I.

Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în anul
academic 2013-2014

1 octombrie 2013
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2013/2014 la Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj, în Amfiteatrul A01, cu participarea studenţilor, profesori şi invitaţilor.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea:
http://www.redesteptarea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=5639:fotovideo-a-inceput-noul-an-academic-la-universitatea-europeandrgan&catid=298:educatie&Itemid=396
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/433889886721062/
11 octombrie 2013
Lansarea de carte "Câmpul cu maci", volum de versuri al poetei Daniela Radu, studentă a
Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, a avut
loc în Sala de Consiliu a Teatrului Municipal "Traian Grozăvescu" din Lugoj. Eveniment
organizat de Biblioteca Municipală Lugoj şi Casa de Cultură a Municipiului Lugoj. Volumul a
fost publicat la Editura Nagard.
15 octombrie – 30 noiembrie 2013
Burse studenţeşti în Germania oferite de DAAD. Serviciul German de Schimb Academic
(DAAD) oferă pentru anul universitar 2014/2015 burse pentru şcoli de vară, studii de
masterat şi stagii de cercetare în cadrul universităţilor din Germania. Informaţii suplimentare
pot fi obţinute de site-ul DAAD din Bucureşti: http://www.daad.ro/
21 – 26 octombrie 2013
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
Timiş au organizat "Cursul de formare pentru personalul de conducere al IMM". Evenimentul
face parte din proiectul "Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru
IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de
afaceri", promovat şi finanţat de Comisia Europeană. Cursul a inclus module de formare,
ateliere practice şi bune practici, iar participarea la curs a fost gratuită.
22 octombrie 2013
Simpozion dedicat Zilei Internaţionale a Dezvoltării Informaţiei şi Tehnicii de Calcul.
Evenimentul a avut loc în laboratoarele de informatică ale Universităţii Europene "Drăgan"
din Lugoj, fiind organizat în colaborare cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte", Consiliul
Judeţean Timiş şi Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola.
30 octombrie – 8 noiembrie 2013
Oportunitate de practică: Internship la Orange. Studenţii şi masteranzii Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj interesaţi de un stagiu de practică la Orange pot aplica deja pentru ediţia
următoare Orange First Step, care va avea loc în perioada 25 noiembrie – 31 decembrie
2013.
Înscrierile se pot face până pe 8 noiembrie, pe site-ul Orange: http://www.orange.ro/firststep/
noiembrie 2013
Oportunitate de practică: ProCredit Bank oferă un program complet de training pentru
dezvoltare – Programul Young Bankers – adresat celor care doresc să se specializeze în
domeniul bancar, atât absolvenţi de studii superioare, cât şi persoane cu experienţă practică
de lucru. Aplicații la: http://www.procreditbank.ro/ro/resurse-umane/programul-youngbankers
noiembrie 2013 – 10 februarie 2014

Participarea studenţilor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj la Sondajul de opinie
privind educaţia şi cariera - Graduate Barometer Europe (GBE) 2014/Barometrul
Absolvenţilor din Europa 2014, organizat de Institutul trendence GmbH din Berlin, Germania
(www.trendence.com). Link-ul activ al sondajului: www.trendence-gradbarometer.eu.
decembrie 2013
Continuarea parteneriatului între Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj 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.
1 decembrie 2013 – 20 ianuarie 2014
Concurs pentru tineri organizat de către Parlamentul European şi Fundaţia pentru Premiul
Internaţional Charlemagne din Aachen intitulat "Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni"
privind dezvoltarea şi integrarea UE, precum şi aspecte legate de identitatea europeană,
ediția a VII-a. Mai multe informaţii despre regulamentul concursului, modul de înscriere,
precum şi formularul de înregistrare se regăsesc la următoarele link-uri:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/rules.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/ro/form.html
3 decembrie 2013
Petronela Matei, studentă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, programul de studii de licenţă
Finanţe şi bănci, din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, a fost aleasă Miss
Ambasad’Or, în cadrul Concursului Miss România desfăşurat pe 3 decembrie 2013 la
Ambasad’Or Events & Leisure.
Articol
dedicat
concursului:
http://www.radardemedia.ro/petronela-matei-este-missambasador-vezi-cine-este-miss-romania-galerie-foto/
4 decembrie 2013
Acţiune dedicată "Zilei Dezvoltării Economice şi Sociale", organizată în colaborare cu
Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din Lugoj, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă
și Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş. Participanţi: cadre didactice, specialişti,
studenţi şi elevi de la liceele lugojene.
5 decembrie 2013
Asociaţia Clementina, prin Casa Flora, a organizat ediţia a III-a a Târgului de Crăciun, joi, 5
decembrie, între orele 16.00-20.00, la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea:
http://www.redesteptarea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6095:targcaritabil-de-crciun-organizat-de-ong-urile-din-lugoj&catid=293:actualitate&Itemid=457
13 decembrie 2013
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit Gala Premiilor Lugojene"Iosif
Constantin Drăgan" 2013, Ediţia a VI-a, organizată de Fundaţia Europeană Drăgan şi
Redeşteptarea, în parteneriat cu Primăria Municipiului Lugoj, cu sprijinul Hella, Mondial şi
Malta Collection, în care au fost răsplătiţi lugojenii cu care România se mândreşte. Invitatul
special al galei din acest an a fost Marius Mihalache, apreciat drept unul dintre cei mai buni
cântăreţi la ţambal din lume.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea:
http://www.redesteptarea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6150%3Avideo
-gala-premiilor-lugojene-vezi-care-sunt-lugojenii-cu-care-romania-semandrete&catid=293%3Aactualitate&Itemid=457
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/578119948924371/
20 decembrie 2013

Corul "Ion Vidu" al Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, dirijat de Lucian Oniţa, a susținut
tradiţionalul Concert de Crăciun în holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, cu prilejul
Zilei Lugojului şi al apropiatei Sărbători a Naşterii Mântuitorului. Soliştii concertului au fost
soprana Maria Oniţa şi Daniel Zah.
Articolul dedicat evenimentului pe Lugojeanul.ro: http://www.lugojeanul.ro/foto-concertul-decolinde-al-corului-ion-vidu/
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/1383592455194808/
23 decembrie 2013
Încheierea unui Protocol de colaborare între Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj şi
SC SIBEX – SIBIU STOCK EXCHANGE SA.Scopul Protocolului este pregătirea,
acomodarea şi însuşirea de cunoştinţe a studenţilor din învăţământul universitar în domeniul
pieţei de capital, a instrumentelor financiare tranzacţionabile pe bursă, prin aprofundarea
unor domenii şi teme relevante pentru formarea viitorilor economişti. Programul de formare
profesională, pe care îl desfăşoară Sibex sub numele de Academia Bursieră, are ca obiectiv
creşterea gradului de cultură investiţională la nivelul studenţilor şi cadrelor didactice din
cadrul facultăţilor cu profil economic din România.
29 decembrie 2013
Oportunitate de practică: Internship la UniCredit Ţiriac Bank. Stagiul profesional este un
program adresat studenţilor de la Facultatea de Științe Economice care doresc efectueze
practică de specialitate în sediul central sau în sucursalele băncii. Se derulează pe parcursul
a minimum trei săptămâni şi implică activităţi concrete într-un singur departament al băncii.
Informaţii suplimentare privind programul de practică oferit de UniCredit Ţiriac Bank se pot
obţine pe pagina de web a băncii: http://unicredit-tiriac.ro//cariera/studenti/programe-depractica/unicredit-tiriac-bank-internship
20 ianuarie – 16 februarie 2014
Studenții Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au susţinut examenele din Sesiunea de
iarnă, după următorul program:
Facultatea de Ştiinţe Economice: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultatiued/examene.html
Facultatea de Drept: http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultati-ued/examene1.html
21 ianuarie 2014
Prezentarea ofertei de muncă "Summer Jobs 2014" - Practical Training&Work in Greece, de
către Compania Job Trust. 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 (www.jobtrust.gr).
24 ianuarie 2014
Lansare de carte Bucătărind cu Uica prin Banat a autorului Uica Mihai (Mihai T. Ioan), unul
dintre cei mai îndrăgiţi bucătari bănăţeni. Autorul și volumul său de artă culinară au fost
prezentate de Daniel Groza, redactor şef al săptămânalului "Redeşteptarea", și respectiv de
scriitorul şi jurnalistul Cristian Ghinea vineri, 24 ianuarie 2014, ora 17.00, la Universitatea
Europeană "Drăgan" din Lugoj.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea:
http://www.redesteptarea.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=6345:uicamihai-i-a-lansat-la-universitate-volumul-de-reete-poveti-i-amintiri&catid=299:cultura&Itemid=400
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/692278120817331/
10 – 11 februarie 2014

Demararea campaniei de promovare a Ofertei educaţionale a Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj în cadrul Admiterii 2014. O echipă de cadre didactice ale UED au
prezentat Oferta educaţională pentru admiterea 2014 în liceele din Lugoj: Colegiul Naţional
"Coriolan Brediceanu", Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu", Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" şi
Grupul Şcolar "Aurel Vlaicu", precum şi la Grupul Şcolar "Traian Grozăvescu" din Nădrag.
11 februarie 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a participat prin Directorul Departamentului de
Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice, lector univ. dr. Gabriel Ionel Dobrin, la
evenimentul "iTECH TOUR 2014" organizat de către SPHINX IT şi LASTING System. Ediţia
a doua a seriei de evenimente business-IT&C "iTECH TOUR" a vizat judeţele din partea de
vest a României: Arad, Bihor, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş. Turul Tehnologiilor IT a
debutat în Lugoj, la Hotel Dacia, marţi, 11 februarie 2014.
14 februarie 2014
Seară studenţească de Valentine's Day a fost organizată de către studenții UED vineri 14
februarie 2014, de la ora 20.00, la Blum Café
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/650160845045827/
17 februarie 2014
Studenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au înscris 15 lucrări la Conferinţa
Internaţională Studenţească SECOSAFT 2014, organizată de Academia Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu" din Sibiu, primind și confirmarea acceptării lor de către Comisia ştiinţifică
a conferinţei.
26 februarie 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit al doilea workshop din cadrul
proiectului transfrontalier cu tema: Dezvoltarea asistenţei medicale şi a atitudinii în regiunea
Makó şi Lugoj, pe care Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" din Lugoj îl derulează
împreună cu Spitalul din Mako.
1 martie 2014
Oportunitate de practică cu o durată de 3 săptămâni la BCR, pe perioada verii sau în timpul
anului universitar. Informaţii suplimentare la: http://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/operatiunibancare/contul-pentru-tineri/programe-tineri
3 martie 2014
Oportunitate de practică la Raiffeisen Bank pentru studenții de la Facultatea de Ştiinţe
Economice, programul de studiu Finanţe şi bănci prin aplicare direct la sediul agenției din
Lugoj
Informaţii suplimentare aici: http://www.raiffeisen.ro/cariera/stagii-de-practica/cum-aplicpentru-un-stagiu-de-practica
9 martie 2014
Oportunitate de practică la Bancpost pentru studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Economice,
programul de studiu Finanţe şi bănci prin aplicare direct la sediul agenției Bancpost din Lugoj
Practica bancară se desfăşoară pe durata de 1 lună, minim 2 ore pe zi. Pentru alte informaţii
Informaţii suplimentare: https://www.bancpost.ro/Bancpost/Despre-Bancpost/Cariere-laBancpost sau student@bancpost.ro.
11 Martie 2014
Oportunitate de practică: Stagiu de practică prin Orange First Step!!!
În atenţia studenţilor anului II Zi, de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu
Finanţe şi bănci!!! Dacă doriţi să efectuaţi un stagiu de practică la Orange, prin programul

Orange First Step, puteţi aplica pentru ediţia următoare, care va avea loc în perioada 1
aprilie - 30 aprilie 2014.
Înscrierile se pot face, până pe 14 martie, pe site-ul Orange: http://www.orange.ro/firststep/inscriere.html
11 – 13 martie 2014
Expoziţie de carte de specialitate organizată de Educational Centre România!!! În
perioada 11-13 martie 2014, Educational Centre România a organizat în holul Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj o expoziţie de carte de specialitate pentru învăţământul
academic în domeniiile economic şi juridic.
Facebook: https://www.facebook.com/events/1473133739566288/
14 martie 2014
Participarea studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice la Competiţia "Compania
Anului 2014" (Programul Start Up)!!! Astăzi, 14 martie 2014, studenţii Facultăţii de Ştiinţe
Economice s-au înscris la Competiţia "Compania Anului 2014" (Programul Start Up)!!!
14 – 15 martie 2014
Oportunitate pentru studenţi şi absolvenţi: "Angajatori de TOP", Timişoara, 14-15
martie 2014!!!
Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj care sunt în căutarea unui
job, pot participa la "Angajatori de TOP", cel mai mare târg de carieră pentru tineri
profesionişti, în perioada 14-15 martie la Centrul Centrul Regional de Afaceri Timişoara
pentru a aplica la poziţiile deschise şi a discuta direct cu angajatorii.
15 martie 2014
Premieră în Lugoj – Curs de programare CoderDojo, la Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj!!! Sâmbătă, 15 martie, la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj,
a avut loc inaugurarea CoderDojo Lugoj!!! CoderDojo Lugoj este parte din programul mondial
CoderDojo cu 334 de oraşe participante din 38 de ţări şi e al cincilea oraş din România, după
Bucureşti, Arad, Oradea şi Timişoara unde s-a înfiinţat un astfel de club.
CoderDojo este o mişcare internaţională open source, bazată pe voluntariat şi mentorat, care
operează cluburi de programare gratuite pentru copii şi tineri cu vârste cuprinse între 6 şi 17
ani. Participanţii la dojo-uri învaţă să codeze, să dezvolte site-uri web, aplicaţii informatice,
jocuri pe calculator şi îşi formează deprinderi sociale într-un mediu deschis, incluziv şi
informal.
La Lugoj, Casa Flora a fost cea care a propus înfiinţarea unui CoderDojo.
Cursurile se vor desfăşura în incinta Universităţii Europene "Drăgan" începând de sâmbătă,
15 martie, în două serii: o grupă între 10.00-13.00, iar cealaltă între 14.00-17.00. Şi-au
anunţat participarea la acestea Şcolile Gimnaziale Nr. 2, Nr. 3, Nr. 6 şi "Eftimie Murgu", dar şi
Colegiile Naţionale "Coriolan Brediceanu" şi "Iulia Haşdeu" şi Liceul Tehnologic "Aurel
Vlaicu".
Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul CoderDojo România: http://coderdojo.ro/
19 Martie 2014
Oportunitate de practică: Internship la Guvernul României!!!
În atenţia studenţilor şi absolvenţilor Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj!!!
Guvernul României continuă şi în 2014 programul de internship organizat în premieră anul
trecut. În ediţia din acest an, programul se extinde la nivelul tuturor ministerelor şi
departamentelor reprezentate în Guvern.
În cursul celor două luni, peste 170 de tineri vor avea posibilitatea să activeze în
administraţia centrală, aplicând cunoştinţele dobândite în cursul programelor academice şi
având posibilitatea de a contribui cu propuneri în vederea îmbunătăţirii actului de guvernare.
Pentru a fi admişi în cadrul Programului, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ
criteriile de eligibilitate:

- să deţină cetăţenia română;
- să aibă cel mult 24 de ani la momentul debutului programului (15 iulie 2014);
- să fie studenţi ori tineri absolvenţi ai programelor universitare de licenţă;
- să cunoască bine cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
- să aibă cunoştinţe de bază în domeniul IT.
Acestora li se adaugă condiţiile specifice menţionate în pagina fiecărui minister ori
departament
participant.
Înscrierile
se
fac
aici:
https://docs.google.com/forms/d/1FASDqfkpslIKi_Cv4bhj0T4YFG1hGb3AV2rfRZeZX8/viewform
IMPORTANT: Termenul limită pentru înscriere este 31 mai 2014.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul oficial al Guvernului României:
http://internship.gov.ro./
29 martie 2014
Ora Pământului!!! Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj sunt
invitaţi pe 29 martie 2014, de la ora 19.30, să participe la Campania "Lugojul Pedalează",
tura cu bicicletele fiind organizată pentru a marca "Ora Pământului" la Lugoj!!!
Evenimentul se va desfăşura după următorul program: la 19.30 are loc întâlnirea pe platoul
Casei de Cultură a Sindicatelor, la 20.00 se pleacă pe traseul Casa de Cultură – Primărie –
Universitate – Strada Timişoarei – Splaiul 1 Decembrie – Universitate, acesta finalizându-se
la amfiteatrul în aer liber de la Universitatea Europeană "Drăgan".
Între orele 20:30 şi 21:30, atât timp cât iluminatul public şi cel ornamental vor fi oprite pentru
a marca "Ora Pământului", elevii Şcolii Gimnaziale de Muzică "Filaret Barbu" din Lugoj
vor susţine un program artistic la lumina făcliilor.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/289052021252444/
2 aprilie 2014
Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii şi Tineret!!! Studenţii Universităţii Europene
"Drăgan" din Lugoj sunt invitaţi miercuri, 2 aprilie 2014, în intervalul orar 9.00 – 11.00, să
participe la sărbătorirea Zilei Internaţionale a Cărţii pentru Copii şi Tineret la Lugoj,
eveniment organizat de Asociaţia Alternatived din Lugoj, în parteneriat cu Primăria
Municipiului Lugoj şi Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/231532593715901/
2 aprilie 2014
Oportunitate pentru studenţii şi absolvenţii UED: O carieră europeană!!!
Oficiul European pentru Selecţia Personalului (EPSO) a lansat cea mai amplă şi cunoscută
competiţie pentru ocuparea celor 137 de posturi funcţionari titulari, nivel administrator, oferite
de instituţiile Uniunii Europene în 2014.
Cerinţele generale pentru un candidat sunt:
- cetăţenie europeană,
- absolvent de studii superioare indiferent de domeniu,
- cunoştinţe academice solide,
- cunoaşterea a două limbi oficiale EU (limba maternă – Româna şi una de circulaţie
internaţională – Engleza, Franceza sau Germana),
- abilităţi organizaţionale şi de comunicare,
- predispozitia de a lucra la Bruxelles sau Luxembourg.
Studenţii aflaţi în ultimul an de studiu sunt eligibili dacă vor obţine licenţa până pe data de 31
iulie 2014.
Data limită până la care se poate aplica este 15 aprilie 2014, ora 12.00 (ora Bruxelles).
Procedura de selecţie este disponibilă pe site-ul oficial EPSO:
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/graduates/index_en.htm
7 – 11 aprilie 2014
Şcoala altfel la Universitate!!!

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj organizează în perioada 7 - 11 aprilie o serie de
evenimente ce vin în sprijinul liceelor şi şcolilor din Lugoj şi localităţile învecinate, Buziaş,
Făget, Nădrag, ce desfăşoară în aceeaşi perioadă săptămâna "Şcoala altfel: Să ştii mai
multe, să fii mai bun!".
Programul cuprinde, pe lângă activităţi didactice specifice, o serie de vizite în sălile de
cursuri şi de seminarii, laboratoarele, biblioteca şi spaţile destinate activităţilor
extracurriculare ale Universităţii, precum şi prezentări ale programelor de studii oferite de
cele două facultăţi: Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice.
Iar pe 10 aprilie, Universitatea are onoare să găzduiască Ediţia a III-a a EXPOVEST Lugoj,
Târgul regional al firmelor de exercițiu, organizat de Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din
Lugoj în parteneriat cu ROCT (Romanian Coordination of Training-firms), cu sprijinul
financiar şi logistic al Consiliului Judeţean Timiş şi al Universităţii Europene "Drăgan" din
Lugoj.
Această succesiune de evenimente reprezintă a doua acţiune a Universităţii de promovare a
Ofertei educaţionale în cadrul Admiterii 2014.
Ne bucurăm să vă fim oaspeţi!!!
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/457495921049354/
8 aprilie 2014
Oportunitate pentru studenţi şi absolvenţi: BUZZ!Camp Timişoara, 8 aprilie 2014!!!
Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj care sunt în căutarea unui
job, pot participa pe 8 aprilie 2014 la BUZZ!Camp Timişoara, la Hotelul Lido, eveniment ce
se adresează tinerilor profesionişti, studenţi şi absolvenţi, aflaţi la începutul drumului.
ATENŢIE: Termenul limită de înscriere este 4 aprilie!
Înscriere la BUZZ!Camp Timişoara se face aici: http://buzzcamp.ro/event/timisoara/inscriere/
10 aprilie 2014
În holul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj are loc, începând cu ora 10.00, Târgul
Regional al Firmelor de Exerciţiu "EXPOVEST" Lugoj 2014, Ediţia a III-a.
Acţiunea se desfăşoară în colaborare cu Colegiul Tehnic "Valeriu Branişte" din Lugoj,
Consiliul Judeţean Timiş, Primăria Municipiului Lugoj şi ROCT - Romanian Coordination of
Training Firms.
Participă 12 firme de exerciţiu din Regiunea Vest: Judeţele Timiş, Caraş-Severin, Arad,
Hunedoara.
Facebook:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=748370225196921&id=536285813072
031
11 aprilie 2014
Oportunitate pentru studenţi şi absolvenţi: Programul de Internship al NATO pentru
anul 2015!!!
14 aprilie este data până la care puteţi aplica la programul de internship oferit de NATO
pentru anul 2015, program ce va dura şase luni, începând cu luna septembrie.
Ghidul Programului de Internship poate fi studiat aici:
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2013_07/20131025_1307-interns-newcomerguide.pdf
Mai multe detalii pot fi obţinute aici: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
16 aprilie 2014
Peste o lună, pe 16 mai 2014, va avea loc Cursul festiv al Promoţiei 2014 a Universităţii
Europene "Drăgan" din Lugoj, organizat pe cele două facultăţi:
10.00: Festivitatea de încheiere a cursurilor universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe
Economice, specializarea Finanţe şi bănci, în Aula Magna.
12.00: Festivitatea de încheiere a cursurilor universitare de licenţă la Facultatea de Drept,
specializarea Drept, în Aula Magna.

Rugăm absolvenţii promoţiei 2014 să ia legătura cu colegii din organizare: Micloş Alina şi
Rada Bianca (Facultatea de Drept), Marinela Vântu şi Cotuţ Nicolae (Facultatea de Ştiinţe
Economice).
Sunt invitaţi să participe atât absolvenţii promoţiei 2014 şi invitaţii acestora (rude şi prieteni),
cât şi studenţii anilor II Facultatea de Ştiinţe Economice, respectiv III Facultatea de Drept,
pentru a trăi o experienţă ce le va folosi în 2015, când ei vor fi organizatorii Cursului Festiv.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/274025506103391/
16 aprilie 2014
Workshop la UED: Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj găzduieşte astăzi cel de-al
treilea workshop, de această dată pe probleme de Radiologie, din cadrul proiectului
transfrontalier pe care Spitalului Municipal "Dr. Teodor Andrei" Lugoj îl derulează împreună
cu colegii din Mako. Este cel de-al treilea workshop care are loc la Universitate după cele pe
teme de Ginecologie şi Cardiologie. Ultimul va avea loc în luna mai şi discuţiile se vor axa pe
Compartimentele de Primiri Urgenţe.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea: http://redesteptarea.ro/problemeleradiologice-ale-pacientilor-lugojeni-discutate-in-cadrul-unei-intalniri-romanomaghiare_1813640.html#prettyPhoto
17 aprilie 2014
Oportunitate de practică: Internship la Astra Asigurări!!!
În atenţia studenţilor anului II Zi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu
Finanţe şi bănci!!!
Pentru efectuarea unui stagiu de practică la Astra Asigurări, este necesar să vă prezentaţi la
sediul agenţiilor din localităţile de domiciliu.
Documentele necesare pentru solicitarea unui stagiu de practică sunt următoarele:
- Curriculum Vitae
- Adeverinţă de student
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei Practică de
specialitate: lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
22 aprilie 2014
Oportunitate de practică: Internship la Allianz Ţiriac Asigurări!!!
În atenţia studenţilor anului II Zi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu
Finanţe şi bănci!!!
Pentru efectuarea unui stagiu de practică la Allianz Ţiriac Asigurări, este necesar să vă
prezentaţi la sediul agenţiilor din localităţile de domiciliu.
Documentele necesare pentru solicitarea unui stagiu de practică sunt următoarele:
- Curriculum Vitae
- Adeverinţă de student
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei Practică de
specialitate: lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
24 aprilie 2014
Oportunitate de practică: Internship la KPMG!!!
În atenţia studenţilor şi absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice!!!
KPMG este o companie ce face parte din grupul celor mai mari patru firme de consultanţă şi
audit din lume numit Big Four, alături de PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young şi Deloitte
Touche Tohmatsu, şi oferă oportunitatea de a efectua stagii de internship în departamentele
de Audit şi Fiscalitate, stagii ce constă în şase luni de muncă full-time.
Pentru a aplica, trimiteţi un CV în limba engleză până la 30 aprilie 2014, la hr@kpmg.ro.
Candidaţii potriviţi vor fi invitaţi pentru teste şi interviuri.
Informaţii
suplimentare
aici:
http://www.kpmg.com/ro/en/careers/careernews/currentopportunities-kpmg/pages/internship-kpmg-romania.aspx

25 aprilie 2014
Este termenul limită de înscriere a lucrărilor ştiinţifice la Conferinţa Internaţională "Zilele
Academice Arădene", Ediţia a XXIV-a, organizată de Universitatea de Vest "Vasile
Goldiş" din Arad.
Lucrările pot fi înscrise aici: http://acad.uvvg.ro/2014/registration.html
Conferinţa va avea loc în Arad, pe 16-18 mai 2014, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Pentru studenţii participanţi şi persoanele interesate, informaţii suplimentare pot fi obţinute
pe site-ul Conferinţei: http://acad.uvvg.ro/2014/
26 Aprilie 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a găzduit în Holul universităţii Serbarea de
sfârşit de an a Şcolii de dans "Dance Mania", şcoală care de câţiva ani oferă tinerilor
lugojeni lecţii de dans modern în oraşul nostru. Cu această ocazie, timp de mai multe ore,
elevii şcolii, originară din Timişoara, au pus în scenă un adevărat regal de mişcare ritmică, la
demonstraţie participând şi trupe de dans recunoscute pe plan naţional pentru valoarea lor.
Articol dedicat evenimentului pe Lugojeanul.ro: http://www.lugojeanul.ro/videofoto-regal-depasi-la-serbarea-scolii-de-dans-modern-din-lugoj-ajunsa-la-generatia-a-patra-de-elevi/
29 aprilie 2014
Participarea studenţilor la Conferinţa Internaţională Studenţească "ZILELE
ACADEMICE ARĂDENE 2014", organizată de Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din
Arad!!!
19 studenţi ai Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au înscris 15 lucrări la Conferinţa
Internaţională Studenţească "ZILELE ACADEMICE ARĂDENE 2014", Ediţia a XXIV-a,
organizată de Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, astăzi primind confirmarea
acceptării lor de către Comisia ştiinţifică a conferinţei.
Conferinţa va avea loc în Arad, pe 16 – 18 mai 2014, la sediul Facultăţii de Ştiinţe
Economice.
Pentru studenţii participanţi şi persoanele interesate, informaţii suplimentare pot fi obţinute
pe site-ul Conferinţei: http://uvvg.ro/acad/2014/
30 aprilie 2014
Peste o lună, pe 30 mai 2014, va avea loc Ediţia a IX-a a Sesiunii anuale de comunicări
ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională, cu tema "Provocările cercetării
ştiinţifice studenţeşti în România".
Studenţii care doresc să participe la sesiunea de comunicări se vor înscrie la Departamentul
de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Economice sau la Decanatele celor două Facultăţi, de
Ştiinţe Economice şi de Drept.
Termenul limită pentru înscriere: luni, 26 mai 2014.
Pagina evenimentulu: https://www.facebook.com/events/279550905555577/
mai 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj organizează în mai "Luna porţilor deschise", în
cadrul căreia 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 treia acţiune a Universităţii de promovare a Ofertei
educaţionale în cadrul Admiterii 2014.
1 mai 2014
Oportunitate de practică: Internship la Omniasig!!!
În atenţia studenţilor anului II Zi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu
Finanţe şi bănci!!!
Pentru efectuarea unui stagiu de practică la Omniasig, este necesar să vă prezentaţi la
sediul agenţiilor din localităţile de domiciliu.
Documentele necesare pentru solicitarea unui stagiu de practică sunt următoarele:

- Curriculum Vitae
- Adeverinţă de student
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei Practică de
specialitate: lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
2 mai 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj găzduieşte vineri, 2 mai 2014, Simpozionul
Internaţional "Educaţia copilului - o continuă provocare", Ediţia a VII-a – 2014, organizat
de Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu" din Lugoj, în parteneriat cu Universitatea
Europeană "Drăgan" din Lugoj, Universitatea de Vest din Timişoara, Inspectoratul Şcolar
Judeţean Timiş şi Casa Corpului Didactic Timiş.
2 mai 2014
INVITAŢIE pentru studenţi şi absolvenţi: Concurs Internaţional de Eseuri pentru Tineri
2014, "Rolul meu ca şi cetăţean al Terrei"!!!
Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, precum şi orice tânăr cu
vârsta până la 25 de ani, sunt invitaţi să participe la Concursul Internaţional de Eseuri pentru
Tineri 2014, organizat de Fundaţia Goi Peace şi UNESCO, cu tema "Rolul meu ca şi
cetăţean al Terrei (My Role as a Citizen of Earth)".
INFOMAŢII IMPORTANTE:
1. Eseurile pot fi trimise de către orice tânăr cu vârsta până la 25 de ani (împlinită până în 15
Iunie 2014) într-una din următoarele categorii de vârstă:
a) Copii (Children) (vârste până la 14 ani)
b) Tineri (Youth) (vârste 15-25 de ani)
2. Eseurile trebuie să fie de 700 de cuvinte sau mai puţin, în Engleză, Franceză, Spaniolă
sau Germană; sau 1600 caractere sau mai puţin în Japoneză, dactilografiate sau imprimate.
3. Eseurile trebuie să aibă o pagină ca şi copertă indicând:
(1) categoria (Children sau Youth) (2) titlul eseului (3) numele vostru (4) adresa (5) numărul
de telefon (6) adresa de email (7) naţionalitatea (8) vârsta până la 15 Iunie 2014 (9) sexul (M
sau F) (10) numele instituţiei de învăţământ (dacă este cazul) (11) numărul de cuvinte.
*Lucrările din care vor lipsi oricare din informaţiile de mai sus nu vor fi luate în considerare.
4. Eseurile pot fi trimise prin poştă sau email.
*IMPORTANT: Spre a vă trimite eseul pe cale electronică, mergeţi la pagina de înregistrare
la http://www.goipeace-essaycontest.org/ şi urmăriţi indicaţiile.
5. Eseurile trebuie să fie originale şi nepublicate.
6. Eseurile trebuie să fie scrise de către o singură persoană. Eseurile realizate de către
coautori nu sunt acceptate.
7. Dreptul de autor al eseurilor intrate va fi încredinţat organizatorilor.
TERMEN LIMITĂ: Lucrările trebuie primite până pe 15 Iunie 2014.
Informaţii suplimentare aici:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760825170618093&set=a.561374877229791.107
3741827.536285813072031&type=1&theater
3 mai 2014
Oportunitate de practică: Internship la Asirom!!! În atenţia studenţilor anului II Zi de la
Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu Finanţe şi bănci!!!
Pentru efectuarea unui stagiu de practică la Asirom, este necesar să vă prezentaţi la sediul
agenţiilor din localităţile de domiciliu.
Documentele necesare pentru solicitarea unui stagiu de practică sunt următoarele:
- Curriculum Vitae
- Adeverinţă de student
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei Practică de
specialitate: lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
5 mai 2014

Primul liceu din Lugoj care ne onorează cu prezenţa în campania de promovare a Ofertei
educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în cadrul Admiterii 2014 a fost
Colegiul Naţional "Iulia Haşdeu" din Lugoj, elevii din clasele a XII-a fiind întâmpinaţi de lector
univ. dr. Alina Nistorescu şi preparator univ. Timeea Maria Dumescu. Acţiunea a vizat atât
prezentarea instituţiei, cât şi a ofertei educaţionale pentru admiterea din iulie – septembrie
2014.
5 mai 2014
Oportunitate de practică: Internship la Groupama Asigurări!!! În atenţia studenţilor
anului II Zi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, programul de studiu Finanţe şi bănci!!!
Pentru efectuarea unui stagiu de practică la Groupama Asigurări, este necesar să vă
prezentaţi la sediul agenţiilor din localităţile de domiciliu.
Documentele necesare pentru solicitarea unui stagiu de practică sunt următoarele:
- Curriculum Vitae
- Adeverinţă de student
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei Practică de
specialitate: lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
5 mai – 13 iunie 2014
Iniţiativă UED: Proiect social educativ pentru elevii din familii defavorizate!!! În
perioada 5 mai – 13 iunie 2014, Universitatea Europeană "Drăgan" şi Fundaţia Europeană
Drăgan oferă elevilor proveniţi din familii defavorizate, în pericol de abandon şcolar,
posibilitatea de a fi îndrumaţi şi supravegheaţi la lecţii în cadrul unui proiect social educativ.
Scopul desfăşurării acestui program "After school" este prevenirea abandonului şcolar de
către copiii proveniţi din familii cu o situaţie financiară precară şi creşterea capacităţii de
adaptare şi integrarea şcolară a acestor elevi.
Activităţile educaţionale sunt: ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi, lecturarea unor
cărţi din bibliotecă, expoziţie de carte pentru copii, limbi străine, desen şi calculator.
Articol dedicat evenimentului în Redeşteptarea: http://redesteptarea.ro/proiect-educativpentru-elevii-din-familii-defavorizate-la-universitatea-europeana-dragan_1813924.html
6 mai 2014
"Luna porţilor deschise"!!! Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în
cadrul Admiterii 2014 a fost prezentată Liceului Teoretic "Traian Vuia" din Făget.
Lector univ. dr. Corina Negruţiu şi preparator univ. Timeea Dumescu au prezentat elevilor din
clasele a XII-a informaţiile necesare edificării în privinţa oportunităţilor oferite de
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj.
8 mai 2014
"Luna porţilor deschise"!!! Al doilea liceu din Lugoj care ne onorează cu prezenţa în
campania de promovare a Ofertei educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj
în cadrul Admiterii 2014 este Grupul Şcolar "Aurel Vlaicu" din Lugoj, amfitrionii fiind lector
univ. dr. Melania Elena Miculeac şi preparator univ. Timeea Dumescu.
9 mai 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj va găzdui pe 9 mai 2014, tot 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".
9 mai 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj sărbătoreşte pe 9 mai 2014, Ziua
Europei!!!

Evenimentul va avea loc în holul Universităţii, de la ora 11.00, fiind invitaţi studenţii şi elevii
şcolilor şi liceelor din Lugoj.
Tema: "România secolului XXI integrată în Uniunea Europeană"
Vor conferenţia: Lector univ. Cosmina Poruţiu, doctor în Economie, Lector univ. Ramona
Tătar, doctor în Drept internaţional.
Evenimentul este completat de elevii Şcolii Gimnaziale de Muzică "Filaret Barbu" din Lugoj,
multipli premiaţi la competiţiile la care au participat în 2014 (Corul "ARMONII" al Şcolii
Gimnaziale de Muzică "Filaret Barbu" din Lugoj, dirijat de prof. Katy Gianina Strugaru, este
recent câştigător al Premiului I la Olimpiada de Interpretare Corală), care vor interpreta arii
celebre, printre acestea numărându-se Imnul European, melodia care simbolizează Uniunea
Europeană fiind un extras din Simfonia a IX-a compusă în 1823 de Ludwig van Beethoven,
compozitorul care a decis să transpună în muzică versurile poemului "Odă bucuriei", scris de
Friedrich von Schiller în 1785.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/223956221132433/
12 – 14 mai 2014
"Luna porţilor deschise"!!! Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj va avea ca oaspeţi
elevii claselor a XII-a ai Colegiul Naţional "Coriolan Brediceanu" din Lugoj, aceştia primind
din partea gazdelor, lector univ. dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Melania Elena Miculeac,
informaţiile cu privire la Oferta educaţională a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în
cadrul Admiterii 2014.
12 – 25 mai 2014
Masteranzii Facultăţii de Ştiinţe Economice, anul II, programul de studiu Management
financiar, vor susţine în perioada 12 – 25 mai 2014, examenele din Sesiunea de vară:
http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultati-ued/examene.html
12 mai – 1 iunie 2014
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, anul II, programul de studiu Finanţe şi bănci,
vor efectua în perioada 12 mai – 1 iunie 2014 Practica de specialitate.
Pentru a facilita efectuarea practicii de specialitate la un nivel calitativ cât mai ridicat,
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj a
încheiat parteneriate şi parteneriate de colaborare cu cele mai importante societăţi bancare,
de asigurări, societăţi comerciale şi instituţii publice din Lugoj.
Programa analitică a disciplinei "Practică de specialitate" poate fi consultată la
Biblioteca UED.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la profesorii coordonatori ai disciplinei: lector univ.
dr. Sorin Blaj şi lector univ. dr. Gabriel Dobrin.
16 Mai 2014
Va avea loc Cursul festiv al Promoţiei 2014 a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj,
organizat pe cele două facultăţi:
10.00: Festivitatea de încheiere a cursurilor universitare de licenţă la Facultatea de Ştiinţe
Economice, specializarea Finanţe şi bănci, în Aula Magna.
12.00: Festivitatea de încheiere a cursurilor universitare de licenţă la Facultatea de Drept,
specializarea Drept, în Aula Magna.
Rugăm absolvenţii promoţiei 2014 să ia legătura cu colegii din organizare: Micloş Alina şi
Rada Bianca (Facultatea de Drept), Marinela Vântu şi Cotuţ Nicolae (Facultatea de Ştiinţe
Economice).
Sunt invitaţi să participe atât absolvenţii promoţiei 2014 şi invitaţii acestora (rude şi prieteni),
cât şi studenţii anilor II Facultatea de Ştiinţe Economice, respectiv III Facultatea de Drept,
pentru a trăi o experienţă ce le va folosi în 2015, când ei vor fi organizatorii Cursului Festiv.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/274025506103391/
19 mai – 8 iunie 2014

Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, anul III, programul de studiu de licenţă Finanţe
şi bănci, vor susţine în perioada 19 mai – 8 iunie 2014, examenele din Sesiunea de vară:
http://www.universitateaeuropeanadragan.ro/facultati-ued/examene.html
23 mai 2014
Târgul liceelor Timişene – Târgul ofertelor educaţionale, ediţia a XIV-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.
30 mai 2014
A avut loc a IX-a ediţie a Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu tema "
Provocările cercetării ştiinţifice studenţeşti în România", organizată de Universitatea
Europeană "Drăgan", prima ediţie desfăşurându-se în 2006.
Pagina evenimentului: https://www.facebook.com/events/279550905555577/
3 Iunie 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a avut onoarea şi plăcerea să găzduiască
festivitatea de încheiere a studiilor liceale, organizată de Colegiul Naţional "Iulia
Hasdeu" pentru absolvenţi din 2014!
24 iunie 2014
În Amfiteatrul liber de la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a sărbătorit ce-a de-a
II-a ediţie a "Zilei Iei". Eveniment ce doreşte să readucă în lumină ia tradiţională, dar şi
obiceiurile din trecut ale românilor.
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/252134458314316/
26 iunie 2014
Examenul de disertaţie pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, Domeniul
Finanţe, Programul de studii universitare de masterat: MANAGEMENT FINANCIAR!!!
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/663466207056581/
30 iunie 2014
EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE pentru absolvenţii
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Domeniul Finanţe, Programul de studii postuniversitare de
formare şi dezvoltare profesională continuă: AUDIT INTERN ŞI AUDIT FINANCIAR!!! Pagină
eveniment: https://www.facebook.com/events/1424854677793472/
1 iulie 2014
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj a organizat în perioada 1-30 iulie 2014,
Sesiunea I de admitere la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi
postuniversitare.
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/783118368386097/
15 iulie 2014
În perioada 15 – 18 iulie 2014 a avut loc EXAMENUL DE LICENŢĂ pentru absolvenţii
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Domeniul: Finanţe, Programul de studii universitare de
licenţă: FINANŢE ŞI BĂNCI!!!
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/648748785210431/
17 iulie 2014
În perioada 17 – 18 iulie 2014 a avut loc EXAMENUL DE LICENŢĂ pentru absolvenţii
Facultăţii de Drept, Domeniul: Drept, Programul de studii universitare de licenţă: Drept!!!
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/249534795245684/

27 septembrie 2014
Studenţii şi absolvenţii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au fost invitaţi sâmbătă, 27
septembrie 2014, să participe la Campania "Let's Do It, România!", pe platoul Casei de
Cultură a Sindicatelor din Lugoj!!! Evenimentul a fost organizat în colaborare cu
Departamentul de mediu din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj.
Pagină eveniment: https://www.facebook.com/events/1540612096174988/

