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Aprobat în ședința Senatului universitar al UED Lugoj din 29.11.2017  
                            prin Hotărârea nr. 32 din 29.11.2017 

 
 

 
 

 

Planul de evenimente al Universității Europene “Drăgan” din Lugoj 

pentru anul universitar 2017 – 2018 

 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj își propune ca în anul universitar 2017 – 2018 

să organizeze sau să participe la următoarele evenimente: 
 
 

Octombrie 2017 
 
02.10. – Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2017-2018 
 

Responsabili: rector 
           prorector 
           decani 

                  directorii de departamente 
 
02.10 – 07.10 – Săptămâna Bobocilor – acomodarea studenților din anul I cu viaţa de student la 
UED 
      Responsabili: mentori de an 
                               
Seminar de informare a studenților din anii terminali cu privire la locurile de muncă din zonă, 
organizat în colaborare cu Camera de Muncă Lugoj 
 
      Responsabili: Centru de consiliere în carieră  
 
Simpozion dedicat Zilei Internaționale a Dezvoltării Informației și Tehnicii de Calcul, organizat în 
colaborare cu Colegiul Tehnic „Valeriu Braniște” din Lugoj 
 
      Responsabili: director Departament de Cercetare 
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24.10. – Ziua mondială a dezvoltării informaţionale 
 
      Responsabili: director Departament de Cercetare 

 
31.10 – Halloween Party – eveniment organizat de studenții UED 
 

Responsabili: reprezentanții studenților în Consiliile  
                         facultăților și în Senatul UED 

 
Noiembrie 2017 
 
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare internaţională a UED, ediţia a XIV-a, cu 
tema "România şi provocările prezentului şi ale viitorului" 
 

Responsabili: director Departament de Cercetare 
            directorii de departamente  

 
Prezentarea ofertelor pentru slujbele de vară, “summer jobs”, de către reprezentanții 
companiilor Job Trust și Work and Travel 
 
      Responsabili: Centru de consiliere în carieră  

           lector univ. dr. Alina-Maria Nistorescu 
Lansare de carte  
 
      Responsabili:  bibliotecar  
                   administrator  

 
Întâlnirea semestrială cu reprezentanţii mediului de afaceri din Municipiul Lugoj  
 
      Responsabili: rector 
                  prorector 

           decani 
                  directorii de departamente 

 
Decembrie 2017 
 
04.12 - Curs deschis de Limba engleză la UED în colaborare cu Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din 
Lugoj, cu tema Inverviul pentru angajare întrebări și răspunsuri 
      
      Responsabili: lector univ. dr. Alina Nistorescu 
 
05.12 – Ziua internațională a voluntarilor în slujba dezvoltării economice și sociale 
 
      Responsabili: lector univ. dr. Cosmina Poruțiu 
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Balul Bobocilor al UED organizat de studenții anilor terminali cu participarea studenților din anul 
I.  

Responsabili: reprezentanții studenților în Consiliile  
                         facultăților și în Senatul UED 

 
Promovarea ofertei academice a UED elevilor din clasele terminale de la liceele din Lugoj, Făget, 
Nădrag, Buziaș și Caransebeș. 
 

Responsabili: cadrele didactice din cadrul facultăților 
 
Târgul caritabil de Crăciun găzduit de UED și organizat de Asociaţia FOA – Fusion of Arts, formată 
din cadre didactice a Şcolii de Arte ”Dimitrie Stan” din Lugoj 
 
      Responsabili: administrator 

 
Spectacol dansant organizat cu ocazia Crăciunului de Şcoala de dans DanceMania.ro din Lugoj 
       

Responsabili: administrator 
 

 
Acţiuni caritabile organizate de studenţii UED cu ocazia Sărbătorilor de iarnă pentru ajutorarea 
familiilor nevoiașe din zona Lugojului  
 

Responsabili: reprezentanții studenților din Consiliile  
                         facultăților și în Senatul UED 

 
Concertul anual de Crăciun susținut de Corul „Ion Vidu” din Lugoj 
    
      Responsabili: administrator 
         
 
Ianuarie 2018 
 
15.01. – Ziua Culturii Naționale – sărbătorirea marelui poet național Mihai Eminescu la UED 
       

Responsabili: bibliotecar  
 

24.01. – Participarea studenților UED la manifestările cu ocazia Marii Uniri din municipiul Lugoj 
(parada militară, spectacolul folcloric) 

Responsabili: reprezentanții studenților în   
           Consiliile facultăților și Senat 
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Februarie 2018 
 
04.02. – Ziua Prieteniei (pe Facebook) – acțiune a studenților UED pentru promovarea rețelelor 
de socializare ca mijloc de relaționare și comunicare în mod direct cu persoane aparținând 
aceleiași categorii socio-profesionale. 

Responsabili: reprezentanții studenților în Consiliile 
                         facultăților și Senat 

 
11.02. – Ziua Siguranţei pe Internet – acțiune a studenților UED de promovare a utilizării sigure și 
responsabile a tehnologiei digitale, prin susținerea de prezentări privind siguranța în mediul on-
line. 
      Responsabili: conf. univ. dr. Adrian Mateia 

           și reprezentanții studenților în Consiliile  
           facultăților și Senat 

 
14.02/24.02 – Petreceri organizate de studenţii UED de Sf. Valentin/Dragobete 
 

Responsabili: reprezentanții studenților în  
            Consiliile facultăților și Senat 

 
Martie 2018 

 
Studenţii UED participă la Competiția europeană ”Compania Anului 2018”, organizată de Junior 
Achievement România 
      Responsabili: prorector 
       
Ora pământului –sărbătorită de studenţii UED în fiecare an, în ultima săptămână din luna martie 
       

Responsabili: reprezentanții studenților în  
                        Consiliile facultăților și Senat 

 
Aprilie 2018 
 
2 – 8 aprilie – Săptămâna Porților Deschise – primirea la UED a grupurilor organizate de elevi care 
doresc să viziteze instituția, precum și a elevilor însoțiți de părinți (individual)  
 
      Responsabili: cadrele didactice din cadrul facultăților 

 
Acţiuni caritabile organizate de studenţii UED cu ocazia Sărbătorilor de Paşti pentru ajutorarea 
familiilor nevoiașe din zona Lugojului  

Responsabili: reprezentanții studenților în Consiliile  
                         facultăților și în Senatul UED 

 
Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu "EXPOVEST" Lugoj ediția a VI-a, găzduit de UED 
 
      Responsabili: prorector, administrator 
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Participarea studenților UED la conferințele studențești externe organizate de universităţile din 
Alba Iulia, Arad sau Sibiu 
 
      Responsabili: director Departament de Cercetare 
                                
22.04 – Ziua Pământului – activități specifice de ecologizare și protejare a mediului înconjurător 
realizate de studenții UED 
 

Responsabili: reprezentanții studenților în Consiliile  
                         facultăților și în Senatul UED 

            administrator 
 

23.04 – Ziua Internaţională a Cărţii, a Dreptului de Autor şi a Bibliotecarilor – activități de 
promovare a lecturii, a publicării cărților și a drepturilor de autor, realizate de studenți și cadre 
didactice ale UED 
      Responsabili: bibliotecar  
 
 
Mai 2018 
 
9.05. – Ziua Europei – acțiuni specifice de marcare a apariției unei noi forme de solidaritate și 
cooperare politico-economice odată cu Declarația Schuman din 9 mai 1950 
     
      Responsabili: lector univ. dr. Ramona Tătar 
                   lector univ. dr. Cosmina Poruțiu 
 
Târgul liceelor timișene, găzduit de UED, în cadrul căruia elevii din clasele finale de gimnaziu vor fi 
informați cu privire la ofertele educaționale ale liceelor din municipiul Lugoj și din zona alăturată. 
 
      Responsabili: administrator 
 
Concursul național de soft Grigore Moisil, găzduit de UED și desfășurat în parteneriat cu Clubul 
Copiilor Lugoj 
     
      Responsabili: conf. univ. dr. Adrian Mateia 
 
 
Cursurile festive ale promoției 2018, organizate cu ocazia finalizării studiilor universitare de 
licenţă de către absolvenții Facultății de Drept și absolvenții Facultății de Științe Economice  

Responsabili: mentori de an 
            decani 
            directorii de departamente  
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Iunie 2018 
 
Sesiunea anuală de comunicări științifice studențești a UED, ediția a XII-a, cu tema "Provocările 
cercetării ştiinţifice studenţeşti în România" 
 
      Responsabili: director Departament de Cercetare  

                    directorii de departamente  
 
 
Conferința internațională, editia I 
      Responsabili: rector 
                   prorector 

                                decani 
            directorii de departamente  

                              director Departament de Cercetare 
             director Departament Relații Internaționale 
 

24.06. – Ziua Internațională a Iei – acțiune de promovare a iei tradiționale ca simbol al identității 
și creativității românilor, manifestare organizată de Clubul de Turism Concordia și găzduită de 
UED 
       Responsabili: administrator 
 
Întâlnirea semestrială cu reprezentanţii mediului de afaceri din municipiul Lugoj  
 
       Responsabili: rector 

                      prorector 
           decani 
           directorii de departamente 
 

UED găzduieşte Festivitatea de încheiere a studiilor liceale, organizată de Colegiul Naţional "Iulia Hasdeu" 
din Lugoj pentru absolvenţii generaţiei  2017 – 2018 

 
      Responsabili: lector univ. dr. Alina Nistorescu 
                   administrator 
 
UED găzduieşte Festivitatea de încheiere a studiilor liceale, organizată de Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" 
din Lugoj pentru absolvenţii generaţiei  2017 – 2018 
 
      Responsabili: lector univ. dr. Cosmina Poruțiu 
                    administrator 

 
Iulie 2018 
 
Examenele de finalizare a studiilor universitare de licență și de master 

 Responsabili: decani  
                          comisiile de examen de finalizare a  
                          studiilor universitare 
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Admitere 2018 la UED 

Responsabili: rector 
           prorector 

                        decani 
           directorii de departamente  

                         comisiile  de admitere   
 
Septembrie 2018 
 
Admitere 2018 la UED 

     
 Responsabili: rector 

           prorector 
                        decani 

           directorii de departamente  
                                          comisiile  de admitere 
 
Întoarceți-vă la Sport! – acțiune de promovare a sportului și a unei vieți sănătoase găzduită de 
Amfiteatrul în aer liber al UED 
 
      Responsabili: administrator 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Lector univ. dr. Alina NISTORESCU 




