
 

 

 
  Senatul Universitar  
  Preşedinte 

  nr. 15 din 25 februarie 2022 
privind aprobarea Cifrei de școlarizare pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de 

master pentru anul universitar 2022 – 2023 

 
În conformitate cu prevederile:  

▪ Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  
▪ Avizelor ARACIS privind numărul de studenți ce pot fi școlarizați pentru primul an de studii,  
▪ Ordinului Ministrului Educației nr. 3.102/08.02.2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 

organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat,  
▪ Cartei universitare a UED Lugoj, Avizului Consiliului de administrație din 25.02.2022 

 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
APROBĂ  

în şedinţa din data de 25 februarie 2022: 
 

Art. 1.  Cifra de şcolarizare pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi de master, forma de 
învăţământ cu frecvenţă, în anul universitar 2022– 2023.  
 

a) Studii universitare de licenţă 

Facultatea 
Domeniul 

de  
licență 

Programul de 
studii 

universitare de 
licență 

(acreditat) 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Număr de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Număr 
maxim de 
studenți 
ce pot fi 

școlarizați 

Drept Drept Drept Lugoj română 240 (4 ani) 50 

Ştiinţe 
Economice 

Finanţe Finanţe şi bănci Lugoj română 180 (3 ani) 90 

Total locuri UED studii universitare de licenţă  140 

 

b) Studii universitare de master  

Facultatea 
Domeniul 

de  
master 

Programul de studii 
de universitare de 
master (acreditat) 

Locația 
geografică 

Limba de 
predare 

Număr de 
credite de 

studiu 
transferabile 

Număr 
maxim de 

studenți ce 
pot fi 

școlarizați 

Drept Drept 
Managementul 
investigaţiei penale 

Lugoj română 90 (1,5 ani) 50 

Ştiinţe 
Economice 

Finanţe 
Management 
financiar 

Lugoj română 120 (2 ani) 50 

Total locuri UED studii universitare de master 100 

 

Art. 2. Hotărârea Senatului se va comunica: Rectoratului UED, Decanatului şi secretariatul Facultăţii de 
Drept, Decanatului şi secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, spre a fi adusă la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE SENAT UNIVERSITAR, 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


