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Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană "Drăgan" din 

Lugoj în perioada  2015-2016 
 

 

 

 

 

• 03 Iunie 2016 

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 2016. 

 

• 02 Iunie 2016 

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 XI-a, 2016. 

 

• 01 Iunie 2016 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit Festivitatea de încheiere a 

studiilor liceale, organizată de Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Lugoj pentru absolvenţii 

generaţiei  2015-2016. 

 

• 27 Mai 2016 

În Aula Magna a avut loc Cursul festiv al Promoţiei 2015 a Universităţii Europene 

"Drăgan" din Lugoj, Facultat de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept.  

 

• 25 Mai 2016 

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

Timişene ediţia a XV-a cu prezentarea ofertelor educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017.  

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 aceasta. 

Au participat 5 licee, colegii din Lugoj și județul Timiș, precum și reprezentanții CJRAE 

Timiș, Inspectoratul Şcolar Timiş şi Centrul Judeţean de asistenţă psihologică Timiş. 

 

• 19 – 20 Mai 2016 

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

ştiinţific - Concursul Naţional de Soft "Grigore Moisil", ediţia a XXIII în parteneriat cu 

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

 

• 19 Mai 2016 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc conferinţa "Sfinţii dintre 

noi" eveniment organizat de Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români. Această conferinţă a 

fost susţinută de către Ciprian Voicilă socilog la Muzeul Ţăranului Român şi a avut ca scop 

promovarea valorilor tradiţionale, culturale şi spirituale româneşti. 
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• 12 Mai 2016  

La invitația Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, Colegiul Naţional Iulia 

Hasdeu a participat la prezentarea ofertei educaţionale pentru anul universitar 2016 – 2017. 

Aceasta a constat în vizionarea unui filmuleț despre UED Lugoj precum și o scurtă vizită a bazei 

materiale. 

 

• 09 Mai 2016 

În holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj cu ocazia zilei de 9 Mai, ziua 

Europei a avut loc evenimentul ce face parte din activităţile de promovare ale proiectului 

european "Together for a European professional future" implementat de Colegiul Tehnic 

”Valeriu Branişte” şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. 

 

• 22 Aprilie 2016 

În Amfiteatrul de vara a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj s-a desfăşurat 

Ziua Mondială a Cărţii, a Dreptului de Autor şi a Bibliotecarilor. Acţiunea s-a desfăşurat în 

colaborare cu Biblioteca Municipală Lugoj, Primăria Municipiului Lugoj, Colegiul Naţional 

"Iulia Hasdeu" Lugoj, Şcoala Gimnazială nr. 3 şi Şcoala Gimnazială nr. 4. 

La eveniment au participat scriitori, bibliotecari, jurnalişti, profesori şi elevi. 

 

• 22 Aprilie 2016 

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

Firmelor de Exerciţiu "EXPOVEST" Lugoj 2016, Ediţia a V-a. Acţiunea s-a desfăşurat în 

colaborare cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din Lugoj. 

Au Participat 15 firme de exerciţiu din Regiunea Vest: Judeţele Timiş, Caraş-Severin, 

Arad şi Hunedoara. 

 

• 18 Aprilie 2016 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a desfăşurat o acţiune pe teme 

economice din cadrul parteneriatului încheiat cu Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu".   

Acţiunea a făcut parte din cadrul proiectului ERASMUS+, "Enhanced Skills, 

Competences And Practice for the Economy" la care au participat profesori şi elevi din licee 

teoretice şi economice din Austria, Bulgaria, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia şi 

Ungaria. 

 

• 14 – 16 Aprilie 2016 

Studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au participat la Conferinţa 

Internaţională de comunicări ştiinţifice SECOSAFT desfăşurată la Academia Forţelor Terestre 

"Nicolae Bălcescu" din Sibiu ediţia XI. 

 

• 9 Aprilie 2016 

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a participat la evenimentul HELLA 

DRIVING EDUCATION DAY organizat la Timişoara de către Compania Hella România în 

colaborare cu Universitatea de Vest Timişoara.  

Moderatorii au fost reprezentanţi de marcă din domeniul economic şi educaţional. Subiectele 

abordate s-au axat pe utilizarea tehnologiei informaţiei pentru educarea elevilor şi studenţilor, 
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precum şi integrarea utilizării tehnologiilor educaţionale online pentru toate formele de 

învăţământ. 

 

• 14 Aprilie 2016 

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

2016 - 2017 a fost prezentată Liceul Teoretic "Traian Vuia" din Făget 

 

• 13 Aprilie 2016 

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

universitar 2016 – 2017 la Grup Şcolar " Ştefan Odobleja". 

 

• 11 Aprilie  2016 

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

2016 - 2017 a fost prezentată Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte". 

 

• 8 Aprilie 2016 

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

anul universitar 2016 – 2017 la Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu". 

 

• 29 Martie 2016 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, s-a desfăşurat un curs de igienă, 

organizat de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş pentru societăţile care 

desfăşoară activităţi de alimentaţie publică. 

 

• 22 Martie 2016 

Șapte studenți ai Universității Europene “Drăgan” vor participa la Competiția 

europeană ”Compania Anului 2016”. 

În competiție s-au înscris două echipe, fiecare prezentând câte un proiect pilot de afaceri. 

Primul proiect se numeşte ”ECOEARTH”, ideea constă în oportunitatea de a crea îngrășământ 

natural pentru plante din deșeurile alimentare biodegradabile, strânse de la restaurantele din zonă. 

Cel de-al doilea proiect se numește „FRESH&HEALTHY, ideea constă în prepararea 

sucurilor, smoothie-urilor și fresh-urilor naturale pentru persoanele care își doresc o viață 

sănătoasă. 

Studenţii Universității Europene “Drăgan” din Lugoj vor participa alături de studenţi 

din centre universitare precum Bucureşti - Academia de Studii Economice, Cluj - Universitatea 

Babes Bolyai, Târgu Mureş - Universitatea Petru Maior, Sibiu - Universitatea Lucian Blaga, 

Braşov - Universitatea Transilvania, Timisoara – Universitatea de Vest din Timisoara, 

Universitatea Politehnica Timisoara. 
 

• 16 Martie 2016 

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

2015 - 2016 a fost prezentată Colegiul Naţional "Iulia Hasdeu". 

 

• 18 Ianuaria 2016 

În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizat un eveniment cultural de 

Ziua Culturii Naţionale şi cu prilejul aniversării împlinirii a 166 de ani de la naşterea marelui 
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poet Mihai Eminescu. Evenimentul a fost organizat de către Asociaţia FOA Fusion of Art, în 

colaboare cu elevii de la Şcoala de Arte "Dimitrie Stan" din Lugoj ce au susţinut un program 

artistic cu recitări muzică şi dans. Ca invitat special la acest eveniment a fost Europarlamantara 

Maria Grapini ce a susţinut o comunicare cu acest prilej. 

 

• 20 Decembrie 2015 

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.  

 

• 18 Decembrie 2015 

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

de elevii clubului de dans sportiv din Lugoj îndrumaţi de către  instructorul de dans timişorean, 

Iagăru Alexandru Daniel. 

 

• 11 Decembrie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, a avut loc conferinţa cu titlul 

"Despre Post" susţinută de Organizaţia nonguvernamentală Liga Tinerilor Creştini 

Ortodocşi România Lugoj. La conferinţă au participat Arhimandritul Iustin Miron şi Ieromonah 

Pantelimon Şuşnea de la Mănăstirea Oaşa, având ca scop promovarea valorilor tradiţionale, 

culturale şi spirituale româneşti. 

 

• 11 Decembrie 2015 

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

de Crăciun ”Fii mai bun, fii Moş Crăciun”.  

Acţiunea organizată de Asociaţia FOA – Fusion of Arts, formată din cadre didactice a 

Şcolii de Arte ”Dimitrie Stan” din Lugoj a adus laolaltă artişti, elevi talentaţi ai liceelor şi şcolilor 

din Lugoj, creaţii lucrate manual, care mai de care mai deosebite, opere ale absolvenţilor Şcolii 

de Arte, însă şi organizaţii non-profit, Asociaţia Handicapaţilor Locomotor şi Asociaţia Smart-

Kreativ. 

 

• 11 Decembrie 2015  

Studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au organizat Balul Bobocilor 

având ca invitat special pe  Grasul XXL. 

 

• 31 Octombrie 2015 

La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut loc o sesiune de programare 

ConderDoJo în care mentorii specializaţi învaţă gratuit copii să programeze. Această sesiune este 

susţinută de către Asociaţis FOA Fusion of Arts. 

 

• 16 Octombrie 2015 

Centrul de Consiliere şi orientare în Carieră CCOC al Universităţii Europene 

"Drăgan" din Lugoj a informat studenţii din anii terminali despre cel mai mare târg de 

carieră din Banat, oferind si posibilitatea de deplasare la eveniment. 
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La "Târgul Angajatori de TOP" au fost prezente 50 de companii, care au oferit peste 2000 

de oportunităţi de carieră şi au fost organizate 19 workshop-uri şi conferinţe la care studenţii au avut 

posibilitatea să participe gratuit. 
 

• 01 Octombrie 2015 

Festivitatea de deschidere a anului universitar 2015 - 2016 la Universitatea 

Europeană "Drăgan" din Lugoj.  

 


