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1. SCOPUL
Prezenta procedură stabilește cadrul general de întocmire și analiză a activităților de stimulare
a studenților cu rezultate excelente și de recuperare a celor cu rezultate necorespunzătoare din cadrul
Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Stimularea studenților cu rezultate excelente și de recuperare a celor cu rezultate
necorespunzătoare din cadrul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj.
3. CADRUL LEGISLATIV, DOCUMENTE DE REFERINTĂ
Prezenta procedură are la bază următoarele acte normative şi documente de referinţă:
▪ Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,
▪ Ordinului ministrului educației naționale nr. 3392/2017, privind stabilirea criteriilor generale
de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevii, studenții și cursanții
din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, cu modificările și completările
ulterioare și ale
▪ Cartei Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.
4. FORMELE ȘI CONȚINUTUL ACTIVITĂȚIILOR DE STIMULARE A STUDENȚIILOR
În cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj studenții reprezintă cea mai importantă
componentă a activității educaționale.
Performanțele studenților sunt analizate continuu, pe tot parcursul activității didactice
urmărindu-se în permanență atingerea unui nivel de pregătire cât mai ridicat.
Un aspect important în îmbunătățirea procesului de învățare oferit de Facultatea de Drept și
de Facultatea de Științe Economice este stimularea studenților cu performanțe deosebite dar și
sprijinirea studenților cu rezultate mai slabe.
Programul de stimulare al studenților performanți
În categoria studenților cu rezultate deosebite sunt incluși studenții care au obținut media
generală anuală de cel puțin 9,50, la disciplinele cuprinse în planurile de învățământ precum și
studenții care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare științifică.
Studenții cu rezultate deosebite sunt stimulați înspre dezvoltarea capacităților socioprofesionale prin următoarele acțiuni:
➢ Acordarea de diplome de merit sau de excelență
În fiecare an universitar la nivel de facultate într-un cadrul festiv se acordă:
- diplome de merit studenților cu rezultate deosebite obținute în anul universitar precedent în
activitatea academică, media generala anuală trebuie să fie peste 9,80;
- diplome de excelență studenților cu rezultate deosebite obținute în anul universitar precedent
în activitatea extracurriculară. Studenți care au participat la diferite conferințe, concursuri naționale,
internaționale în diferite domenii.
➢ Acordarea titlului de "Studentul Anului" pentru rezultate de excepție în anul universitar
precedent în activitatea academică și extracurriculară;
În fiecare an universitar Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice acordă o
diplomă cu titlul de "Studentul Anului" pentru rezultate de excepție în activitatea academică și
extracurriculară. Diploma se acordă studentului cu media cea mai mare de la nivelul celor trei ani la
Facultatea de Stiinte Economice respectiv patru ani la Facultatea de Drept;
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➢ Stimularea și promovarea studenților cu performanțe deosebite se va face și prin acordarea
de burse de merit studenților din anii de studii II – IV, în funcție de: rezultatele obținute la învățătură,
media minimă fiind de 9,50 (nouă 50%), de participarea la minim 2 sesiuni de comunicări științifice
organizate de alte universități, participarea și prezentarea a minim două lucrări în cadrul Cercurilor
științifice studențești din cadrul UED precum și implicarea în activități extracurriculare și de
voluntariat.
➢ Mediatizare performanțelor prin site-ul și pagina de Facebook a Universității. Studenții care
au obținut rezultate în activitatea academică sau extracurriculară sunt mediatizați fie pe pagina de
Facebook sau pe site-ul universității;
➢ Excursii documentare și diferite activități studențești. Universitatea organizează excursii și
diferite activități studențești pentru stimulare studenților cu rezultate bune dar și pentru o implicare
cat mai activă a acestora în viața studențească;
➢ Acordarea meniului zilei la jumătate de preț oferit de societatea de catering cu care UED
Lugoj are încheiat parteneriat. Studenții care pot beneficia de această facilitate trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele cerințe: prezentă de 100% la cursuri și seminarii, media minimă
de 9,50, participare la minim 2 sesiuni de comunicări științifice externe, participarea cu mimim 2 lucrări
la cercurile științifice precum și implicarea în activități extracuriculare.
➢ Includerea studenților în Programului Junior Achievement Romania ce constă în acțiuni de
educație antreprenorială. Studenții cu rezultate bune sunt incluși în programul Junior Achievement
Romania un program internațional de educație antreprenorială.
Programul de stimulare al studenților cu dificultăți de învățare
Identificarea studenților cu dificultăți de învățare se realizează prin verificarea anuală a
rezultatelor obținute la disciplinele cuprinse în planurile de învățământ.
Studenți cu dificultăți de învățare, studenții cu rezultate care se cuantifică prin note sub 6,00 la
disciplinele cuprinse în planurile de învățământ.
Pentru recuperarea studenților cu dificultăți în procesul de pregătire profesională, sunt
prevăzute următoarele măsuri:
➢
Acțiuni de tip tutorat; contactul permanent dintre cadrul didactic și student.
Studenții care întâmpină dificultăți legate de activitatea didactică pot apela la întâlniri cu tutorii de an
existând un program de consultații;
➢
Consilierea studenților cu dificultăți de învățare. Studenții cu dificultăți de învățare
sunt informați prin mail că pot beneficia de consiliere profesională în cadrul CCOC al UED în vederea
îmbunătățirii situației școlare.
➢
Facilitarea accesării materialelor didactice în format electronic prin intermediul
bibliotecii UED; Studenții sunt informați în permanență că pot beneficia de majoritatea cursurilor în
format electronic. La biblioteca UED studenții pot solicita cursurile în format electronic, acestea fiind
trimise prin intermediul adresei de mail.
➢
Asigurarea desfășurării procesului educațional într-o formă interactivă și atractivă.
Majoritatea profesorilor utilizează la predarea cursurilor cât și a seminariilor aparatură de specialitate
pentru a facilita transmiterea informațiilor către studenți într-un mod atractiv și interactiv.
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5. RESPONSABILITĂȚI
Responsabilul de proces
6. ÎNREGISTRĂRI
Înregistrarea se realizează în conformitate cu structura circuitului informațional din cadrul
UED Lugoj.
7. VERIFICAREA, AVIZAREA ȘI APROBAREA
Verificarea detaliată a procedurii se realizează de responsabilul de proces
După verificare și analizare, responsabilul de proces transmite procedura înspre avizare
Rectorului UED, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.
Aprobarea procedurilor se va realiza la nivelul universității de către Senatul UED, procedura
intrând în vigoare la data aprobării sale.
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