
 

 

Ştiri/Evenimente organizate în anul universitar 2012 – 2013 
 
 
 
 

� Octombrie 2012 
Semnarea acordului privind participarea UED ca partener asociat în cadrul consorţiului coordonat 
de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi 
Inovării (UEFISCDI) în vederea dezvoltării şi implementării proiectului "Elaborarea strategiei 
naţionale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării pentru perioada 2014 – 2020". 

 
� 22 octombrie 2012  

Simpozion dedicat Zilei Internaţionale a Dezvoltării Informaţiei şi Tehnicii de Calcul. Evenimentul a 
avut loc în laboratoarele de informatică ale UED, fiind organizat alături de Colegiul Tehnic 
"Valeriu Branişte", Consiliul Judeţean Timiş şi Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és 
Szakképző Iskola. 

 
� 20 noiembrie 2012  

Prezentarea ofertei de muncă "Summer Jobs 2013" – Practical Training&Work in Greece, de către 
Compania Job Trust. Evenimentul a avut loc în Amfiteatrul A 0.1 începând cu ora 9,00. 
Job Trust este o firmă de consultanţă în domeniul resurselor umane cu sediul în Salonic, Grecia. 
Compania recrutează persoane calificate sau necalificate, temporar sau permanent, în cadrul 
hotelurilor şi a altor organizaţii greceşti din domeniul turismului (ww.jobtrust.gr).  

 
� 23 – 24 noiembrie 2012 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională cu tema "România şi provocările 
prezentului şi ale viitorului", organizată anual de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. 

 
� Decembrie 2012  

Încheierea unui parteneriat între UED şi Junior Achievement România pentru realizarea unui 
program universitar internaţional de educaţie antreprenorială şi inovaţie în business StartUp 
(http://www.jaromania.org/parteneri/pagini/institutii-si-organizatii).  

 
� 3 decembrie 2012 – 15 februarie 2013 

Participarea studenţilor UED la Sondajul de opinie privind educaţia şi cariera – Graduate 
Barometer Europe (GBE) 2013/Barometrul Absolvenţilor din Europa 2013, organizat de Institutul 
trendence GmbH din Berlin, Germania (www.trendence.com).  

 
� 7 decembrie 2012  

UED a găzduit în holul universităţii, "Gala Premiilor Lugojene", aflată la a V-a ediţie. Decernarea 
premiilor s-a efectuat de către Fundaţia Europeană Drăgan şi săptămânalul "Redeşteptarea", în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj. Invitaţi speciali au fost Stela Popescu şi Alexandru 
Arşinel. 

 
� 14 decembrie 2012  

Balul bobocilor - Miss Universitate 2012, eveniment organizat la Teatrul Municipal Lugoj. Au 
concertat trupa Outffit, RoBo şi Cosmin Mihalache, ultimii doi ca invitaţi speciali. 

 
� 20 decembrie 2012  

În holul UED s-a desfăşurat, conform tradiţiei din fiecare an, începând cu ora 18.00, Concertul de 
Crăciun susţinut de Corul "Ion Vidu" din Lugoj. 

 
� 21 ianuarie 2013  

Zilele Mihai Eminescu "Eminescu în universalitate" - acţiune ce a avut loc în Amfiteatrul A01, 
organizată în colaborare cu Biblioteca Municipală Lugoj, Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu", 
Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu". Invitat special: Mihai Florin Donţu.  

 



 

 

� 28 ianuarie – 5 februarie 2013  
Colaborare cu BCR Banca pentru Locuinţe. Prezentarea ofertei către studenţii Universităţii 
Europene Drăgan din Lugoj, în scopul angajării acestora ca şi consilieri.  

 
� 5 februarie 2013 

Lansarea Paginii oficiale de Facebook a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj. 
De acum înainte, toate ştirile şi evenimentele din viaţa academică vor fi prezentate atât pe site-ul 
Universităţii: www.universitateaeuropeanadragan.ro, cât şi pe pagina de Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/Universitatea-European%C4%83-Dr%C4%83gan-din-
Lugoj/536285813072031 

 
� 7 februarie 2013  

Participarea Directorului Departamentului de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice al UED, 
lector univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, la evenimentul "iTech Tour 2013" organizat de către 
compania LASTING System. 

 
� 5 martie 2013 

Termenul limită de înscriere a studenţilor în vederea participării acestora în cadrul programului de 
antreprenoriat pentru studenţi "StartUp".  
Acest proiect urmăreşte procesul de transformare a unei idei de afaceri într-un "pilot de business" 
sau un "StartUp". Programul reprezintă o experienţă reală de antreprenoriat de care vor 
beneficia studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, acesta oferind tinerilor cunoştinţele 
necesare conducerii propriei afaceri şi posibilitatea ca aceştia să devină în viitorul apropiat 
antreprenori de succes. 

 
� 5 – 15 martie 2013  

UED a fost vizitată de elevii liceelor lugojene (Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu", Colegiul 
Naţional "Iulia Haşdeu", Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" şi Grupul Şcolar "Aurel Vlaicu"), în 
cadrul acţiunii "Porţi deschise la UED". A fost prezentată oferta academică pe anul universitar 
2013 – 2014. 

 
� 13 martie - 15 mai 2013 

Studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj sunt invitaţi să participe în perioada 13 martie 
– 15 mai 2013 la Concursul de eseuri din cadrul campaniei de informare Forum European, 
organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE): 
www.facebook.com/ForumEuropean. 

 
� 1 – 5 aprilie 2013 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj organizează Zilele porţilor deschise, în cadrul 
programului naţional "Să ştii mai multe, să fii mai bun!", organizat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale, la care sunt invitaţi să participe elevii şi cadrele didactice din liceele şi şcolile din Lugoj 
şi localităţile limitrofe: Caransebeş, Buziaş, Făget, Nădrag etc. 
Acest eveniment reprezintă a doua acţiune a Universităţii de promovare a Ofertei educaţionale în 
cadrul Admiterii 2013. 

 
� 4 aprilie 2013 

Târgul Regional al Firmelor de Exerciţiu "EXPOVEST" Lugoj, Ediţia a II-a – 2013, acţiune 
organizată în colaborare cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte". Au participat 11 firme din Regiunea 
de Vest. 

 
� 5 aprilie 2013 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit Simpozionul Internaţional "Educaţia copilului 
- o continuă provocare", Ediţia a VI-a – 2013, organizat împreună cu Colegiul Naţional "Coriolan 
Brediceanu" din Lugoj, Universitatea de Vest din Timişoara, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi 
Casa Corpului Didactic Timiş. 
 
 



 

 

� 15 aprilie 2013 
Campania de promovare a Ofertei educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în 
cadrul Admiterii 2013 a continuat la la Liceul Teoretic din Buziaş. 
 

� 17 aprilie 2013 
Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în cadrul Admiterii 2013 a fost 
prezentată la Liceul Teoretic "Traian Vuia" din Făget 

 
� 23 aprilie 2013 

Ziua bibliotecarului – acţiune organizată în colaborare cu Biblioteca Municipală Lugoj. Au 
participat bibliotecari de la instituţii de învăţământ din Lugoj şi de la Biblioteca municipală. 

 
� 1 mai 2013 

17 studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
au înscris lucrări ştiinţifice la Conferinţa Internaţională "Zilele Academice Arădene", Ediţia a XXIII-a, 
organizată de Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad pe 17-18 mai 2013.  
https://www.facebook.com/pages/Universitatea-European%C4%83-Dr%C4%83gan-din-
Lugoj/536285813072031 

 
� 9 mai 2013  

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit pe 9 mai 2013, cu prilejul Zilei Europei, în 
parteneriat cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Biroul de 
Informare al Parlamentului European în România şi Reprezentanţa Comisiei Europene în România, 
Proiectul regional "Europa eşti tu". 

 
� 15 mai 2013 

8 studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au 
înscris lucrări ştiinţifice la Concursul de eseuri din cadrul campaniei de informare Forum European, 
organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE): 
www.facebook.com/ForumEuropean. 

 
� 16 mai 2013 

A avut loc Cursul festiv al Promoţiei 2013 a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, Facultatea 
de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept. 

 
� 18 mai 2013 

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au 
participat la Conferinţa Internaţională "Zilele Academice Arădene", ediţia a XXIII-a, organizată de 
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad. 

 
� 19 mai 2013 

Duminică, 19 mai, în Amfiteatrul în aer liber de la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a 
desfăşurat prima acţiune de promovare a sportului din campania "Întoarceţi-vă la sport!!!". 

 
� 22 mai 2013 

A avut loc Conferinţa cu tema: "Biserica azi. Este şi va fi", susţinută de Pr. Conf. univ. dr. Constantin 
Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu. Acţiune organizată 
împreună cu Protopopiatul Ortodox Român – Lugoj şi Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi – Lugoj. 

 
� 22 – 26 mai 2013 

Concursul Naţional de Soft "Grigore Moisil", ediţia a XX-a. La această acţiune UED a fost 
parteneră alături de Consiliul Judeţean Timiş, Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu", organizatori fiind 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Clubul Copiilor Lugoj, Clubul 
Copiilor Sighişoara. Au participat elevi de la diferite colegii din ţară. 

 
 
 



 

 

� 24 mai 2013 
Târgul liceelor Timişene – Târgul ofertelor educaţionale, ediţia a XII-a – acţiune organizată în 
parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş. Organizatori: Inspectoratul Şcolar Timiş, 
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, Consiliul Judeţean Timiş. 

 
 

� 31 mai 2013 
A avut loc a VIII-a ediţie a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema "Provocările 
cercetării ştiinţifice studenţeşti în România", organizată de Universitatea Europeană "Drăgan" din 
Lugoj, prima ediţie desfăşurându-se în 2006. 

 
� 3 iunie 2013  

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut onoarea şi plăcerea să găzduiască 
Festivitatea de încheiere a studiilor liceale, organizată de Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" pentru 
absolvenţii Generaţiei 2013! 

 
� 6 iunie 2013 

Lucian Gangan, masterand la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studii universitare de 
masterat Management financiar, a câştigat Concursul de eseuri organizat de Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România! 

 
� 24 iunie 2013 

În Amfiteatrul în aer liber de la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a sărbătorit pentru 
prima dată la Lugoj "Ziua Universalã a Iei". 

 
� 22 – 23 iulie 2013 

La Centrul de Presă al UED s-a organizat cursul "Forumul pentru antreprenori" în cadrul proiectului 
"Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii 
eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri", derulat de Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Timiş.  

 
� 24 – 27 iulie 2013 

La Centrul de Presă al UED s-a desfăşurat programul de formare "Cum să îţi creezi propria 
afacere!" adresat viitorilor întreprinzători, organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş.  

 
� 15 septembrie 2013  

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit pe 15 septembrie, în Amfiteatrul în aer 
liber, o nouă acţiune "Întoarceţi-vă la sport!!!". 

 
� 24 septembrie 2013 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit primul workshop din cadrul proiectului 
transfrontalier pe care Spitalul Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj îl derulează împreună cu 
colegii din Mako. 
Workshop-ul a avut ca temă Asistenţa Medicală în Domeniul Obstetrică-Ginecologie şi a cuprins 
două prezentări: prima s-a axat pe "Aspecte din patologia colului uterin", iar cea de-a doua pe 
"Ecografia Doppler în hipertensiunea arterială indusă de sarcină". 

  


