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Prezentul raport analizează activitățile sociale, culturale, artistice și științifice desfășurate 
de studenții Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj atât pe plan național, cât și pe plan 
internațional, în scopul determinării oportunităților studenților de implicare în acțiuni și proiecte 
extra curriculare.  În decursul anului universitar 2020 - 2021, în cadrul UED, au avut loc o serie de 
evenimente care au fost organizate sau la care au participat studenții universității, cele mai 
importante fiind menționate mai jos. 
  

Evenimentele derulate în anul universitar 2020 - 2021, în perioada pandemiei provocate 
de virusul Covid-19, s-au desfășurat în mare parte on-line prin intermediul platformei Microsoft 
Teams iar cele care au avut loc față în față s-au desfășurat respectând cu strictețe normele  aflate 
în vigoare.   
 

Începutul anului universitar a debutat cu Festivitatea de deschidere a anului universitar 
2020 - 2021 la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, care s-a desfășurat on-line la 
Facultatea de Științe Economice și la Facultatea de Drept prin intermediul platformei Microsoft 
Teams. 
 

În cadrul acestui eveniment a avut loc desemnarea titlului de Studentul anului  2019 – 
2020. La Facultatea de Drept acest titlu i s-a acordat studentei din anul I Micu Marinela Rita având 
media 10, iar la Facultatea de Științe Economice i  s-a acordat studentei din anul III Luntrașu 
Andreea Gabriela având media 9,78. Eveniment organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în 
Carieră al UED Lugoj. 
 

A urmat Săptămâna Bobocilor în care au avut loc activități specifice de acomodare a 
studenților din anul I la viața studențească, de familiarizare cu mediul academic, cu colegii, 
îndrumătorii de an, profesorii, etc. Au fost informați, pe platforma Microsofr Teams, despre 
traseele academice și serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferite de 
către UED – Lugoj. 
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În decursul lunii octombrie 2020, 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 Timişoara, ce a avut loc online din 14 octombrie – 14 noiembrie 
2020 unde au fost prezentate peste 3000 de job-uri. 

 

La începutul lunii noiembrie, studenții ambelor facultăți din cadrul UED au fost informați 
despre Târgul de carieră organizat la nivel național BUZZCamp Timișoara, ce a avut loc la Hotel 
Timișoara pe data de 12 noiembrie. 
  

Studenții de la Facultatea de Științe Economice au participat la Sesiunea de comunicări 
știinţifice ediția XXIV cu participare internaţională, cu tema "România şi provocările prezentului şi 
ale viitorului", eveniment organizat anual de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj și 
Asociația generală a economiștilor din Romania, filiala Lugoj, publicând articole împreună cu 
cadrele didactice. 
 
O serie de evenimente s-au desfășurat la finalul anului 2020, în luna decembrie: 

• Studenții ambelor facultăți, prin intermediul CCOC al UED, au fost informați pe platforma 
Microsoft Teams despre ofertele de joburi din străinătate pentru studenți, oferite de 
portalul de locuri de muncă Avalanchejob prin Job Trust HR Recruitment & Consulting; 

• Studenții UED au fost informați despre Sesiunile informative organizate de echipa Junior 
Achievement pe tema "Educație Antreprenorială". Aceast subiect fiind dezvoltat pe 
parcursul a 5 webinarii. 

• Studenții anului 2 ai FSE din cadrul UED Lugoj au inițiat un proiect studențesc "O, brad 
frumos - UED"  în preajma sărbătorilor de Crăciun din acest an și au construit un brad din 
lemn, pe care l-au împodobit cu ornamente ce conțineau mesaje pozitive, în speranța că 
vor readuce magia sărbătorilor în aceste perioade dificile cu care ne confruntăm. După 
împodobirea bradului din lemn, studenții au participat la concursul organizat de 
televiziunea Tele Europa Nova Timișoara și au caștigat locul 3 și premiul în valoare de 200 
de lei pe care l-au mărit din donații proprii ajungând la suma de 910 lei. În cele din urma, 
banii strânși au fost donați centrului de zi pentru copii ”Sf. Nicolae” din Lugoj, reprezentând 
un ajutor financiar pentru aprovizionarea alimentelor. 

 
În decursul lunii ianuarie 2021 UED a organizat două întâlniri pe platforma Microsoft 

Teams: 

• cu dna. Andreea Zamșa (Medișan) reprezentant al mediului de afaceri, antreprenor al unei 
firme de consultanță pe fonduri europene, totodată și masteranda Facultății de Științe 
Economice, din cadrul UED. Tema întâlnirii fiind Proiectele europene și modul de abordare 
al acestora; 

• cu dna. Nicoli Lăcrămioara, reprezentant al mediului de afaceri,  director al băncii BRD 
Groupe Societe Generale Lugoj, tema abordată la această întâlnire fiind Activitatea și 
produsele bancare. 

 
Pe tot parcursul anului universitar 2020 – 2021, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 

a desfășurat, pe platforma Microsoft Teams, mai multe activități specifice de informare a 
studenților cu privire la oportunitățile prezente pe piața muncii, la nivel național și internațional, 
fie prin a-i încuraja să participe la târgurile naționale  de carieră, fie prin invitarea reprezentanților 
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firmelor multinaționale pentru a prezenta campaniile de recrutare de personal desfășurate de 
acestea.  

                         
  În data de 19 aprilie 2021, CCOC împreună cu domnul prorector Gabriel Dobrin au organizat 
o întâlnire pe Platforma Microsoft Teams cu reprezentanții studenților de la ambele facultăți. La 
întâlnire s-a prezentat noul site al universității și noile rețele de social media: Facebook, Instagram, 
Twitter și contul de Youtube. Toate aceste canale vor fi utilizate în acțiunea de promovare a ofertei 
academice 2021 - 2022. 
 

Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice împreună cu Centrul 
de Consiliere și Orientare in Carieră al UED au organizat o acțiune de Sfintele Sărbători de Paște. 
Studenții l-ai ajutat pe Iepurașul UED să strângă cât mai multe ouă până la Paște iar oul norocos a 
adus prin tragere la sorți cadouri pentru studenții participanți. 
 

În luna mai promovarea Ofertei academice a Universității Europene "Drăgan" din Lugoj s-
a realizat datorită pandemiei cu virusului COVID-19 cu respectarea legislației în vigoare.  La liceele 
din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag și Caransebeș acțiunea s-a realizat prin intermediul unui cadru 
didactic și al reprezentantului CCOC prin distribuirea de afișe și pliate la clasele a XII-a. 
 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj  împreună cu Liceul Teoretic Iulia "Hasdeu" 
din Lugoj vor colabora în derularea unui Proiect de activitate educativă extrașcolară intitulat 
"Orientare profesională și sprijin în carieră". Acest proiect se va derula pe o perioadă de 2 ani și 
are ca obiectiv principal sprijinirea elevilor și a studenților în vederea dobândirii unor aptitudini 
necesare pentru a-și urmări obiectivele, competențele și aspirațiile profesionale. 
 

Cursul festiv al promoției 2021 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, iar cel organizat de absolvenții Facultății de Drept specializarea Drept a avut 
loc în holul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj respectând normele impuse de pandemia 
cu virusul SARS COV -2. 
 

În concluzie, pe fondul Pandemiei Covid-19, anul 2020 – 2021 a fost un an universitar cu 
mai puține, dar totuși diversificate activități studențești sociale, culturale, artistice, rezultând 
faptul că studenții au posibilitatea de a își completa educația formală academică și științifică prin 
activitățile extra curriculare desfășurate în cadrul Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj.  
  

Prezentul raport a fost întocmit pe baza listei de știri și evenimente desfășurate la nivelul 
Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj pe durata anului universitar 2020 - 2021.  
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