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RAPORTUL RECTORULUI 
CU PRIVIRE LA STAREA UNIVERSITĂŢII EUROPENE "DRĂGAN" DIN LUGOJ 

LA FINELE ANULUI 2015 
 

În activitatea desfăşurată în anul 2015 rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi 
conducerea facultăţilor (decani, directori de departamente) au luat în considerare şi au respectat:  

a) prevederile legislaţiei naţionale cu referire la învăţământul universitar;  
b) Carta Universităţii – adoptată în şedinţa Senatului universitar din 28.10.2011 cu modificările 

ulterioare;  
c) Strategia de dezvoltare instituţională a Universităţii pentru perioada 2012 - 2016;  
d) Regulamentele adoptate de Senatul universitar, începând din 2008 încoace, cu referire la cele 2 cicluri 

de studii universitare şi pentru toate domeniile de activitate.  
 
Toate deciziile cu privire la activităţile şi acţiunile de realizat în cadrul Universităţii au fost elaborate pe 

baza unor analize prealabile şi au fost adoptate, după caz, în cadrul Şedinţelor Senatului universitar. 
 

Activitatea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj (denumită în continuare UED) în anul 2015 s-a 
desfăşurat sub influenţa manifestării unui apetit redus din partea absolvenţilor pentru programele de studii 
existente in structura universităţii a cărui efect la nivelul instituţiei s-a manifestat prin scăderea numărului de 
studenţi şi necesitatea găsirii unor noi forme de pregătire a absolvenţilor pentru a li se crea competenţe 
specifice cerute de angajatori precum şi analizarea posibilitatii de înfiinţare de noi programe de studii (licenţă 
şi master) în domenii de interes actual pentru piaţa muncii. 

 
Trebuie amintit că activitatea UED se bazează, la ora actuală, în principiu, pe activitatea de formare şi 

educare profesională la nivel de licenţă, master şi studii postuniversitare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi 
activitatea de cooperare internă şi internaţională (în anul 2015 au fost încheiate un număr de 5 parteneriate 
cu instituţii publice şi private din ţară şi un parteneriat academic cu Facultatea de Drept European din Nova 
Gorice, Slovenia). În viitorul apropiat rămâne o prioritate şi cooperarea internaţională la nivel universitar. Au 
fost demarate acţiunile pentru ca la inceputul  anului 2016 sa fie posibilă depunerea  documentaţiei pentru 
Carta Erasmus.  
 

Prezentul raport a fost astfel întocmit încât să răspundă cerinţelor articolului nr. 130 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând informaţii şi analiza 
acestora referitoare la următoarele domenii ce dau conţinut activităţii universităţii:  

1. Situaţia financiară a universităţii, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli;  
2. Situaţia fiecărui program de studiu – pentru ciclurile de licenţă, masterat şi postuniversitare;  
3. Situaţia personalului didactic şi nedidactic al universităţii;  
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4. Cercetarea ştiinţifică. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică. Obiective ce se impun; 
5. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii;  
6. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare ştiinţifică;  
7. Situaţia posturilor vacante;  
8. Situaţia inserţiei profesionale a absolvenţilor universităţii.  

 
1. Situaţia financiară a universităţii la finele anului 2015, pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli 

se prezintă astfel: 
         Venituri totale:                 2.244.873 lei 

� Surse proprii de finanţare (taxe şcolare)  1.327.834 lei  
� Dobânzi, diferente curs valutar         38.148 lei  
� Alte surse (sponsorizari, donatii FED)                   878.891 lei 

Cheltuieli totale:      1.602.442 lei 
� Cheltuieli de personal    1.134.442 lei       

      din care:  
         - cadre didactice                                  729.337 lei  
         - didactic auxiliar                                        104.953 lei  
       - administrativ şi de întreţinere                      300.152 lei                                                                                                 

� Cheltuieli generale de administrare+burse studenţi  468.000 lei  
Excedent:                                                    642.431 lei 
 
De menţionat că excedentul matematic rezultat şi expus mai sus, se datorează sumelor înregistrate 

din donaţiile FED Palma de Mallorca şi care au ca destinaţie acordarea de burse de studii, achiziţii de cărţi şi 
alte investiţii în mijloace fixe (se vor realiza în perioadele viitoare). Dacă  ţinem cont de cele menţionate, 
constatăm că încasările din taxele de şcolarizare şi alte venituri financiare nu permit acoperirea cheltuielilor 
totale, rămânând un deficit de acoperit. 

 
2. Situaţia programelor de studii universitare pentru licenţă, masterat şi postuniversitare 
 
În anul universitar 2015 - 2016, sunt organizate 2 de programe universitare de licenţă: Drept, 

acreditat cu calificativul ÎNCREDERE LIMITATĂ (martie 2015) şi Finanţe şi bănci - acreditat cu calificativul 
ÎNCREDERE (martie 2012).  

În ce priveşte numărul de credite transferabile, menţionăm că un program are durata studiilor de 
licenţă de 3 ani (Finanţe şi bănci) cu 180 de credite transferabile, iar un program are durata studiilor de 4 ani 
(Drept), cu 240 de credite transferabile. Toate programele funcționează la forma de învăţământ cu frecvenţă 
(IF). 

Menţionăm că pentru anul univ. 2015 - 2016, Consiliul de Administraţie şi Senatul UED, în şedinţa 
din 29 septembrie 2015, au hotărât neşcolarizarea în anul I de studii, ciclul de licenţă  la programul Drept, ca 
urmare a numărului redus de înscrişi (la 29 septembrie 2015 numărul de înscrişi a fost de 15 persoane).  

În această situaţie şi având în vedere calificativul obţinut de programul de licenţă Drept, în martie 
2015 la ultima evaluare ARACIS, conducerea facultăţii de Drept depune toate eforturile pentru a ţine cont 
de recomandările ARACIS, astfel ca la redepunerea dosarului, cel târziu în mai 2016, să îndeplinească cât 
mai multe criterii din standardele ARACIS şi să reuşească să încheie perioada de admitere cu un număr 
optim de înscrişi care să permită desfăşurarea în bune condiţii a actului didactic. 

 
În luna decembrie 2015, Facultatea de Drept a întocmit şi depus la ARACIS două dosare de încadrare în 

domeniul Drept, pentru programele de studii universitare de master: 1) Legalitate şi etică în actul medical; 2) 
Dreptul comercial şi fiscal al afacerilor; ambele cu 90 de credite de studiu transferabile, la forma de 
învăţământ zi. Pentru cele două programe de studii nu am primit încă avizul ARACIS-ului, neîntrunindu-se 
comisia de specialitate. 
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Numărul studenţilor înmatriculaţi la ciclul de licenţă este 235, având o pondere de 72% în totalul 
studenţilor universităţii. 

În cadrul ciclului de studii universitare de masterat, pentru fiecare facultate, în cadrul fiecărui 
domeniu de licenţă acreditat - Drept, respectiv Finanţe, funcţionează următoarele programe de master 
acreditate:  Managementul investigaţiei penale (la Facultatea de Drept) şi Management financiar (la 
Facultatea de Ştiinţe Economice), ultimul fiind reacreditat de către ARACIS cu calificativul INCREDERE în iunie 
2013.  

Cele două programe de studii universitare de masterat funcţionează la forma de învăţământ cu 
frecvenţă, Management financiar având 120 de credite de studiu transferabile iar Managementul 
investigaţiei penale, 90 de credite. 

 
Numărul studenţilor înmatriculaţi la ciclul de masterat este de 79, având o pondere de 24% în totalul 

studenţilor înmatriculaţi la UED.  
La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice funcţionează un program postuniversitar de formare şi 

dezvoltare profesională continuă, Audit intern şi audit financiar (reprezentând 4% în totalul studenţilor) forma 
de învăţământ cu frecvenţă, având 60 de credite de studiu transferabile.  

 
Finalizăm prin prezentarea numărului de studenţi înmatriculaţi la UED în anul universitar 2015 - 

2016, pe facultăţi şi cicluri de studii.  
 

1. Facultatea de Drept    92, din care: 
� 74 ciclul de studii universitare de licenţă 
� 18 ciclul de studii universitare de masterat  
 

2. Facultatea de Ştiinţe Economice 235, din care: 
� 161 ciclul de studii universitare de licenţă 
�    61 ciclul de studii universitare de masterat  
�    13 program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă 
 
Total studenţi UED    327 

 
Obiective în derulare in anul 2016 
În şedinţa Senatului universitar din 17 iulie 2015 a fost aprobată propunerea Consiliului de 

administraţie de înfiinţare în structura UED a Departamentului de Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 
medicală, în cadrul căruia să funcţioneze programe de studii universitare în domeniul de licenţă Sănătate. 
Astfel s-au adus modificări Cartei universitare, fiind înainte MECŞ şi primind aviz favorabil prin adresa nr. 
47.434 din 8 septembrie 2015.  

 
În prezent, suntem în faza de finalizarea a Dosarului de autoevaluare pentru depunerea la ARACIS 

(termen depunere dosar estimat mai 2016) în scopul autorizării provizorii a unui nou program de studii 

universitare de licenţă, în domeniul de licenţă Sanatate, "Balneofiziokinetoterapie şi recuperare"" cu 
durata studiilor de 3 ani - 180 credite, forma de învăţământ cu frecvenţă.  

 
Funcţionarea acestui nou program de licenţă , într-un domeniu complet nou pentru UED va fi posibilă, 

pentru început, doar în baza relaţiilor de stransă colaborare cu Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor 
Babeş" din Timişoara, de unde provine în cea mai mare măsură resursa umană necesară pentru susţinerea 
activităţilor didactice şi practice.  

Un rol major/obligatoriu în buna desfăşurare şi obţinerea autorizării îl au şi parteneriatele încheiate cu 
2 baze de tratament din Buziaş (una în subordinea Ministerului Muncii iar cealaltă cu capital privat), unităţi 
unde viitorii studenţi vor efectua practica de specialitate. 
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    3. Situaţia personalului instituţiei  
Analiza situaţiei personalului salariat al UED ia în considerare 3 categorii de personal, şi anume:  

� personalul didactic;  
� personalul didactic auxiliar de la nivelul universităţii şi al facultăţilor;  
� personalul administrativ şi de întreținere.  

 
Pentru toate cele 3 categorii de personal – pentru anul 2015, respectiv anul universitar 2015 - 2016, 

au fost normate 48 de posturi, din care:  
� 31 de posturi pentru personalul didactic (13 la Facultatea de Drept şi 18 la Facultatea de Ştiinţe 

Economice), cu o pondere de 64,58% în total;  
� 5 posturi pentru personalul didactic auxiliar de la nivelul universităţii şi al facultăţilor, cu o pondere de 

10,42% în total;  
� 12 posturi pentru personalul administrativ şi de întreținere, cu o pondere de 25% în total.  

Referindu-ne la personalul didactic titular (carte de muncă la UED), menţionăm că în cadrul celor 2 
facultăţi, pe ambele cicluri de studii universitare ale UED, îşi desfăşoară activitatea 16 titulari, din care:  

�    1 are gradul didactic de profesor, cu o pondere de 6,25% în total titulari;  
�    6 au gradul didactic de conferenţiar, cu o pondere de 37,50% în total titulari;  
�    9 au gradul didactic de lector, cu o pondere de 56,25% în total titulari. 

 
Ocuparea posturilor didactice de către profesori şi conferenţiari (43,75%) evidenţiază o încadrare a 

UED cu personal didactic de înaltă calificare cu carte de muncă (normativul fiind de minim 25%).  
Lectorii universitari deţin o  pondere de 56,25% în totalul personalului didactic titular, evidenţiind 

contribuţia însemnată a acestora la desfăşurarea procesului didactic şi având un rol important în 
desfăşurarea activităţilor de susţinere a cursurilor şi seminarilor, având în vedere că nu există asistenţi titulari.  

 
Concluzionând, având în vedere situaţia de fapt, în prezent nu există baza piramidei în ierarhia 

cadrelor didactice. Din analiza statelor de funcţiuni pentru anul universitar 2015 – 2016, aprobate de 
Senatul UED în şedinţa din septembrie 2015, se observă necesitatea aplicării de către facultăţi a unei politici 
de recrutare pentru întinerirea personalului în scopul asigurării sustenabilitaţii instituţionale. Conform  
statisticilor, la 1 octombrie 2015, media de vârstă a cadrelor didactice titulare (cu funcţia de baza la UED) a 
fost de 57 ani la Facultatea de Drept şi 50 ani la Ştiinţe Economice. 

 
Personalul didactic auxiliar (5 persoane - 3 secretare, 1 bibliotecară, 1 referent centrul de consiliere) 

de la nivelul universităţii şi al facultăţilor are o pondere de 15% în totalul personalului titular, cu un raport de 
1 la 3,2 cadre didactice titulare şi, respectiv, 1 la 65,4 studenţi înmatriculaţi la UED, raport pe care îl 
conşiderăm rezonabil.  

 
În cazul personalului administrativ şi de întreţinere (12 posturi – contabil şef, economist, casier, 

administrator, 4 paznici, 2 îngrijitori, 2 mecanici de întreţinere) personal suficient pentru îndeplinirea sarcinilor 
în parametrii normali. Facem precizarea că şi în anul 2015 postul de director administrativ a rămas vacant, 
atribuţiile acestuia fiind redistribuite către personalul cu funcţii de conducere din UED. Această măsura a 
fost aplicată tocmai din motivul de a reduce presiunile financiare din bugetul instituţiei, în speţă, reducerea 
cheltuielilor cu resursa umană; persoanele cărora li s-au încredinţat noi atribuţii nefiind remunerate 
suplimentar. 

 
4. Cercetarea ştiinţifică. Rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică 
 
Cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă de bază a misiunii asumate de UED. Această activitate 

se desfăşoară la nivelul instituţiei printr-o structură aprobată de Senatul universitar al UED (în baza Hotărârii 
Senatului nr. 4 din 31.01.2013) în cadrul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice care 
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coordonează managementul activităţii de cercetare şi a proiectelor în derulare din cadrul celor 3 centre de 
cercetare (2 la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice: Centrul de Cercetări Economice; Centrul de Cercetare – 
Dezvoltare, iar la nivelul Facultăţii de Drept - Centrul de Cercetări Juridice). 

În aceste condiţii, activitatea de cercetare din UED trebuia să capete noi dimensiuni, să devină un 
indicator de performanţă al cadrelor didactice, al departamentelor, facultăţilor şi al universităţii în 
ansamblu. 

 
S-a continuat tradiţia organizării de manifestări ştiinţifice prin: sesiuni de comunicări la nivelul fiecărei 

facultăţi, mese rotunde cu dezbaterea unor probleme actuale, a unor consfătuiri ştiinţifice cu participare 
naţională.  

Rezultatele cercetării s-au materializat prin publicarea materialelor  în: reviste cotate ISI (2) cu factor 
de impact calculat (2), articole în volumele conferinţelor indexate ISI (1), articole în reviste BDI sau B+ (16), 
articole în revistele proprii (17), editarea de cărţi de specialitate şi universitare (6). 

Nu este de neglijat activitatea de cercetare desfăşurată în cele 4 cercuri ştiinţifice studenteşti (2 – 
Facultatea de Drept şi 2 – Facultatea de Ştiinţe Economice), în cadrul cărora sub îndrumarea cadrelor didactice 
au fost realizate şi susținute  27 de lucrări ştiinţifice de către 29 de studenţi. 

În perioada universitară încheiată (anul 2015) colectivele de cercetare din universitate au participat 
doar la 3 contracte de cercetare cu mediul de afaceri, nesemnificativ având in vedere potenţialul uman al 
cadrelor didactice şi arialul economic căruia ne adresăm. 

 
La o analiză mai atentă se constată că nu toate cadrele didactice pot prezenta un produs al activităţii 

de cercetare: lucrări, articole publicate, participare la proiecte, atragerea în colectivele de cercetare a 
studenţilor. Deci se poate afirma că activitatea de cercetare ştiinţifică încă nu se ridică la nivelul potenţialului 
uman de care dispunem.  

Este necesar ca la evaluarile anuale ale cadrelor didactice, conducerile facultăţilor să analizeze cu mai 
mare răspundere situaţia actuală urmărind creşterea aportului cercetării ştiinţifice la performanţa cadrelor 
didactice şi a departamentelor. Trebuie conştientizate cadrele didactice că efortul de a publica este comun: 
atât din partea cadrelor didactice titulare şi asociate titularizate în învăţământ (prin a edita și publica 
materiale de calitate în publicaţii cu factor de impact şi vizibilitate internațională) cât şi a instituţiei care 
depune eforturi să asigure resursele financiare pentru suportarea costurilor de publicare şi asigurarea 
multiplicării pe plan intern (prin editura proprie) a tuturor materialelor, referatelor, studiilor, cursurilor, 
cărţilor, rezultate în urma activităţilor de cercetare ştiinţifică.  

De asemenea în anul 2015 au fost luate în calcule sume în buget pentru suportarea cheltuielilor cu 
taxele de publicare de articole, conferinţe în medie de 2 articole/cadru didactic. Menţionăm că până la finele 
anului nu au fost înregistrate astfel de solicitari din partea facultăţilor. 
   De o deosebită importanţă rămane şi aici aplicarea modalităţilor de identificare şi selecţie a 
resursei umane; atragerea de studenţi în întocmirea referatelor, studiilor şi cercetările efectuate de 
profesori în cadrul departamentelor; alcătuirea de echipe mixte cadre didactice tinere – studenţi pentru 
efectuarea de studii şi cercetări de mică amploare, cu rol didactic; promovarea studenţilor meritoşi şi cu 
înclinaţie pentru cercetarea ştiinţifică; angajare prin concurs de cadre orientate cu precădere pentru 
activitatea de cercetare științifică.  

 
5. Situaţia asigurării calităţii activităţilor din cadrul universităţii   

 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este o instituţie de educaţie şi cercetare având ca misiune 

statuată în Carta Universităţii (art. 5). 
Conform ierarhizării MECTS, UED este încadrată în categoria universităţilor de educaţie. 
Universitatea probează calitatea în toate demersurile sale educaţionale, fapt atestat de calificativul 

"ÎNCREDERE" atribuit de ARACIS , în urma evaluării instituţionale, în martie 2012.  
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Evaluarea internă a calităţii în UED se desfăşoară potrivit reglementărilor legale în vigoare, a 
Standardelor ARACIS. Modalităţile principale de evaluare sunt: constatările în urma prelucrării statistice a 
informaţiilor, analizele comparative, auditul. Evaluarea internă se realizează prin implicarea Comisiilor de 
calitate de la nivelul facultăţilor şi a membrilor Comisie pentru Asigurarea Calităţii de la nivelul universităţii.  

Anual, Comisia pentru Asigurarea Calităţii de la nivelul universităţii întocmește și prezintă Senatului 
UED Raportul privind asigurarea calităţii la nivelul instituţiei în care sunt prezentate şi recomandările făcute 
pentru îmbunătăţire activităţii. 

 
5.1. Analiză indicatori  
5.1.1. Misiunea şi obiectivele UED 
UED funcţionează în condiţii legale, face dovada unui statut juridic propriu, a unui act de înfiinţare şi a 

unei Carte care respectă legislaţia în vigoare. Carta universitară statuează misiunea instituţiei şi obiectivele 
urmărite.  

 
5.1.2. Integritate  
UED are un Cod de etică şi deontologie profesională, parte integranta a Cartei, aprobat de Senatul 

UED şi disponibil pe site-ul UED, în care sunt prevăzute principiile privind conduita academică în instituţie.  
S-au luat măsuri de introducere de proceduri de identificare şi sancţionare a situaţiilor de fraudă 

intelectuală, respectiv de întocmire a unei baze de date privind cazurile de fraudă dovedite la nivelul 
studenţilor şi la nivelul cadrelor didactice (lucrări ştiinţifice elaborate, în curs de publicare etc). 

 
5.1.3. Răspundere şi responsabilitate publică  
UED face dovada existenţei Rapoartelor de evaluare internă a calităţii aprobate de către Senatul UED 

şi a Rapoartelor de evaluare externă.  
Conţinutul rapoartelor de evaluare precum şi recomandările făcute au fost aduse la cunoştinţa 

membrilor comunităţii universitare pe site-ul universităţii:   www.universitateaeuropeanadragan.ro/rapoarte-
ued.htm 

 
5.1.4. Reprezentarea studenţilor în organismele de conducere ale UED 
Studenţii sunt reprezentaţi în structurile administrative ale UED în proporţia prevăzută de lege. 

Desemnarea reprezentanţilor studenţilor s-a făcut prin vot liber exprimat.  
La nivelul universităţii a fost aprobat Codul drepturilor și obligațiilor studentului din UED în şedinţa 

Senatului universitar din 16 noiembrie 2012, la propunerea studenților, cu respectarea prevederilor Legii 
educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului MECTS nr. 3.666/2012 
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului. 

Este necesar o impulsionare a comunităţii studenţeşti din UED, aceasta manifestandu-se timid. 
 
5.1.5. Managementul strategic  
UED funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare internă aprobat de Senat.  
UED face dovada unui plan strategic, a unui plan managerial al Rectorului, precum şi planuri 

operaţionale anuale. La sfârşitul anului se întocmeşte un Raport de activitate cu privire la situaţia UED. 
Documentele sunt postate pe site-ul instituţiei.  

În sprijinul activităţii manageriale, la nivelul UED există un sistem informatic integrat, care permite 
inclusiv evidenţa personalului, a studenţilor şi a absolvenţilor.  

  

EEllaabboorraarreeaa  uunneeii  ppoolliittiiccii  ddee  ppeerrssoonnaall (cadre didactice şi didactic auxiliar) pentru a răspunde nevoilor 
reale ale universităţii pe termen mediu şi lung. În anul 2015 nu s-a inregistrat nicio participare a personalului 
la programe de pregătire profesională care sunt o necesitate a prezentului.  
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Apreciez că este oportună formarea unui colectiv la nivel de Universitate, cu destinaţie pentru 
cercetare ştiinţifică, care să devină un centru nodal de identificare a oportunităţilor privind contractarea 
lucrărilor de cercetare, de coordonare, de evidenţă şi de evaluare a întregii activităţi de cercetare din UED 
din această zonă.  

Analiza structurii personalului didactic şi a numărului de studenţi – pe cicluri de studii şi pe facultăţi a   
fost realizată în capitolele 2 şi 3. 

  
UED are evidenţă contabilă asupra modului de utilizare a fondurilor disponibile şi poate face dovada 

unei strategii financiare. La sfârşitul fiecărui an are loc un audit financiar intern.  
 

5.1.6. Eficacitatea educaţională  
În ceea ce priveşte admiterea, există postate pe site-ul universității cifrele de şcolarizare şi modalitățile 

de admitere.  
În scopul derulării activităţii educaţionale transparente, facultăţile postează planurile de învăţământ. 
Facultăţile practică procesul de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a 

fişelor de disciplină de la nivelul facultăţilor cu scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora, al evitării 
suprapunerilor şi punerea de acord a informaţiilor transmise studenţilor cu cerinţele pieţei muncii. Evaluarea 
se realizează pe baza unei analize SWOT, rezultatele fiind utile în restructurarea calitativă a programelor de 
studii şi pentru armonizarea acestora cu conţinutul programelor de studii din Spaţiul European al 
Învăţământului Superior.  

SSee  rreeccoommaannddăă continuarea procesul de monitorizare a planurilor de învăţământ şi a fişelor de 
disciplină pentru a le putea adapta noilor cerinţe educaţionale şi pentru a le armoniza cu cerinţele pieţei unice.  

  
ÎÎnn  ssccooppuull  rreeccuunnooaaşştteerriiii  ssttuuddiiiilloorr  eeffeeccttuuaattee  îînn  ssttrrăăiinnăăttaattee,, există un sistem ECTS. SSee  rreeccoommaannddăă 

armonizarea planurilor de învăţământ cu cele din Spaţiul European al Învăţământului Superior.  

  

EExxiissttăă  rreegguullii  şşii  pprroocceedduurrii  ppeennttrruu  eevvaalluuaarreeaa  ssttuuddeennţţiilloorr  pprreeccuumm  şşii  mmeeccaanniissmmee  ddee  eevvaalluuaarree  aa  ccuurrssuurriilloorr  şşii  

sseemmiinnaarriiiilloorr  ddee  ccăăttrree  ssttuuddeennţţii  pprreeccuumm  şşii  aa  ssaattiissffaaccțțiieeii  ssttuuddeennțțiilloorr. De asemenea, există mecanisme şi proceduri 
de evaluare a cadrelor didactice de către directorul de departament şi de către decani.  

 
În scopul bunei desfăşurări a activităţii, cadrele didactice acordă ore de consultaţii studenţilor, orarul 

acestora fiind afişat. În sprijinul studenţilor sunt numiţi tutori, activitatea acestora fiind reglementată şi 
evaluată periodic de către directorul de departament. 

 
În sprijinul studenţilor şi al cadrelor didactice funcţionează un Centru de consiliere psihologică şi 

orientare în carieră. SSee  rreeccoommaannddăă o prezenţă mai incisivă a centrului pentru a se face vizibil în rândul 
studenţilor la serviciile oferite.  

 
5.1.7. Dotări  
Suprafaţa totală destinată procesului educaţional este de 2.292 mp, spaţii proprii. UED deţine o Aulă, 

6 amfiteatre, 6 săli de seminar, 2 laboratoare, utilate fiecare, cu câte 12 calculatoare; biblioteca este dotată cu 
6 calculatoare. Universitatea dispune de un număr de 94 de licenţe ce deservesc activitatea didactică, 
administrativă şi de cercetare.  

 
6. Situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare  
 
La nivelul Universităţii există Comisia de etică, care şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu 

atribuţiile precizate reglementările legale privind promovarea eticii profesionale în universităţi, potrivit 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică din UED şi prin respectarea prevederilor 
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Codului  de etică şi deontologie profesională universitară, parte componentă a Cartei universitare (cap. XII) 
aprobată de Senatul UED.  

Coordonatorul Comisiei este domnul conf. univ. dr. Popescu Florinel – cadru didactic la Facultatea de 
Drept. În cursul anului 2015 comisia a înregistrat, în 1 oct. 2015, o sesizare din partea Consiliului Facultăţii de 
Drept, referitor la un caz ce privea abateri săvârşite de un cadru didactic. Sesizarea a rămas fără obiect, cadrul 
didactic fiind disponibilizat prin Decizia Rectorului nr. 19 din 1 oct. 2015. 

 
Respectarea principiilor şi normelor cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională, constituie 

un criteriu pentru evaluarea eficienţei calităţii şi integrităţii studenţilor, cadrelor didactice, didactic auxiliar și 
administrativ din cadrul Universităţii. 

 
UED a asigurat transparenţă atât la nivelul activităţilor care privesc admiterea, evaluarea, angajarea, 

promovarea şi utilizarea resurselor universităţii cât şi la nivelul informării studenţilor referitor la criteriile de 
evaluare. 

 
Comisia de etică şi deontologie profesională universitară a stabilit acţiuni de realizat în rândul 

studenţilor, în primul rând, dar şi a cadrelor didactice cu privire la evitarea plagierii, cu accent pe prezentarea 

consecinţelor acesteia.  

Comisia de etică a UED s-a întrunit la începutul anului universitar 2015 – 2016 pentru a întocmi 
Raportul pe anul universitar anterior şi care a fost prezentat în ședința de senat din 28 ianuarie 2016. 

 
7. Situaţia posturilor vacante 
 
În cazul personalului didactic, UED are un grad de ocupare de 74% – pe ccaarree  îîll  ccoonnssiiddeerrăămm  aa  ffii  ppoottrriivviitt, 

în raport cu exigenţele desfăşurării unei activităţi didactice la nivelul excelenţei.  
La nivelul UED, pe posturi didactice, situaţia sintetică este redată în tabelul următor:  
 

Nr. 
crt. 

Postul didactic 

Posturi normate Posturi ocupate1 Posturi vacante2 

Total Licenţă Master Total Licenţă Master Total Licenţă Master 
Nr. Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % 

1 Profesor 4 1 25 3 75 2 50 1 50 1 50 2 50 - - 2 100 

2 Conferenţiar 12 6 50 6 50 11 92 6 55 5 45 1 8 - - 1 100 

3 Lector 13 12 92 1 8 10 77 9 90 1 10 3 23 3 100 - - 

4 Asistent 2 2 100 - - - - - - - - 2 100 2 100 - - 

TOTAL UED 31 21 68 10 32 23 74 16 70 7 30 8 26 5 62 3 38 

 
Din totalul de 31 de posturi legal constituite:  

� 23 de posturi (74%) sunt ocupate de cadre didactice cu norma de bază la UED (inclusiv cu a 2-a 
normă), din care 13 posturi (56%) sunt profesori şi conferenţiari. 

� 8 posturi (26%) sunt ocupate de cadre didactice asociate. 
 
Total posturi normate: 31 (21 ciclul I şi 10 ciclul II) din care:  

1) Profesor: 4  
� 1 ciclul I ocupate cu cadre didactice titulare la UED.  
� 3 ciclul II, d.c. 1 ocupat cu cadre didactice titulare la UED (la a 2-a normă) şi  
                               2 posturi acoperite de cadre didactice asociate. 
 

                                                
1
 De cadre didactice cu norma de bază/titulare la UED, inclusiv cu a 2-a normă. 

2
 Sunt ocupate de cadre didactice asociate. 
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2) Conferenţiar: 12 
� 6 ciclul I, d.c. 6 ocupate cu cadre didactice titulare la UED;  
� 6 ciclul II, d.c. 5 ocupate cu cadre didactice titulare la UED (la a 2-a normă); 

                          1 post ocupat  cu cadre didactice asociate. 
3) Lector: 13 

� 12 ciclul I, d.c. 9 ocupate cu cadre didactice titulare la UED;  
                                3 ocupate  cu cadre didactice asociate. 
� 1 ciclul II - ocupat de cadre didactice titulare. 

4) Asistent: 2 
� 2 ciclul I (vacante, în concurs). 

 
8. Inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii 
8.1. Elemente esenţiale pentru procesul de inserţie  
În găsirea primului job, competenţele transversale sunt mult mai importante decât cele specifice. 

Atât pentru absolvenţi cât şi pentru recrutori, competenţele specifice, dobândite în cadrul programelor de 
studii, sunt importante, însă ocupă un loc secundar faţă de cele transversale.  Atât angajatorii cât şi absolvenţii 
consideră că, în momentul de faţă, ssiisstteemmuull  ddee  îînnvvăăţţăămmâânntt  ssuuppeerriioorr  rreeuuşşeeşşttee  ssăă  ffuurrnniizzeezzee  aabbssoollvveennţţiilloorr  

ccuunnooşşttiinnţţeellee  tteeoorreettiiccee  ddee  ccaarree  aacceeşşttiiaa  aauu  nneevvooiiee,, nu însă şi abilităţile practice. Angajatorii sunt mai degrabă 
interesaţi de competenţele pe care le au absolvenţii şi de experienţa anterioară de lucru şi mmaaii  ppuuţţiinn  ddee  

ssppeecciiaalliizzaarreeaa  aabbssoollvviittăă  ssaauu  ddee  pprreessttiiggiiuull  uunniivveerrssiittăăţţiiii..    
Majoritatea dintre angajatori raportează comportamente de implicare în formarea continuă, prin 

organizarea de traininguri pentru propriii lor angajaţi.  
8.2. Elemente specifice pentru Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj 
UED îi revine sarcina de a mobiliza absolvenţii să participe la târgurile de job-uri pentru studenţi 

organizate nu doar în Lugoj ci şi la Timişoara.  
Prin intermediul Centrului de orientare şi consiliere în carieră in perioada 16, 17 octombrie 2015 s-a 

iniţiat organizarea unei deplasări, pe cheltuiala UED, la Timişoara la "Târgul angajatorilor de top", acţiune care 
nu s-a concretizat, neexistand nici măcar un doritor; aceasta,  în ciuda faptului că la evaluarea din partea 
studenţilor privind implicarea facultăţilor UED în organizarea târgurilor de locuri de muncă, efectuată în 
perioada aprilie-mai 2015 s-a înregistrat un nivel mediu de satisfacţie privind  implicarea facultaţilor în  
organizarea de târguri de job-uri.   

Punem dezinteresul  pe seama faptului că mulţi studenţi lucrează încă de pe băncile facultăţii, fie lipsei 
de interes sau preocupării reale  de a se angaja. 

Tot pe site-ul universităţii invităm absolvenţii să ne comunice datelor lor de contact actuale şi starea 
privind locurile de muncă de la absolvire până în prezent. Este necesar îmbunătăţirea sistemului de 
înregistrare a modului de încadrare în muncă a absolvenţilor.  

Menţinerea legăturii facultăţilor cu foştii studenţi trebuie să consolideze relaţia alumni-mediu 
universitar; obiectivul fiind creşterea gradului de comunicare între mediul universitar şi mediul economic 
(angajatori) în vederea promovării ofertei educaţionale, îmbunătăţirii serviciilor oferite de sistemul de 
învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională. În cursul anului 2015 au fost înregistrate un 
număr de 30 de evenimente/acţiuni culturale, caritabile, evenimente de atragere de fonduri care să aibă ca 
scop final sponsorizarea activităţilor extraşcolare pentru studenți.  

În cursul anului 2015, ca urmare a cererii şi documentaţiei depuse de către conducerea executivă a 
UED către Fundaţia Europeană Drăgan Palma de Mallorca, aceasta a efectuat o donaţie având ca destinaţie 10 
burse de şcolarizare pentru studenţi şi acoperirea cheltuielilor cu investiţii în fondul de carte al Bibliotecii UED.  

  
 

R E C T O R, 
 

Prof. univ. dr. Persida Cechin – Crista 


