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Raport de activitate al Departamentului de Relații Internaționale 

din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

pentru anul universitar 2018 – 2019 
 
 
 

Pe parcursul anului universitar 2018 – 2019, Departamentul de Relații Internaționale (DRI) al 

Universității Europene Drăgan din Lugoj și-a continuat activitatea din anii anteriori pe aceleași 

direcții de promovare a renumelui și imaginii universității, pe plan național și internațional, 

urmărind principalele obiective stabilite încă de la înființarea sa în anul 2007.  

 

În perioada analizată, la Universitatea Europeană “Drăgan”, s-a pus accentul pe continuarea 

procesului de internaționalizare, ce se află în topul obiectivelor Comisiei Europene privind 

învățământul superior, prin aplicarea unor măsuri specifice de pregătire a studenților universității în 

vederea integrării acestora într-o societate în care colaborarea internațională și globalizarea este o 

realitate incontestabilă, dar și prin măsuri specifice de păstrare a principiilor și valorilor comunității 

academice internaționale de echitate și egalitate de șanse indiferent de naționalitate, etnie, rasă, 

gen, categorie socială, etc.     

 

Astfel măsurile specifice aplicate de DRI au constat în:  

- menținerea curriculum-ului academic al UED la standardele internaționale, prin colaborarea DRI cu 

decanul Facultății de Științe Economice, respectiv al Facultății de Drept, precum și cu directorii de 

departamente, astfel încât curriculum-ul academic al UED să reflecte cerințele și standardele 

europene privind modernizarea învățământului superior, fiind similar cu cel adoptat de facultăți 

echivalente ale universităților din alte țări UE; 

 

- promovarea în universitate a unei atitudini de toleranță, deschidere și echitate față de studenți și 

alți membrii ai comunității academice de diverse etnii și naționalități, prin combaterea 

xenofobismului și rasismului. În acest sens, DRI a sprijinit activitatea studenților din Republica 

Moldova în cadrul UED ori de câte ori a fost solicitat. 

 

- popularizarea în mass-media a acțiunilor cu componentă internațională care au avut loc în 

universitate. S-au scris articole sau au fost furnizate materiale pentru presa locală despre activitățile 

desfășurate în universitate cu caracter internațional. 
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- primirea la UED a vizitei unui grup de liceeni format din elevi din 4 țări UE (Republica Cehă, 

Ungaria, Polonia, România) în cadrul unui Proiect Erasmus+. Cu această ocazie, la UED a avut loc și 

seminarul pentru promovarea acțiunilor de sprijin a categoriilor sociale defavorizate, intitulat 

“Digitally and Socially Yours”, realizat în cadrul parteneriatul existent între UED și Colegiul Național 

“Coriolan Brediceanu” Lugoj.  

 

- furnizarea de informații necesare actualizării rubricii de Știri și evenimente de pe site-ul oficial al 

universității cu acțiunile desfășurate de DRI în cadrul UED care au sporit vizibilitatea și renumele 

instituției, atât în plan local și național, dar în special al celor care au avut caracter internațional.  

 

- realizarea de activități care să contribuie la sporirea vizibilității universității, printr-o strânsă 

colaborare cu partenerii din mediul preuniversitar, prin evenimente care să încurajeze o 

continuitate în educație intre învățământul secundar și cel superior. De exemplu, cursul comun 

liceeni-studenți pe tema Alegerii unei cariere într-o lume în schimbare desfășurat în limba engleză.  

 

- distribuirea diverselor materialelor informative privind oportunitățile studiu în străinătate în 

instituții de învățământ superior din alte țări UE. În acest sens, s-a pus la dispoziția studenților, la 

Biblioteca UED  materiale, broșuri, pliante și cataloage ce conțin informații despre oferta 

educațională, burse oferite, programe de schimb și internship-uri în străinătate, astfel încât 

studenții interesați să acceseze cu ușurință aceste programe. În acest sens a existat o strânsă 

colaborare cu Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UED. 

 

- realizarea de postere și afișe prin care comunitatea academică era informată cu privire la 

evenimentele cu caracter internațional ce au avut loc în cadrul UED, astfel încât să se asigure o 

participare în număr cât mai mare a studenților, dar și a cadrelor didactice la aceste manifestări.  

 

- întocmirea corespondenței între UED și diverse instituții de învățământ superior cu privire la o 

posibilă colaborare în cadrul unor proiecte internaționale, dar și a unor răspunsuri prompte la e-

mailurile companiilor din străinătate interesate să își ofere serviciile editoriale la nivel instituțional 

sau să ofere asistență studenților care doresc să studieze în străinătate.   

 

- asigurarea de răspunsuri în scris pentru companiile internaționale abilitate să obțină certificarea și 

validarea informațiilor privind actele de studii obținute de absolvenții UE, în scopul verificării datelor 

furnizate de absolvenții pentru angajarea acestora în străinătate. S-au completat formularele 

trimise de respectivele agenții cu informații personalizate pentru fiecare caz solicitat în parte și s-au 

asigurat informații privind autenticitatea documentelor de studii. Se menționează că DRI a avut o 
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permanentă colaborare cu Secretariatul UED ce eliberează diplomele de studii, astfel fiind asigurată 

acuratețea tuturor informațiilor transmise.  

 

Un obiectiv al DRI care nu a fost îndeplinit în perioada 2018 – 2019, dar rămâne prioritar pentru 

anul academic 2019 – 2020 este introducerea Universității Europene ‘Drăgan’ în Noul Program 

Erasmus+ pentru a putea desfășura mobilități de tipul incoming and outgoing, atât pentru studenți 

cât și pentru cadrele didactice. În acest sens DRI a luat legătura la Agenția Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

 

În același scop, al creșterii vizibilității UED și al extinderii relațiilor parteneriale cu alte universități 

din UE, DRI, cu sprijinul d-lui Rector și al Primăriei Municipiului Lugoj, a întreprins demersuri pentru 

a încheia un nou acord de colaborare instituțională internațională cu Universitatea din Jena, 

Germania, dat fiind că există strânse legături între Lugoj și orașul înfrățit Jena. Se dorește 

concretizarea acestei inițiative în cursul anului academic viitor 2019-2020.  

 

În perioada analizată, UED a menținut sistemul  european de credite transferabile ECTS 

implementat începând cu anul universitar 2005 - 2006 la toate programele de studiu derulate, 

acordând astfel studenților și absolvenților UED posibilitatea de a accesa programe educaționale din 

alte țări ale UE cu recunoașterea și simplificarea procedurilor de echivalare a cursurilor și studiilor 

efectuate la UED, dar și accesul facil pe piața muncii din UE, diplomele obținute la UED fiind 

recunoscute în țările membre UE.  

 

În încheiere, se precizează că Departamentul de Relații Internaționale din cadrul UED și-a atins în 

mare parte obiectivele propuse desfășurându-și activitatea din anul universitar în conformitate cu 

legislația în vigoare, cu Carta UED și cu Regulamentul de ordine interioară.   

 

14.01.2020         

 

 

 

Întocmit,  

Lector univ. dr. Alina-Maria Nistorescu 

Responsabil Departament Relații Internaționale 


