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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 2019 - 2020, în cadrul UED, au avut loc un număr 
de 20 de evenimente care au fost organizate sau la care au participat studenții universității, cele 
mai importante fiind menționate mai jos. 
  
Evenimentele desfășurate în anul 2020, în perioada pandemiei provocate de virusul Covid-19, s-
au desfășurat respectând normelor în vigoare de prevenție a răspândirii acestui virus. 
 
Anul universitar 2019-2020 a debutat cu festivitatea de deschidere la care au participat studenții 
celor două facultăți ale Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj, din ambele cicluri de studiu, 
licență și master.  
 
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, cu spațiul universității,  etc. Au fost informați despre traseele academice și serviciile 
oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră oferite de către UED – Lugoj. 

 
În luna octombrie, UED a găzduit și a participat la o activitate de promovare a rolului educației cu 
titlul HasEduCația te face MARE. Un grup de elevi de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" au prezentat 
colegilor lor de la Școala Gimnazială "Eftimie Murgu" proiecte realizate despre Iulia "Hasdeu", 
personalitate a culturii românești, de la a cărei naștere se împlinesc 150 ani. 
 
Studenții celor două facultăți ale Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj au fost informați despre 
Târgul de carieră organizat la nivel național Angajatori de TOP Timişoara, ce a avut loc la Centrul 
Regional de Afaceri Timişoara (CRAFT) pe data de 18 – 19 Octombrie 2019 unde au fost prezentate 
peste 3000 de job-uri. 
 
În luna noiembrie, Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit Conferința "Iubirea prin 
ochi de călugăr" susținută de Pr. Ieroschimonah Serapion Pantea de la schitul Sfântul Ioan 
Evanghelistul – Găbud (jud. Alba), eveniment susținut de Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români 
Lugoj.  
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Tot în luna noiembrie, Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice 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. 
 
În spiritul internaționalizării, UED a găzduit ceremonia de absolvire a programului Leaders Explore 
pentru Liceeni generația 2019, de asemenea, 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. 
 
O serie de evenimente culturale deosebite s-au desfășurat la finalul anului 2019.  
Cu ocazia Marii Uniri, studenții Facultății de Drept și Facultății de Științe Economice împreună cu 
dna lector univ. dr. Doroș Alexandra au organizat o excursie la Alba Iulia, unde au depus o coroană 
de flori la statuia lui Mihai Viteazul . 
 
Seria manifestărilor artistice a fost  completată de spectacole și acțiuni caritabile realizate în mod 
tradițional la final de an la UED. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED, cu implicarea 
studenților, a organizat o strângere de fonduri pentru familiile cu posibilități reduse din zona 
Lugojului, în scopul de a oferi acestora un ajutor în preajma sărbătorilor de iarnă.  

 
Pe tot parcursul anului universitar 2019 – 2020, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a 
desfășurat 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 firmelor multinaționale pentru a 
prezenta campaniile de recrutare de personal desfășurate de acestea. Tot Centrul de Orientare în 
Carieră a sprijinit desfășurarea unui curs comun studenți – elevi pe tema alegerii unei cariere într-
o lume în schimbare, în parteneriat cu Colegiul Național Iulia Hasdeu.  

                         
Din cauza Pandemiei Covid-19, încheierea anului universitar 2019 – 2020 nu a putut fi sărbătorită 
ca de obicei prin intermediul cursurilor festive care erau organizate de studenții celor două 
facultăți pentru ambele cicluri de studiu. 
 
În perioada vacanței de vară, studenții UED au avut oportunitatea de a face voluntariat în cadrul 
universității, prin implicarea în acțiunea de ordonare și sortare a cărților din biblioteca UED, 
contribuind activ la optimizarea activității instituției în care studiază.  

                         
În concluzie, pe fondul Pandemiei Covid-19, anul 2019 – 2020 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 2019 - 2020.  
 

Președinte 
Comisia pentru activitățile studenților 

 
Conf. univ. dr. Miculeac Melania - Elena 


