Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană „Drăgan" din
Lugoj în anul universitar 2018 – 2019

1 octombrie 2018
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2018 - 2019 la Universitatea Europeană
„Drăgan" din Lugoj s-a desfășurat într-un mediu festiv cu participarea bobocilor, studenților,
cadrelor didactice de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice și a invitaților
speciali, Primarul Municipiului Lugoj Prof. Ing. Francisc Boldea și de la IPJ Timiș Comisar
Șef Dan Stoicănescu.
1 octombrie 2018
Universitatea Europeană "Drăgan" a găzduit conferința "Socially Your" Joint Workshop a
Proiectului Erasmus+ la care au participat profesori și elevi de la scoli din Cehia, Ungaria,
Polonia, Germania și Romania (Colegiul Național Coriolan Brediceanu) sub numele de
"School 21" precum și invitați speciali de la Club Sportiv "Maraton" Lugoj.
1 - 5 octombrie 2018
În Săptămâna Bobocilor s-au desfășurat acțiuni specifice de orientare și acomodare pentru
studenții Anului I de la Facultățile de Științe Economice și de Drept, coordonate de
responsabilul CCOC și mentorii de an.
08 - 18 octombrie 2018
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice 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 19 – 20 Octombrie
2019 unde au fost prezentate peste 3000 de job-uri.
01 - 06 noiembrie 2018
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 7 noiembrie.
23 - 24 noiembrie 2018
Sesiunea de comunicări știinţifice 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.
23 noiembrie 2018
Universitatea Europeană "Drăgan" a găzduit conferința Centenarul Marii Uniri. De 100 de
ani împreună. La acest eveniment au conferențiat Prof. univ. dr. ing. dr. ist. Mihai Munteanu
de la Universitatea Tehnică din Cluj pe teme Latinitatea, factor de identitate națională și
europeană și Dr. ist. Răzvan Pinca pe tema Centenarul Marii Uniri. Amprente lugojene și
bănățene. Evenimentul a fost susținut de Ballivatul Rossal,Osmth România, Comanderia
Lugoj, Fundația Misiunea Pâinea Vieții Lugoj, Centrul de excelență templieră Brad,
Comanderia Herculane, Asociația Milites Templi Lugoj.
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24 noiembrie 2018
La Universitatea Europeană "Drăgan" a avut loc prezentarea dna. drd. farm Claudia
Olteanu intitulata Metode Terapeutice Alternative, unde au fost prezentate noi metode
terapeutice de susținere și menținere a sănătății.
1 decembrie 2018
Clubul Interact Lugoj sponsorizat de Rotary Lugoj a organizat în holul Universității
Europene "Drăgan" un spectacol cu ocazia Centenarului. Evenimentul a fost marcat prin
muzică, dans și expoziții de artă ce au fost susținute de copii talentați.
decembrie 2018
Interviu cu domnul decan al Facultății de Științe Economice Conf. univ. dr. Sorin Blaj publicat
în revista Mic Jurnal al Primăriilor cu titlul "Să investim în cele trei direcții: educație,
sănătate și infrastructură"
4 decembrie 2018
Curs deschis, organizat de Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al UED la
disciplina Comunicare în afaceri în limba engleză susţinut de doamna Lect. univ. dr. AlinaMaria Nistorescu, cu tema Alegerea unei cariere într-o lume în schimbare cu participarea
studenților anului II de la Facultățile de Științe Economice și de Drept și a elevilor clasei a
XII-a A de la Colegiul Național "Iulia Hasdeu" Lugoj.
7 decembrie 2018
Târgul de Crăciun 2018 - "Fii mai bun, fii Moș Crăciun", găzduit de UED și organizat de
Asociaţia FOA – Fusion of Arts. Au participat cu creații elevi de la școlile și liceele din oraș,
reprezentanți ai organizațiilor non-profit, artiști și artizani. Fondurile colectate au fost
direcționate pentru soluționarea unui caz social.
12 - 20 decembrie 2018
Centrul de Consiliere si Orientare în Carieră al UED a organizat o acțiune caritabilă "FII SI
TU MOS CRĂCIUN!!!" cu scopul de a contribui la fericirea unor oameni care au nevoie de
ajutor pentru a se bucura de Sărbătorile de iarnă.
14 decembrie 2018
În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizat un spectacol de dans susţinut de
elevii clubului de dans sportiv DanceMania.ro din Lugoj, îndrumaţi de către instructorul
timişorean de dans, Iagăru Alexandru Daniel. Intrarea publicului a fost liberă.
21 ianuarie 2019
Conf. univ. Dr. Cornean Dumitru, rectorul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj a
participat la întâlnirea oamenilor de afaceri constituiți în Clubul Rotary Lugoj. Cu această
ocazie a fost prezentată oferta educațioanlă a UED Lugoj la cele 2 programe de studii și în
același timp au fost prezentate cerințele mediului de afaceri referitor la formarea specialiștilor
în domeniu.
21 ianuarie 2019
Luni 21 ianuarie a avut loc o întâlnire cu studenții din anul III de la Facultatea de Drept cu
scopul de a coordona activităţile de informare, privind carieră, consilierea educaţională şi
orientarea pentru carieră la nivel de universitate, precum și complectarea unui chestionar
pentru a îmbunătății cooperare cu parteneri din mediul economic şi socio-cultural.
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23 ianuarie 2019
A avut loc întâlnirea cadrelor didactice de la Facultatea de Drept din cadrul UED Lugoj cu
conducerea Judecătoriei Lugoj și a Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj unde
studenții își desfășoară orele de practică. La această întâlnire s-au discutat aspecte legate
de desfășurarea practicii studențești în scopul compatibilizării programelor de practică cu
profesiile juridice, pe care urmează să le îmbrățișeze.
01 - 15 martie 2019
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice 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 15 – 16 Martie 2019
unde au fost prezentate 70 de companii de top din Banat cu peste 3000 de poziții
deschise.
19 martie 2019
Protopopiatul Ortodox Român din Lugoj în colaborare cu parohiile ortodoxe din cuprinsul său
și cu celelalte culte din urbea lugojeană au organizat în cadrul Universității Europene
„Drăgan" din Lugoj o conferință cu tematică creștină în contextul evenimentului intitulat
Marșul pentru viață - Unic din prima clipă.
28 martie – 19 aprilie 2019
Promovarea Ofertei academice a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj s-a realizat
în cadrul liceelor din Lugoj, Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș la clasele a XII-a. Acțiunea a
fost realizată de o echipă formată din cadre didactice de la Facultățile de Drept și de Științe
Economice.
30 martie 2019
Universitatea Europeană "Drăgan" Lugoj va găzdui evenimentul internațional "Ora
pământului", eveniment organizat de Corul Național de Cameră "Madrigal – Marin
Constantin", prin Programul Național Cantus Mundi. Recitalul muzical va fi susținut între
orele 20:30 – 21:30, interval în care iluminatul public va fi oprit.
03 aprilie 2019
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la
Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice unde le-a prezentat oportunitatea
de a studia cu bursă la un Program de masterat în cadrul unei universități din Olanda.
Bursa de master este în valoare de 5000 de euro oferită prin programul NN Future Matters
pentru anul academic 2019 – 2020.
17 aprilie 2019
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a organizat o întâlnire cu studenții de la
Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice unde le-a prezentat oportunitatea
de joburi pe timp de vară la hoteluri de 4 si 5* in Grecia prin programul Job Trust.
Programul oferă salariu lunar in funcție de experiența în domeniu, cazare și 3 mese pe zi
gratuite, plus rambursarea transportului (din Romania în Grecia și înapoi).
22 - 25 aprilie 2019
Liceul Tehnologic Valeriu Braniște împreună cu Universitatea Europeană „Drăgan" din
Lugoj au colaborat la organizarea și desfășurarea Olimpiadei din aria curriculară
Tehnologii, domeniul: Industrie textilă și pielărie, faza națională, liceu și școală
profesională, an școlar 2018 – 2019.
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07 mai 2019
Compania Yves Rocher România a organizat pe platoul Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj evenimentului public de ecologizare Luna Pământului.
13 - 19 mai 2019
În cadrul acțiunii "Săptămâna Porților Deschise", la invitația Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj, elevii claselor a XII-a de la liceele din Lugoj participă la prezentarea
ofertei educaţionale pentru anul universitar 2019 – 2020. Vizita a fost completată de
vizionarea unui filmuleț despre UED Lugoj, precum și de un tur al bazei materiale.

16 mai 2019
Târgul ofertelor educaționale: Pași spre carieră, ediţia a XVIII-a s-a desfășurat la
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj și a avut ca scop promovarea ofertele
educaţionale a unor licee timișene pentru anul şcolar 2019 – 2020. Târgul liceelor timişene
– s-a adresat elevilor şi absolvenţilor clasei a VIII-a, cu scopul de a-i informa cu privire la
ofertele educaţionale a 10 licee din zona de est a județului Timiș. Evenimentul a fost susținut
de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
Timiș.

16 - 18 mai 2019
La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a organizat Concursul Naţional de
Soft "Grigore Moisil", ediţia a XXV în parteneriat cu Clubul Copiilor Lugoj, Colegiul Național
"C. Brediceanu", Colegiul Național "Iulia Hasdeu" unde au participat elevi de la 19 instituții de
învățământ din ţară.
24 – 30 mai 2019
În Săptămâna Absolvenților, la UED au loc ceremonii cu prilejul absolvirii ciclurilor de studii
liceale si universitare.
24 mai 2019
Cursul festiv al promoției 2019 pentru absolvenții Facultății de Științe Economice ce a
avut loc în Aula Magna a Universității Europene "Drăgan".

30 mai 2019
Festivitatea de încheiere a studiilor liceale organizată de Colegiul Național "Iulia
Hasdeu" din Lugoj, pentru absolvenţii promoției 2018-2019, a fost găzduită de Universitatea
Europeană "Drăgan" din Lugoj.
07 iunie 2019
În holul Universităţii Europene "Drăgan", a fost organizat un spectacol de dans susţinut de
elevii clubului de dans sportiv DanceMania.ro din Lugoj, îndrumaţi de către instructorul
timişorean de dans, Iagăru Alexandru Daniel. Intrarea publicului a fost liberă.
10, 13 iunie 2019
Reprezentantul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al UED împreună cu
echipa de recrutare a companiei multinaționale Honeywell au organizat întâlniri 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.
21 iunie 2019
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit cea de-a II-a ediție a Conferința
Internațională "Prof. dr. Josif Constantin Drăgan" cu ocazia împlinirii a 102 ani de la
nașterea ctitorului universității lugojene. La conferință au participat atât profesori din cadrul
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UED, cât și din afara acesteia printre care dl. prof. univ. dr. Ion Lala-Popa, dl. prof. univ. dr.
Alexandru Buglea, dl. prof. univ. dr. Grigore Silași din cadrul Universității de Vest din
Timișoara și dl prof. univ. dr. Radu Șerban din cadrul Academiei de Studii Economice din
București.
23 iunie 2019
"Honey Run 26" acțiune organizată de către de SC Honeywell Life Safety Romania SRL
în parteneriat cu Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj este o manifestare sportivă
având ca scop promovarea unui stil de viață sănătos și creșterea numărului de practicanți ai
alergării. Totodată această acțiune a fost o acțiune de voluntariat din partea unor studenți ai
UED care și-au propus să promoveze mișcarea în rândul persoanelor de toate vârstele, ca
mod de viață activ și sănătos.
08 - 09 iulie 2019
"Voluntar la UED", acțiune organizată sub egida Centrului de Consiliere și Orientare în
Carieră și a Bibliotecii UED s-a concretizat în mobilizarea studenților UED în vederea
ordonării cărților din Biblioteca UED sub sloganul "O carte curată, o bibliotecă ordonată!"
10 septembrie 2019
La UED Lugoj a avut loc vizita unui grup de 12 profesori italieni, aflați la Lugoj în cadrul
Proiectului Erasmus+ Youth Exchange la Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" din Lugoj.
Obiectivul specific al evenimentului a fost promovarea la nivel internațional a imaginii UED
din Lugoj prin prezentarea ofertei academice și a bazei materiale pe care o deținem.
21 septembrie 2019
Asociația FOA – Fusion of Art în colaborare cu UED Lugoj, Consiliul Județean Lugoj și
primăria Municipiului Lugoj au organizat Festivalul "Veterani – Art Fusion" 2019 ediția II.
În cadrul evenimentului au avut loc diferite activități: concert de muzică live, expoziție de
carte și ilustrații, ateliere stradale, spectacol de teatru stradal.

Întocmit,
Responsabil CCOC
Ec. Schmidt Timeea - Maria

26.09.2019
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