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Prezentul raport analizează activitățile sociale, culturale, artistice și științifice desfășurate de 
studenții Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj atât pe plan național, cât și pe plan 
internațional, în scopul determinării oportunităților studenților de implicare în acțiuni și proiecte 
extra curriculare.  În decursul anului universitar 2018 - 2019, în cadrul UED, au avut loc un număr 
de 36 de evenimente care au fost organizate sau la care au participat studenții universității, cele 
mai importante fiind menționate mai jos.   
 
Anul universitar 2018-2019 a debutat cu festivitatea de deschidere la care au participat studenții 
celor două facultăți ale Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj, din ambele cicluri de studiu, 
licență și master. A urmat Săptămâna Bobocilor în care au avut loc activități specifice de 
acomodare a studenților din anul I la viața studențească, de familiarizare cu mediul academic, cu 
colegii, îndrumătorii de an, profesorii, cu spațiul universității,  etc.  

 
În spiritul internaționalizării, în luna octombrie, UED a găzduit și a participat la una dintre 
activitățile proiectul Erasmus+ intitulat Socially and Digitally Yours, în parteneriat cu Colegiul 
Național Coriolan Brediceanu. Profesori și elevi din mai multe țări ale Uniunii Europene, alături de 
studenți și profesori ai UED, au dezbătut teme legate de oportunități de șansă pentru persoanele 
cu dizabilități din punct de vedere social, profesional și sportiv.  
 
O serie de evenimente culturale deosebite s-au desfășurat la finalul anului 2018. Cu ocazia  
Centenarului Marii Uniri, universitatea a găzduit o conferință cu tentă istorică, cu o distinsă 
participare academică, dar și manifestări artistice cu muzică, dans și o expoziție de artă, de 
asemenea legate de sărbătorirea Centenarului.   
 
Seria manifestărilor artistice a fost  completată de spectacole și acțiuni caritabile realizate în mod 
tradițional la final de an la UED. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al UED, cu implicarea 
studenților, a organizat o strângere de fonduri pentru familiile cu posibilități reduse din zona 
Lugojului, în scopul de a oferi acestora un ajutor în preajma sărbătorilor de iarnă. Târgul de Crăciun, 
organizat anual de Fundația   of Arts, desfășurat la UED, a avut un obiectiv similar și s-a bucurat de 
asemenea de implicarea studenților.  
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Pe tot parcursul anului universitar 2018 – 2019, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a 
desfășurat mai multe activități specifice de informare a studenților cu privire la oportunitățile 
prezente pe piața muncii, la nivel național și internațional, fie prin a-i încuraja să participe la 
târgurile naționale  de carieră, fie prin invitarea reprezentanților firmelor multinaționale pentru a 
prezenta campaniile de recrutare de personal desfășurate de acestea. Tot Centrul de Orientare în 
Carieră a sprijinit desfășurarea unui curs comun studenți – elevi pe tema alegerii unei cariere într-
o lume în schimbare, în parteneriat cu Colegiul Național Iulia Hasdeu.  

 
În luna martie, studenții au participat activ, alături de cadrele didactice ale UED, la acțiunile de 
promovare a ofertei educaționale a UED pentru anul universitar 2019 - 2020. Campania s-a 
desfășurat în cadrul liceelor din Lugoj, Făget, Nădrag, Buziaș și Caransebeș, iar în luna mai a 
continuat în incinta UED, prin vizita elevilor claselor a XII-a la universitate  în cadrul Săptămânii 
Porților Deschise. 
 
Importanța pe care o acordă studenții ecologizării a fost semnificativă în luna martie, prin numărul 
mare de participanți la celebrarea Zilei Pământului, precum și la recitalul muzical organizat de Corul 
Național de Cameră ‘Madrigal – Marin Constantin’.   Preocuparea pentru un stil de viață sănătos 
s-a remarcat și prin participarea studenților la competiția sportivă Honey Run 26, dar și prin 
interesul acestora pentru prezentarea Metode Terapeutice Alternative, organizată la UED.  
 
Încheierea anului universitar 2018 – 2019 a fost sărbătorită în cadrul Săptămânii Absolvenților, 
printr-o serie de activități specifice de socializare, culminând cu cursurile festive organizate de 
studenții celor două facultăți pentru ambele cicluri de studiu. 
 
În perioada vacanței de vară, studenții UED au avut oportunitatea de a face voluntariat în cadrul 
universității, prin implicarea în acțiunea de ordonare și sortare a cărților din biblioteca UED, 
contribuind activ la optimizarea activității instituției în care studiază.  

 
În concluzie, anul 2018 – 2019 a fost un an universitar cu numeroase și diversificate activități 
studențești sociale, culturale, artistice, și sportive rezultând faptul că studenții au posibilitatea de 
a își completa educația formală academică și științifică prin activitățile extra curriculare 
desfășurate în cadrul Universității Europene ‘Drăgan’ din Lugoj.  
 
Prezentul raport a fost întocmit pe baza listei de știri și evenimente desfășurate la nivelul 
Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj pe durata anului universitar 2018 - 2019.  
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1. Lect. univ. dr. Nistorescu Alina-Maria – Președinte  
 

2. Lector univ. dr. Tătar Ramona Gabriela 
 

3. Mihali Adrian Grigore 
(student, ciclul II – master, Facultatea de Științe Economice) 


