Evenimente desfăşurate la Universitatea Europeană „Drăgan" din
Lugoj în anul universitar 2017 – 2018

2 octombrie 2017
Festivitatea de deschidere a anului universitar 2017 - 2018 la Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj, cu participarea bobocilor, studenților, cadrelor didactice și invitaților.
2 - 6 octombrie 2017
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 mentorii de
an.
6 octombrie 2017
Atelier cu participare internatională, susținut de dl. William Saunders, specialist în bioetică și
drepturile omului și dl. Kent Hill, doctor în istorie, cu tema "10 Amendamente ale Constituției
Americane". Atelierul s-a desfășurat cu participarea studenților de la Facultățile de Drept și de
Științe Economice.
13 – 14 octombrie 2017
Studenții de la Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice au fost informați despre
Târgul de carieră Angajatori de TOP Timişoara, desfășurat la Centrul Regional de Afaceri
Timişoara (CRAFT) pe data de 13 – 14 Octombrie 2017. La eveniment au fost prezintate o
serie de sesiuni de dezvoltare profesională și personală, având loc peste 60 de conferințe și
workshop-uri, susținute de peste 100 de manageri și specialiști.
25 octombrie 2017
Cu ocazia Zilei Justiţiei Europene, studenţii anului I ai Facultăţii de Drept din cadrul
Universităţii Europene "Drăgan", însoţiţi de doamna lector univ. dr. Georgescu Bona Speranţa,
au făcut o vizită la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, la invitaţia domnului Prim
Procuror. Vizita a fost constructivă, studenții au vizitat sălile de audiere a suspecţilor,
inculpaţilor, grefa Parchetului, precum şi sala mare de judecată, în plus au avut ocazia să
adreseze primului procuror o serie de întrebări legate de urmărirea penală şi de parcursul
profesional al magistraților.
31 octombrie 2017
Halloween Party – eveniment organizat de studenții UED.
3 noiembrie 2017
Eveniment editorial organizat de Universitatea Europeană "Drăgan", "Cenaclul Anotimpuri"
și Revista "Actualitatea literară" în cadrul căruia este lansat volumul "Cartea lui
Athanasios" a autoarei Ela Iakab. Cartea a fost prezentată de personalități literare, iar
evenimentul a fost completat cu un recital de muzică folk.
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15 noiembrie 2017
În cadrul proiectului naţional "Justiţia şi şcoala" organizat de MEN, au avut loc dezbateri
tematice cu elevii claselor a XI-a şi a XII-a din cadrul Colegiului Naţional "Iulia Hasdeu" Lugoj.
Cu această ocazie, doamna decan a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Europene
"Drăgan", lector univ.dr. Corina Negruţiu, a susţinut o prelegere conţinând două teme:
"Raportul juridic individual de muncă” şi „Drepturile civile ale persoanei fizice".
15 noiembrie 2017
Sub titlul "Magia istoriei" a avut loc un eveniment organizat de Fundația FOA – Fusion of Arts,
OSMTH – Comanderia Lugoj și Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj. În cadrul
evenimentului editorial, completat de momente artistice, au fost lansate volumele: "traficantul
de umbre", de Monica Ramirez, " Petru Dimitrie cercel. Gentilomul Valah care a fermecat
Europa", de cristian Moșneanu, "Răstignit între cruci" și "Marea carte cu Eroi, de Vasile Lupașc
– Sfinteș
23 noiembrie 2017
La UED prin Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră a fost prezentat programul "Work
and Travel" la UED de către reprezentanții companiei American Experience. Studenții
Universității Europene "Drăgan" au fost informați în legătură cu oportunitățile de a vizita și
lucra în SUA, în perioada vacanțelor de vară, precum și de a efectua stagii de practică în
cadrul companiilor americane.
24 noiembrie 2017
Cu ocazia organizării Simpozionului Internaţional de Criminalistică cu tema: "Cercetarea la
faţa locului în cazul actelor de terorism" organizat în data de 24.11.2017 în sala Drepturilor
Omului din cadrul Camerei Deputaţilor în sediul Parlamentului României, la invitaţia adresată
domnului lector univ.dr. Cărpinean Ion Cristian de către board-ul de conducere al Asociaţiei
Criminaliştilor din România de a prezenta un referat în cadrul acestui simpozion, domnia sa a
participat la această manifestare ştiinţifică însoţit de patru masteranzi ai Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii Europene "Drăgan", ocazie cu care aceştia au fost înscrişi ca membrii ai
Asociaţiei Criminaliştilor din România.
24 – 25 noiembrie 2017
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.
4 decembrie 2017
Curs deschis la UED, organizat de Centrul de Consiliere si orientare în Carieră la disciplina
Comunicare în afaceri în limba engleză susţinut de doamna Lect. univ. dr. Alina-Maria
Nistorescu, cu tema Interviul pentru angajare: întrebări și răspunsuri 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 2017
Târgul caritabil de Crăciun, eveniment cu scop caritabil găzduit de UED și organizat de
Asociaţia FOA – Fusion of Arts, lugojcityevents și Primăria Lugoj. Au fost prezentate programe
artistice și standuri susținute și realizate de cursanții FOA și de elevii de la școlile, liceele și
ONG-irile din oraș. Fondurile colectate au fost direcționate pentru soluționarea unui caz social.
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13 decembrie 2017
În holul Universităţii Europene Drăgan din Lugoj, a avut loc Concertul extraordinar vocalinstrumental oferit de către mai micii şi iscusiţii muzicieni ai Şcolii de Muzică Filaret Barbu din
Lugoj care au obtinut, de-a lungul anilor, premii la nivel judetean, interjudetean și național.
S-au interpretat piese din repertoriu classic, dar și tradiționalele colinde specifice Sfintei
Sărbători a Nașterii Mântuitorului. Târgul de Crăciun s-a deschis după încheierea momentului
muzical oferind participanților variate specialități culinare.
21 decembrie 2017
Studenții Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj au organizat o Seară caritabilă de
film la UED, în cadrul căreia s-a vizionat filmul "A Christmas Carol", o adaptare a povestirii
scrise de Charles Dickens în care protagonistul se transformă dintr-un om zgârcit și
morocănos, într-un om darnic și bun pentru oamenii sărmani. Scopul evenimentului a fost
strângerea de fonduri, alimente, haine și jucării pentru familiile nevoiașe din Lugoj și din zonă.
22 decembrie 2017
Spectacol dansant de Crăciun la UED susținut de talentații elevi ai Clubului de dans sportiv
DanceMania.ro, grup cunoscut atât în România, cât şi în străinătate, prin performanţele
obţinute, și înființat de către instructorul de dans timişorean, Iagăru Alexandru Daniel.
Spectacolul s-a încheiat cu Gala grupei de performanță Dance Mania, susținută de dansatori
profesioniști pe ritmuri latino-americane.
26 februarie – 02 martie 2018
Promovarea imaginii Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj în cadrul liceelor din Lugoj,
Făget, Buziaș, Nădrag, Caransebeș la clasele a XII-a, a fost realizată de o echipă mixtă
formată din cadre didactice și studenți de la Facultățile de Drept și de Științe Economice.
9 martie 2018
Uniunea Ucrainenilor din România Organizația Municipală Lugoj, a organizat
la
Universității Europene "Drăgan" un spectacol dedicat marelui poet ucrainean TARAS H.
SEVCENCO, au participat grupuri artistice de la Colegiul Național "Iulia Hasdeu", grupul vocal
al UUR Lugoj, copii de la Gradinița PP1, elevi de la școlile din Știuca, Dragomirești, Petroasa
Mare, Bârna Poganești, Bethausen și de la Trio HRIN-Remetea Mică.
23 martie 2018
Universitatea Europeană "Drăgan" a găzduit conferinta de lansare a Proiectului Erasmus+
KA2 Be Green, Be Smart and Build up Your Future organizat de Liceul Tehnologic „Aurel
Vlaicu” din Lugoj, coordonat de d-na prof. Silvia Ghelesian. În cadrul aceluiași eveniment s-a
susținut și un Curs de Start-up pentru reciclarea materialelor electronice.
24 martie 2018
Ora Pământului s-a sărbătorit pe platoul Universității Europene "Drăgan" de către un număr
mare de cetățeni ai orașului Lugoj prin gestul simbol și solidar cu oamenii din întreaga lume de
a renunța pentru o oră la tot ce funcționează pe bază de energie electrică. Participanții la
eveniment au ascultat și un recital susținut de două coruri de copii, cel al Școlii de Muzică
Filaret Barbu și cel a Asociaței FOA.
10 aprilie 2018
Reprezentantul Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a informat studenții UED
despre Târgul de carieră BUZZCamp Timișoara. Studenți au putut participa la o serie de
conferințe și workshop-uri, care au avut derept scop crearea unei imagini despre viitorul lor
professional.
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14 – 20 mai 2018
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 2018 – 2019. Vizita va fi completată de vizionarea unui
filmuleț despre UED Lugoj, precum și de un tur al bazei materiale.
16 – 20 mai 2018
La Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj s-a organizat Concursul Naţional de Soft
"Grigore Moisil", ediţia a XXIV în parteneriat cu Clubul Copiilor Lugoj, Colegiul Național "C.
Brediceanu", Colegiul Național "Iulia Hasdeu" unde au participat elevi de la 19 instituți de
învățământ din ţară.
18 mai 2018
Studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj vor
participa la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti organizată de Universitatea de
Vest "Vasile Goldiş" din Arad în cadrul manifestării “Zilele Academice Arădene”, ediţia a
XXVIII-a.
21 mai 2018
Târgul liceelor timişene – Târgul ofertelor educaționale ediţia a XVII-a cu prezentarea
ofertelor educaţionale pentru anul şcolar 2018 - 2019 a avut loc la Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj. Acesta e adresat elevilor şi absolvenţilor clasei a VIII-a, cu scopul de a-i
informa cu privire la ofertele educaţionale ale liceelor din municipiu şi zona aceasta. Participă 5
licee, colegii din Lugoj și județul Timiș, precum și reprezentanții CJRAE Timiș, Inspectoratul
Şcolar Timiş şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihologică Timiş.
22– 26 mai 2018
În Săptămâna Absolvenților, la UED au loc ceremonii cu prilejul absolvirii ciclurilor de studii
liceale si universitare.
23 mai 2018
La invitaţia Universității Europene "Drăgan" prin Centrul de Consiliere si Orientare în Cariera
Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Timiş a prezentat studenţilor de la Facultatea de Drept şi
Facultatea de Ştiinţe Economice oferta educaţională a Academiei de Poliţie din Bucureşti
şi a Şcolilor de Agenţi de Poliţie din Câmpina si Cluj.
23 mai 2018
Festivitatea de încheiere a studiilor liceale organizată de Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"
din Lugoj, pentru absolvenţii promoției 2016-2017, a fost găzduită de Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj.
24 mai 2018
Festivitatea de încheiere a studiilor liceale organizată de Colegiul Național "Iulia Hasdeu"
din Lugoj, pentru absolvenţii promoției 2017-2018, a fost găzduită de Universitatea Europeană
"Drăgan" din Lugoj.
25 mai 2018
Cursurile festive ale promoției 2018 pentru absolvenții Facultății de Drept și pentru
absolvenții Facultății de Științe Economice au avut loc în Aula Magna a Universității
Europene "Drăgan".
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8 iunie 2018
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj organizează Sesiunea de comunicări ştiinţifice
studenţeşti cu tema "Provocările cercetării ştiinţifice studenţeşti în România", ediţia a XIIIa, 2018.
15 iunie 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.
21 iunie 2018
Promoția 2007 - 2008 de la Facultatea de Științe Economice specializarea Finanțe și bănci și
Economia comerțului turismului și serviciilor au sarbătorit 10 ani de la terminarea facultății.
Evenimentul a avut loc la Universitatea Europeană "Drăgan" în amfiteatrul A.0.1. unde s-au
întâlnit foștii absolvenți cu dascălii lor. Acțiunea a fost organizată prin Centrul de consiliere și
orientare în carieră al UED.
10 iulie 2018
Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" domnul Conf. univ. dr. Dumitru Cornean a fost
invitat la emisiunea Radiografii sociale de la televiziunea TeleNova TM moderata de domnul
Aurel Mihuț. Prin intermediul acestei emisiuni domnul rector a dorit să aducă la cunoștință
telespectatorilor beneficiile pe care Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj le aduce
comunității locale precum și oferta academică pentru anul universitar 2018 – 2019.
25 august 2018
Amfiteatrul în aer liber al Universităţii Europene "Drăgan" a gazduit proiecția de film
organizată de Clubului Interact Lugoj. Filmul face parte din cadrul proiectului "Film în aer
liber" cu scopul de a oferi lugojenilor un film românesc în afara sălilor de cinema. Ediția din
acest an a prezentat filmul "Două lozuri", regizat de Paul Negoescu.
septembrie 2018
Interviul domnul rector Conf. univ. dr. Dumitru Cornean publicat în revista Mic Jurnal al
Primăriilor cu titlul de "Preocuparea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj nu este
pentru numărul de studenți, ci pentru calitatea acestora și pentru performanța
absolventului în profesiunea aleasă", dorește să scoate în evidență activitatea educațională,
de cercetare precum și promovarea ofertei academice a Universității pe anul universitar 2018 –
2019.
21 – 23 septembrie 2018
Universitatea Europeană "Drăgan" a găzduit cu ocazia manifestărilor cultural locale festivalul
Medieval "Veterani – Art Fusion" Ediția I, proiect co-finanțat de Consiliul Județean Timiș.
Evenimentul dorește să ofere lugojenilor oportunitatea de a se bucura de muzică, dans, teatru
și artă în aer liber, aduse în omagiul generalului conte Johann Friederich Anton Ambrosius
von Veterani.

Întocmit,
Responsabil CCOC
Ec. Schmidt Timeea - Maria
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