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Aprobat  

în ședința Senatului universitar al UED Lugoj din 31 ianuarie 2022 

prin Hotărârea nr. 7 din 31.01. 2022 
 

 
 

Raport de activitate al Departamentului de Relații Internaționale 

din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

pentru anul universitar 2020 – 2021 
 
 

Departamentul de Relații Internaționale (DRI) al Universității Europene Drăgan din Lugoj și-a 

continuat activitatea specifică din anii anteriori pe aceleași direcții de promovare a renumelui și 

imaginii universității pe parcursul anului universitar 2020-2021, în conformitate cu obiectivele sale, 

în contextul provocărilor cauzate de pandemia cu SARS-CoV-2.   

Astfel, pe întreaga perioadă analizată, DRI a desfășurat următoarele activități: 

- traducerea promptă a corespondenței privind diplomele de studii eliberate, purtate între 

Secretariatul UED și 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. În colaborare cu 

Secretariatul UED, S-au completat formularele trimise de respectivele agenții cu informații 

personalizate pentru fiecare caz solicitat în parte și s-au oferit informații și confirmări privind 

autenticitatea și acuratețea documentelor de studii. 

- actualizarea și reactualizarea informațiilor în limba engleză oferite în Diploma Supplement 

(Suplimentul la Diploma de studii) prin traducerea și ajustarea titulaturii, abilităților obținute, 

precum și a disciplinelor studiate pe durata programelor de studiu (licență și master) 

desfășurate de Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept.  

- colaborarea cu decanii Facultăților de Științe Economice și de Drept, precum și cu directorii 

de departamente, în vederea menținerii curriculum-ului academic al UED la standardele 

internaționale, astfel încât acesta să reflecte cerințele și standardele europene privind 

modernizarea învățământului superior, fiind similar cu cel adoptat de facultăți echivalente 

ale universităților din alte țări UE; 
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- furnizarea de informații diverse necesare personalului didactic și nedidactic privind diverse 

activități științifice și de secretariat, ce au necesitat elemente de competența DRI cu 

deschidere spre internaționalizare; 

- realizarea de traduceri și sinteze a corespondenței electronice în limba engleză, primite la 

Rectoratul UED, precum și formularea de răspunsuri pentru aceste emailuri, respectând 

indicațiile primite de la conducerea academică privind conținutul.  

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. 

Din păcate, în anul 2021, ca și în cel anterior 2020, din cauza pandemiei de SARS-Cov-2 care a impus 

restricții privind libera circulație, DRI nu a mai putut derula evenimente specifice creșterii 

vizibilității UED și extinderii relațiilor parteneriale cu alte instituții de învățământ, așa cum a făcut-

o în anii precedenți, prin primirea delegațiilor străine la UED sau prin acțiuni de promovare a UED 

în exterior. Este important de precizat faptul că efectele negative ale carantinei, izolării și 

distanțării sociale s-au făcut resimțite în întreaga lume, în toate domeniile de activitate, 

învățământul fiind unul dintre cele mai afectate, prin închiderea efectivă a școlilor și universităților 

și prin înlocuirea întâlnirilor față-în-față în activități didactice desfășurate online. Impactul negativ 

al acestor măsuri fără precedent resimțindu-se puternic și la nivelul departamentelor responsabile 

cu relațiile internaționale, DRI al UED nefăcând excepție.  

În încheiere, se concluzionează că DRI a reușit să îndeplinească sarcinile primite privind 

promovarea și menținerea unei imagini bune a instituției în exterior. Totuși, anul universitar 2020 

-2021 a reprezentat un an dificil pentru relațiile internaționale în toate instituțiile de învățământ 

superior pe fondul limitărilor la nivel global impuse de pandemia cu SARS-CoV2. Prin urmare, 

Departamentul de Relații Internaționale din cadrul UED a desfășurat o activitate mai redusă 

cauzată de restricțiile naționale și internaționale, continuând pe cât posibil să acționeze în 

conformitate cu obiectivele stabilite, respectând legislația în vigoare, Carta UED și Regulamentul 

de ordine interioară.   

 

17.01.2022         Întocmit,  
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Lector univ. dr. Alina-Maria Nistorescu 

Responsabil Departament Relații Internaționale 


