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Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană "Drăgan" din 

Lugoj în perioada  2014-2015 
 

 

 

 14 august 2015 

Grigore Robu, fostul student al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, a revenit la 

instituţia de învăţământ pe care a absolvit-o în calitate de primar al oraşului Nisporeni, din 

Republica Moldova. Grigore Robu a absolvit Facultatea de Drept a UED în anul 2007.  

În acest an, el a câştigat (la numai 12 voturi diferenţă) fotoliul de primar al Nisporenilor. În 

calitate de primar, el îşi doreşte o strânsă colaborare cu Universităţii Europene "Drăgan" din 

Lugoj. 
"Grigore Robu a plecat de la Universitatea lugojeană ca absolvent şi s-a întors ca primar!!!" 

 

 24 Iunie 2015 

Ziua internaţională a IEI la UED! Pentru a treia oară consecutiv, Sărbătoarea Sânzienelor a 

îmbrăcat oraşul nostru în IE. În amfiteatrul  exterior al  Universităţii Europeană "Drăgan" din 

Lugoj au avut loc workshop-uri de broderie, atelier de confecţionare a coroniţelor din Sânziene, 

expoziţii cu vânzare şi nu numai, de ii, brăţări handmade şi alte produse de gen. 

 

 05 Iunie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc Sesiunea anuală de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională, cu tema "Provocările cercetării 

ştiinţifice studenţeşti în România", Ediţia a X-a, 2015. 

 

 04 Iunie 2015  

În holul Universităţii Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc Târgul liceelor din 

Lugoj şi împrejurimi cu prezentarea ofertelor educaţionale pentru anul şcolar 2015-2016.  

Acest târg al liceelor, s-a adrest elevilor şi absolvenţilor din clasele a VIII-a, cu scopul de a-i 

informa cu privire la ofertele educaţionale ale liceelor din municipiu şi zona acestuia. 

Au participat Colegiile Naţionale „Coriolan Brediceanu” şi „Iulia Hasdeu”, Colegiul Tehnic 

„Valeriu Branişte”, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, cât şi Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” 

din Nădrag.  

 

 29 Mai 2015 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut onoarea şi plăcerea să găzduiască 

Festivitatea de încheiere a studiilor liceale, organizată de Colegiul Naţional "Iulia Hadeu" 

pentru absolvenţii generaţiei 2015. 

 

 28 Mai 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc Festivitatea de încheiere a 

studiilor liceale, organizată de Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte"din Lugoj pentru 

absolvenţii generaţiei  2014-2015. 
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 22 Mai 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc întrunirea Consiliului 

Judetean al Elevilor sub coordonarea dl .inspector Ladislau Domolki din cadrul I.S.J. Timis cu 

Consiliile elevilor de la liceele din Lugoj, cu o activitate artistica şi câteva ateliere de lucru.  

 

 20 – 24 Mai 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a organizat Proiectul tehno ştiinţifoc 

- Concursul Naţional de Soft "Grigore Moisil", ediţia a XXII în parteneriat cu Clubul Copiilor 

Lugoj unde au participat elevi de la diferite colegii din ţară.  

 

 15 Mai 2015 

A avut loc Cursul festiv al Promoţiei  2015 a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, 

Facultat de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept în Aula Magna.  

 

 08 Mai 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a organizat cu prilejul Zilei Europei 

Activitatea de diseminare regională cu finanţare europeană şi Activitate metodică naţinală de 

implementare a Metodei Gordon  sub denumirea de EUROPA SUNTEM NOI! Acţiune 

organizată în parteneriat cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte"din Lugoj. 

 

 07 mai 2015 

Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în cadrul Admiterii 

2015 a fost prezentată la Liceul Tehnologic „Trainan Grozavescu” din Nădrag 

 

 05 Mai 2015 

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a prezentat Oferta educaţionala pentru anul 

universitar 2015 – 2016 la Liceul Teoretic din Buziaş. 

 

 04 Mai 2015 

Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în cadrul Admiterii 

2015 a fost prezentată la Liceul Teoretic "Traian Vuia" din Făget  

 

 27-30 Aprilie 2015 

Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj din cadrul Admiterii 

2015 - 2016 a fost prezentată Colegiul Naţional Iulia Hasdeu, Colegiul Naţional Coriolan 

Brediceanu, Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte", Grup Şcolar " Ştefan Odobleja" 

 

 25 Aprilie 2015 

În holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a avut loc Festivitatea 

decernării premiilor şi Gala Laureaţilor Concursului Euroregional de Interpretare 

Pianistică "Clara Peia" ediţia a III şi concertul lugojenilor: Evangheline Asoltanei, Nicole 

Dohor, Serena Voaideş, Naomi Cicu, Alexandra Muscă, Ana Tîrsu, Anca Negruţ, Victor Părău, 

Alexandru Vasiliu, Lavinia Furdui, Cristina Zgriban, Amalia-Ştefania Lina, Francesca Moldovan 

şi Alexandru Reisz. Acţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu Primăria Municipiului Lugoj şi 

Şcoala Gimnazială de Muzică " Filaret Barbu" Lugoj. 
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 09 Aprilie 2015 

În holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a avut loc Târgul Regional al 

Firmelor de Exerciţiu "EXPOVEST" Lugoj 2015, Ediţia a IV-a. Acţiunea s-a desfăşurat în 

colaborare cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din Lugoj, Consiliul Judeţean Timiş, Primăria 

Municipiului Lugoj şi ROCT -Romanian Coordinationof Training Firms. 

Au Participat 12 firme de exerciţiu din Regiunea Vest: Judeţele Timiş, Caraş-Severin, 

Arad şi Hunedoara. 

 

 02 Aprilie 2015 

În holul Universităţii Europene "Drăgan", a avut loc sărbătorirea Zilei Internaţionale 

a Cărţii pentru Copii şi Tineret, eveniment organizat de Asociaţia AlternativEd din Lugoj, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj. 

 

 31 Martie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a organizat un Curs deschis de 

Limba engleză cu tema: "Abilităţile de comunicare orală, esenţiale pentru succesul şcolar, 

academic şi profesional"! La curs au participat elevii clasei a IX-a E de la Colegiul Naţional 

"Iulia Haşdeu" din Lugoj şi studenţii anului I de la Facultatea de Ştiinţe Economice, acesta a fost 

susţinut de doamna lector universitar doctor Alina-Maria Nistorescu. 

 

 16 – 20 Martie 2015 

S-au organizat întâlniri cu părinţii şi diriginţii elevilor din clasele a XII-a de la Colegiul 

Naţional Iulia Hasdeu în vederera prezentării ofertei educaţionale pe anul 2015 – 2016 

punându-se accentul pe ideea ca Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este o Universitate 

pentru destine solide. 

 

 15 Martie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a organizează concertul public cu 

intrare liberă "Gospel fără bariere". Dirijor: Dominic Samuel Fritz, Pian: Marcelle Poaty-

Souami, Trompetă: Petre Ionutescu, Percuție: Sergiu Cătană. 

 

 12 Martie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a organozat o întâlnire între 

conducerea Universităţii Europene "Dragan" şi părinţii elevilor din clasele a XII-a de la Colegiul 

Naţional Coriolan Brediceanu în vederera prezentării ofertei academice pe anul 2015 – 

2016. 
 

 09 Martie 2015 

La Biblioteca Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, s-a desfăşurat un schimb 

de experienţă cu tema "Cum se citeşte inteligent o carte". 

La întâlnire au participat bibliotecare de la şcoli din Lugoj şi Timişoara, care au purtat 

discuţii despre modul în care se poate citi o carte de ştiinţă, istorie, poezie, pe marginea cărţii cu 

titlul "Cum se citeşte o carte" – Ghid clasic pentru o lectură inteligentă – autori Mortimer J. 

Adler, Charles Van Doren.  
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 20 Decembrie 2014 

Corul “Ion Vidu” al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa, a 

prezentat în holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, cu prilejul Zilei Lugojului şi al 

apropiatei Sărbători a Naşterii Mântuitorului, tradiţionalul Concert de Crăciun.  

Anul acesta a avut o semnificaţie specială, împlinindu-se 25 de ani de la declanşarea 

Revoluţiei din Decembrie 1989, municipiul de pe Timiş fiind primul din ţară care s-a alăturat 

Timişoarei, în 20 decembrie 1989, în Revoluţia împotriva regimului comunist.  

Concertul din acest an s-a bucurat de participarea Formaţiei de Muzică de Cameră a 

Facultăţii de Muzică din Timişoara, sub conducerea muzicală a conf.univ.dr. Ortensia Miclea, 

care a conferit, o notă aparte acestui deosebit eveniment artistic. 

 

 19 Decembrie 2014 

În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizat un Spectacol dansant de 

Crăciun susţinut de elevii clubului de dans sportiv din Lugoj care a fost pus pe picioare şi 

făcut cunoscut de instructorul de dans timişorean, Iagăru Alexandru Daniel. 

 

 16 Decembrie 2014 

În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizată cea de-a IV-a ediţie a 

Târgului de Crăciun în scop caritabil. 

La eveniment au participat mai multe organizatii non-profit, şcoli şi licee din oraş: Casa 

Flora, Honeste Vivere, 2 în General, Asociaţia Handicapaţilor Locomotor Lugoj, Educaţia-

fereastră spre viitor, Asociaţia Aproape de Colegiul Brediceanu, Şcoala nr. 3, Şcoala de Muzică 

"Eftimie Murgu", Grupul Şcolar "Aurel Vlaicu", Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" şi Colegiul 

Naţional "Iulia Haşdeu".  

Programul artistic a fost susţinut de elevii şcolilor participante din oraş şi de Corina Ignea 

BAND.  

 

 11 Decembrie 2014 

În cadrul Universităţii Europeană "Drăgan" din Lugoj, a fost prezentată oportunitatea de 

Joburi de vară din SUA, American Experience care a invitat studenţii şi absolvenţii să aplicaţi 

la programele Work and Travel USA sau Internship USA. Prezentarea programelor a fost 

realizată de către un reprezentant al Companiei American Experience - Timişoara şi un student al 

UED, Andrei Bâlă, care a fost anul acesta în Statele Unite ale Americii prin programul Work and 

Travel USA . 

 

 07 Decembrie 2014 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a invitat studenţii, absolvenţii, precum şi 

toţi lugojenii interesaţi de fenomenul ciclist să urmărească o proiecţie de fotografii, însoţită de 

descrierea acestora, descriere făcută de protagonistul aventurii europene din 2014, Ştefan 

Hodi.  

Ştefan Hodi a realizat în 2014 un inedit Tur pe bicicletă, în Europa cât şi pe continentul 

African. A pedalat nu mai puţin de 13.749 de kilometri (119 km pe zi) prin 15 ţări şi a doborât 

toate aşteptările setate în vara acestui an. 
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 04 Decembrie 2014  

În cadrul Universităţii Europeană "Drăgan" din Lugoj, au fost premiaţi cei mai buni elevi 

şi profesori din Lugoj care au obţinut rezultate foarte bune pe parcursul ultimului an. Au fost 

recompensaţi financiar 109 elevi cu premii la faza judeţeană şi naţională a olimpiadelor şcolare şi 

alte concursuri şi 56 de cadre didactice, care s-au ocupat de pregătirea acestor elevi. Fondurile 

pentru premii au fost asigurate de Primăria Municipiului Lugoj. 

 

 24 Noiembrie 2014 

În holul Universităţii Europene "Drăgan", a avut loc cea de-a doua ediţie a Premiilor 

literare "Constantin Buiciuc", menite să păstreze vie amintirea poetului şi jurnalistului 

lugojean Constantin Buiciuc (22 mai 1951 – 3 ianuarie 2012), prozator şi critic literar, creator 

dăruit trup şi suflet celor din jur, sprijinirii, promovării şi afirmării culturii bănăţene. 

Evenimentul a debuta cu un spectacol literar – muzical, urmat de un recital susţinut de 

Florin Paul – vioară (Germania) şi Dana Paul Giovaninetti – pian (Franţa), cu participarea 

cvintetului "Serena" (Otilia Mariţa, Sorina Mehedinţi, Rebeca Mehedinţi, Daniel Mehedinţi şi 

Alexandra Muscă). 

Din juriu au facut parte: conf. univ. dr. Valy Ceia – Universitatea de Vest din Timişoara, 

Facultatea de Litere, Teologie şi Istorie, Departamentul de studii româneşti, Colectivul de 

filologie clasică; Lucian Alexiu – poet, editor, critic literar; Dorin Murariu – critic şi istoric 

literar. 

Parteneri ai evenimentului: Primăria Municipiul Lugoj, în colaborare cu, Colegiul 

Naţional ”Iulia Haşdeu” şi Şcoala Gimnazială de Muzică "Filaret Barbu"; 

Parteneri media: Actualitatea literară, Ten TV, Redesteptarea Lugoj şi Revista Banat. 

 

 

 21-22 Noiembrie 2014 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a organizat sesiunea anuală de comunicări 

ştiinţifice cu participare internaţională, cu tema "România şi provocările prezentului şi ale 

viitorului". 

 

 

 14 Noiembrie 2014 

 În cadrul Universităţii Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a organizat un show inedit 

"ZUMBA PARTY" oferit de instructoarea de Zumba, Andrada Neacşu, care timp de o oră şi 

jumătate alături de studenţi i-a antrenament  în ritm de dans pe toti iubitorii de mişcare şi sport 

din Lugoj. 

 

 

 31 Octombrie 2014 

Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au organizat de 

Halloween o petrecere la care au participat ca invitaţi şi cadre didactice.  
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 28 Octombrie 2014 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici 

şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) au organozat la sediul universităţii, o 

sesiune de informare privind proiectul "Locuri de muncă subvenţionate pentru TINERI", 

precum şi programele naţionale cu finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, instrumente de 

sprijin care se adresează tinerilor absolvenţi, întreprinzătorilor şi potenţialilor antreprenori. 

În cadrul acestui evenimentului s-a semnat un protocolul de colaborare între 

Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj, privind proiectele"Locuri de muncă pentru TINEri". 

La eveniment au participat pe lângă studenţii universităţii şi IMM-uri din Lugoj. Din 

partea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism a 

participat, un secretar de stat, şeful Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie, Timişoara şi 

domnul Darius Vodă, Director Cabinet Secretar de Stat, absolventul Universităţii Europene 

"Drăgan" din Lugoj. 

 

 05 Octombrie 2014 

În încheierea Săptămânii Bobocilor (1 – 5 octombrie 2014), bobocii, studenţii şi 

absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au participat la Campania Lugojul 

Pedalează, organizată de Clubul de Turism Concordia. 

 

 01 Octombrie 2014 

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2014 - 2015 la Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj.  

 

 


