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Evenimente desfăşurate la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED 
Lugoj în anul universitar 2020 – 2021 

 
 
 
 

1 octombrie 2020 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a urat "Bun venit în noul an universitar 2020 - 

2021!" studenților de la Facultatea de Științe Economice și de la Facultatea de Drept prin 

intermediul platformei Microsoft Teams. 

1 - 9 octombrie 2020 
În Săptămâna Bobocilor studenții din Anul I de la Facultățile de Științe Economice și 
Facultatea de Drept au fost informați pe platforma Microsofr Teams despre traseele 
academice și serviciile oferite de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED – Lugoj. 
 
5 octombrie 2020 
Desemnarea titlului de Studentul anului  2019 – 2020 la Facultatea de Drept i s-a acordat 
studentei din anul I Micu Marinela Rita având media 10, iar la Facultatea de Științe Economice 
i s-a acordat studentei din anul III Luntrașu Andreea Gabriela având media 9,78. Eveniment 
organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj. 
 
9 octombrie 2020 
Studenții UED au fost informați pe platforma Microsoft Teams de Campania Studentocard 
Mastercard de la Raiffeisen Bank, cardul de debit destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 
– 25 de ani. 
 
14 octombrie - 14 noiembrie 2020 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de carieră organizat la nivel național Angajatori de 
TOP Timişoara, ce a avut loc online din 14 octombrie – 14 noiembrie 2020 unde au fost 
prezentate peste 3000 de job-uri. 
 
09 - 20 noiembrie 2020 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat întâlniri on-line pe platforma 
Microsoft Teams cu studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice a 
UED despre activitățile studențești ce se vor desfășura în anul universitar 2020 – 2021 precum  
și informarea acestora privind serviciile CCOC al UED. 
 
19 noiembrie 2020 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de joburi BUZZCAMP Timișoara, târg organizat la 
nivel național, ce a avut loc online în data de 24 noiembrie 2020.  
 
8 decembrie 2020 
Studenții din anul II si III de la Facultatea de Științe Economice au fost informați pe platforma 
Microsoft Teams despre wedinarul organizat de echipa Junior Achievement "Cum 
identificăm o idee de afacere? " 
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10 decembrie 2020 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre ofertele de joburi din străinătate pentru studenți, oferite 
de portalul de locuri de muncă Avalanchejob prin Job Trust HR Recruitment & Consulting. 
 
11 – 17 decembrie 2020 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a informat studenții UED prin intermediul 
platformei Microsoft Teams despre Sesiunile informative organizate de echipa Junior 
Achievement pe tema "Educație Antreprenorială". Aceast subiect fiind dezvoltată pe 
parcursul a 5 webinarii. 
 
12 ianuarie 2021 
Studenții UED au participat la o întâlnire organizată de Universitate  pe platforma Microsoft 
Teams cu dna. Andreea Zamșa (Medișan) reprezentant al mediului de afaceri, antreprenor al 
unor societăți comerciale de consultanță pe fonduri europene. Tema întâlnirii fiind 
Proiectele europene și modul de abordare al acestora. 
 
15 ianuarie 2021 
Studenții UED au participat la o întâlnire organizată de Universitate  pe platforma Microsoft 
Teams cu dna. Nicoli Lăcrămioara, reprezentant al mediului de afaceri,  director al băncii BRD 
Groupe Societe Generale Lugoj. Tema abordată la această întâlnire fiind Activitatea și 
produsele bancare.  
 
03 februarie 2021 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a informat studenții UED prin intermediul 
platformei Microsoft Teams despre serviciile oferite de Cabinetul medical cu care 
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj are încheiat parteneriat – Cabinet medical Dr. 
Eugenia Gaidoș 
 
10 martie 2021 
Responsabilul Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj a anunțat studenții 
de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice pe cale online, de programul de 
consiliere pentru studenții care au obținut rezultate la mai mult de 2 discipline sub nivelul de 
promovare. 
 
15 martie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre Târgul de carieră organizat la nivel național Angajatori de 
TOP Timişoara, ce va avea loc online în perioada 22 martie – 22 aprilie 2021. 
 
18 martie 2021 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire pe Platforma Microsoft 
Teams cu studenții UED unde s-a discutat despre activitățile studențești, despre evenimentele 
ce se vor desfășura în acest an universitar în condițiile actuale precum  și informarea acestora 
privind serviciile oferite de CCOC al UED. 
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12 aprilie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați pe 
platforma Microsoft Teams despre târgul de joburi BUZZCAMP Timișoara, târg organizat la 
nivel național, ce va avea loc online în data de 22 aprilie 2021. 
 
19 aprilie 2021 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră împreună cu domnul prorector Gabriel Dobrin au 
organizat o întâlnire pe Platforma Microsoft Teams cu reprezentanții studenților de la ambele 
facultăți. La întâlnire s-a prezentat noul site al universității și noile rețele de social media: 
Facebook, Instagram, Twitter și contul de Youtube. Toate aceste canale vor fi utilizate în 
acțiunea de promovare a ofertei academice 2021 - 2022. 
 
22 – 28 Aprilie 2021 
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice împreună cu Centrul 
de Consiliere și Orientare in Carieră al UED au organizai o acțiune de Sfintele Sărbători de 
Paște. Studenții l-ai ajutat pe Iepurașul UED să strângă cât mai multe ouă până la Paște iar oul 
norocos a adus prin tragere la sorți cadouri pentru studenții participanți. 
 
26 mai 2021 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED Lugoj a trimis o felicitare on line  
absolvenților Facultății de Științe Economice și Facultății de Drept promoția 2011 cu ocazia 
aniversării a 10 ani de la terminarea studiilor din cadrul Universității Europene Drăgan din 
Lugoj. 
 
28 mai 2021 
Reprezentantul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UED împreună cu echipa de 
recrutare a companiei multinaționale Honeywell au organizat o întâlnire pe platforma Teams 
cu studenții de la Facultatea de Drept și de la Facultatea de Științe Economice pentru a le fi 
prezentate oportunitățile de angajare oferite de compania multinațională Honeywell. 
 
 
 
 
                                                                                                                                 Întocmit,  
                                                                                                                  Funcționar  CCOC 
                                                                                                Ec. Schmidt Timeea - Maria 
 
 


