 
Anul acesta, acțiunea caritabilă Fii și tu Moș Crăciun a fost pentru tânăra lugojancă Adelina 
Bot în vârstă de 35 de ani diagnosticată cu cancer, mamă a două fetițe minunate.  
 
07 martie 2022 
Studenții din anii terminali de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au 
fost  informați de prin CCOC al UED de deschiderea competiția pentru Bursele Fulbright 2023 
- 2024.  
 
08 martie 2022 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre târgul de joburi BUZZCAMP Timișoara, târg organizat la 
nivel național, ce va avea loc online în data de 17 martie 2022. 
 
14 martie 2022 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de carieră organizat la nivel național Angajatori de 
TOP Timișoara, ce va avea loc online în perioada 21 Martie – 01 Mai 2022. 
 
29 martie 2022 
Departamentul de Relații Internaționale prin intermediul doamnei Lector univ. dr. Alina 
Nistorescu si cu ajutorul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera a organizat pentru 
studenții UED Lugoj o întâlnire online pe Platforma Microsoft Teams cu dna. Irina Aslanov 
Manager JobTrust. Aceasta a prezentat studenților ofertele de joburi pentru vacanță din 
Grecia la hoteluri de 5 stele pentru anul 2022. 
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04 aprilie 2022 
Studenții UED Lugoj au fost informați prin intermediul Platformei Microsoft Teams cu privire 
la recensămâtul populației și al locuințelor. În acest sens, se dorește ca întreaga comunitate 
de studenți să se autorecenzeze împreună cu membrii familiilor lor și să promoveze această 
acțiune și în cercurile din jurul lor – rude, prieteni și cunoștințe. 
 
09  – 20 mai 2022 
Promovarea Ofertei Academice 2022 – 2023 a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj      
s-a realizat în cadrul liceelor din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș la clasele a XII-a, 
unde s-au împărțit pliante, afișe și s-a prezentat filmulețul de promovare a UED Lugoj.  
 
10 mai 2022 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj a trimis o felicitare on line  
absolvenților Facultății de Științe Economice și Facultății de Drept promoția 2012 cu ocazia 
aniversării a 10 ani de la terminarea studiilor din cadrul Universității Europene Drăgan din 
Lugoj. 
 
12 mai 2022 
Elevii claselor a VIII-a, promoția 2022, de la Școala Gimnazială nr. 4 Lugoj au realizat 
fotografiile pentru albumul de absolvire în holul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 
13 mai 2022 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au participat în cadrul 
Universității UED Lugoj la un workshop organizat de Compania Mondial SA – Lugoj în 
colaborare cu CCOC al UED. În cadrul workshop-ului studenții au fost informați despre 
domeniul de activitate al companiei Mondial SA – Lugoj precum și de posibilitatea studenților 
de a-și desfășura programul de practică în cadrul unui departament din companie, fiind 
prezentate și joburile pentru studenți. 
 
16 mai 2022 
Reprezentantul Centrului de Consiliere si Orientare în Carieră al UED Lugoj a informat 
studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice prin intermediul 
Platformei Teams despre oportunitățile de angajare pe perioada determinată (pe timp de 
vară) și nedeterminată oferite de companiei multinaționale Honeywell. 
 
25 mai 2022 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj   a găzduit ceremonia de absolvire a clasei a XII-
a promoția 2021 – 2022 a Liceului Tehnologic "Aurel Vlaicu" iar cu această ocazie 
reprezentantul CCOC Schmidt Timeea a prezentat oferta academică  a UED Lugoj 2022 - 2023. 
 
27 mai 2022 
Cursul festiv al promoției 2022 organizat de absolvenții Facultății de Științe Economice 
specializarea Finanțe și Bănci a avut loc în amfiteatrul în aer liber al Universității Europene 
"Drăgan" din Lugoj. 
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28 mai 2022 
Cursul festiv al promoției 2022 organizat de absolvenții Facultății de Drept specializarea 
Drept a avut loc în holul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 
14 iunie 2022 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj organizează Sesiunea de comunicări științifice 
studențești cu tema "Provocările cercetării științifice studențești în România", ediția  a XVII-
a, 2022. 
 
18 iunie 2022 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj  a găzduit Conferința "Nu credeam să-nvăț a 
muri vreodată" unde invitat special a fost Preotul profesor Doctor Constantin Necula în 
dialog cu Mircea Șerpe medic Primar Neurolog, coordonator compartiment îngrijire paleative 
S.M. Lugoj  
 
16 iulie 2022 
Corul de Cameră "Cantus redivivus" înființat de domnul Emanuel Pecingina a concertat în  
holul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj. Repertoriul susținut a conținut piese din 
perioada Renașterii Europene iar accesul publicului a fost liber. 
 
 


