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Capitolul I 
DISPOZIȚII GENERALE 

 
 
Art. 1. Departamentul de Relații Internaționale al Universității Europene "Drăgan"  s-a înființat prin 
Hotărârea Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj din data de 12.07.2007.  
Art. 2. Departamentul de Relații Internaționale al Universității Europene "Drăgan" se abreviază prin 
DRI.  
Art. 3. DRI este o structură operațională a Universității Europene "Drăgan" din Lugoj, care pune în 
aplicare obiectivele specifice în domeniul internaționalizării și contribuie la promovarea imaginii 
acesteia pe plan internațional.  
Art. 4. DRI funcționează pe baza prezentului Regulament de funcționare.  
Art. 5. DRI își desfășoară întreaga activitate respectând Carta Universității Europene "Drăgan" și 
reglementările legale în vigoare.  
Art. 6. Sediul Departamentului se află în Universitatea Europeană "Drăgan", str. Ion Huniade, nr. 2, 
Lugoj, 305500.   

 
Capitolul II 

MISIUNE ȘI OBIECTIVE 
 
 
Art. 7. DRI are misiunea de a promova imaginea Universității Europene "Drăgan" din Lugoj pe plan 
internațional. 
Art. 8. DRI are misiunea de a stabili contacte cu alte universități din străinătate, deschizând 
posibilitatea participării studenților și cadrelor didactice la programe de mobilități și de formare 
profesională de tip european. 
Art. 9. DRI asigură promovarea cooperării și transferului de informații în vederea dezvoltării 
Universității. 
Art. 10. DRI colaborează cu celelalte departamente ale UED, oferind sprijin pentru internaționalizarea 
curriculei, a abilităților și a competențelor studenților. 
Art. 11. - (1)  DRI urmărește încheierea de acorduri bilaterale cu alte universități pe plan 
internațional. 
(2) Informează studenții asupra posibilităților de mobilitate și asupra altor formule  de schimburi 
inter-universitare. 
(3) Prezintă oferte educaționale externe și oferă asistență studenților doritori de a urma  stagii de 
practică/ de studiu în străinătate. 
(4) Furnizează studenților străini informații referitoare la studiile pe care le pot urma la Universitatea 
Europeană "Drăgan" din Lugoj. 
 (5) DRI oferă asistență studenților străini pentru rezolvarea dificultăților pe care aceștia le pot 
întâmpina. 
(6) DRI oferă consultanță studenților și masteranzilor proprii pentru a-și depune candidaturi la locuri 
de muncă din străinătate. 
Art. 12. DRI organizează diferite evenimente cu caracter local, regional și internațional în cadrul 
Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.  
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Capitolul III 
ORGANIZARE ȘI CONDUCERE 

 
 
Art. 13. DRI este condus de un director/ responsabil numit prin decizia rectorului, după consultarea 
Consiliului de administrație.  
Art. 14. Regulamentul de funcționare al DRI este propus de directorul/ responsabilul acestuia, este 
avizat de rector și este aprobat în Senatul Universității Europene "Drăgan". 
Art. 15. Directorul DRI organizează activitatea DRI conform atribuțiilor specifice.  
Art. 16. Directorul DRI realizează raportul anual de activitate al departamentului pe care îl prezintă  
rectorului și il supune aprobării Senatului universitar. 
Art. 17. DRI colaborează cu facultățile și departamente de la nivelul facultăților pentru a-și putea 
îndeplini în bune condiții atribuțiile proprii.  
Art. 18. DRI colaborează cu celelalte departamente ale UED pentru a asigura buna desfășurare a 
colaborărilor internaționale.  
 

Capitolul IV 
SUBORDONARE ȘI CONTROL 

 
 
Art. 19. DRI se subordonează direct prorectorului, respectiv rectorului și Senatului Universității.  
Art. 20. Activitatea DRI este monitorizată de Comisia pentru Programe de studii a Senatului 
Universității Europene "Drăgan". 
 

Capitolul V 
ATRIBUȚII 

 
 
Art. 21. DRI are următoarele atribuții care derivă din structura sa, din Carta Universității Europene 
"Drăgan" și din legislația în vigoare: 

a) Oferă informații despre UED la solicitarea unor instituții din străinătate. 
b) Asigură comunicarea dintre UED și instituții partenere din străinătate.  
c) Popularizează ofertele de burse și condițiile de obținere a acestora, atât pentru cadrele didactice cât 

și pentru studenți și masteranzi.  
d) Oferă asistență și consiliere studenților și cadrelor didactice ale UED în procesul de aplicare la 

programe de mobilitate internațională.  
e) Organizează evenimente speciale pentru studenții străini care urmează programele universității.  
f) Pune la dispoziția studenților străini informații despre cursurile de Limba română în cadrul instituțiilor 

abilitate să acorde la finalizarea acestor cursuri certificate lingvistice recunoscute pentru 
competențele obținute. 

g) Face publice acțiunile de interes general, elaborând și diseminând materialele necesare către publicul 
țintă.  

h) Stabilește, dezvoltă și coordonează colaborări între UED și organizații, instituții academice și alte 
organisme internaționale. 

i) Acordă asistență studenților străini care doresc să se înscrie la un program de studiu oferit de UED. 
j) Coordonează și monitorizează toate mobilitățile internaționale către și spre UED (incoming și 

outgoing).  
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k)  Asigură vizibilitatea activităților pe care le desfășoară prin actualizarea periodică a informațiilor pe 
site-ul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj pe pagina Departamentul de Relații Internaționale.  

l) Răspunde solicitărilor rectorului, respectiv prorectorului, care vizează implementarea strategiei de 
internaționalizare a instituției.   
 

Capitolul  VI 
RESURSE 

 
 
Art. 22. Resursele financiare necesare bunei funcționări a DRI sunt asigurate de către UED din 
fondurile proprii, din donații și din sponsorizări.  
Art. 23. Suportul logistic este asigurat de către Universitatea Europeană "Drăgan" prin 
compartimentele sale de specialitate.  
 

CAPITOLUL VII 
DISPOZIȚII FINALE 

 
 
Art. 24. Prezentul Regulament de funcționare a Departamentului de Relații Internaționale a fost 
aprobat în ședința Senatului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj din data de 27.06.2018 prin 
Hotărârea nr. 35 din 27.06.2018. 
Art. 25. DRI este înființat pe o perioadă nedeterminată. 
Art. 26. Regulamentul de funcționare a DRI poate fi modificat și adaptat la strategia de 
internaționalizare a UED. 
Art. 27. Modificări la prezentul Regulament de funcționare pot fi făcute la propunerea directorului/ 
responsabilului DRI, cu aprobarea Senatului UED.  
 

   

 


