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Raportul Comisiei pentru activitățile studenților
pe anul universitar 2017 - 2018
Raportul analizează activitățile sociale, culturale, artistice și științifice desfășurate de studenții
UED atât pe plan național, cât și pe plan internațional, desfășurate în cadrul UED. Pe durata
anului universitar 2017- 2018, au avut loc un număr de 33 de evenimente care au fost organizate
sau la care au participat studenții universității, cele mai importante fiind menționate mai jos.
Anul universitar 2017-2018 a debutat cu festivitatea de deschidere la care au participat studenții
UED din ambele cicluri de studiu, de licență și de master, reunind studenții celor două facultăți.
Festivitatea a fost urmată de Săptămâna Bobocilor, caracterizată prin 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.
Luna octombrie a stat sub semnul internaționalizării, prin vizita la UED a lectorilor americani dr.
Kent Hill și dl. William Saunder, specialiști în bioetică și drept internațional. Atelierul susținut de
aceștia, despre cele “10 Amendamente ale Constituției Americane”, au adus o perspectivă
culturală inedită în fața studenților Facultăților de Drept și de Științe Economice.
În aceeași tendință internațională, dar cu orientare europeană, s-a înscris și sărbătorirea Zilei
Justiției Europene, care a fost marcată, pe lângă discuții pe tema actului de justiție în context
european și de o vizită a studenților Facultății de Drept la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Lugoj. Aspectele concrete ale activității profesionale a magistraților au fost abordate de studenți
în interacțiunile pe care aceștia le-au avut cu procurori, judecători, avocați și grefieri.
O imersiune în cultura americană, dar și o excelentă oportunitate de socializare a studenților
celor două facultăți, a fost prilejuită de celebrarea Halloween-ului printr-o serată cu măști
organizată de studenți la un restaurant din oraș.
Evenimente culturale deosebite, organizate în cadrul UED, la care au participat numeroși
studenți, au avut loc în cursul lunii noiembrie prin lansarea mai multor volume: “Cartea lui
Athanasios” de Ela Iakab, "Traficantul de umbre" de Monica Ramirez, "Petru Dimitrie Cercel.
Gentilomul Valah care a fermecat Europa" de Cristian Moşneanu, "Răstignit între cruci" şi "Marea
Carte cu Eroi" de Vasile Lupaşc-Sfinteş. Aceste evenimente editoriale au fost completate de
frumoase momente artistice susținute de elevii Fundației Fusion of Arts.
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Luna decembrie a anului 2017 a fost bogată în evenimente atât sociale, cât și artistice. Studenții
UED au organizat o strângere de fonduri pentru familiile cu posibilități reduse din zona Lugojului
cu ocazia unei seri de film în scop caritabil. Târgul de Crăciun organizat anual de Fundația Fusion
of Arts, desfășurat la UED, a avut un obiectiv similar și s-a bucurat de implicarea studenților.
Sărbătoarea Nașterii Domnului a fost marcată și de tradiționalul Concert de Colinde susținut de
elevii Școlii de Muzică ”Filaret Barbu”.
În lunile februarie și mai, studenții au participat activ la acțiunile de promovare a ofertei
educaționale a UED pentru anul universitar 2018/2019. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul
liceelor din Lugoj și din împrejurimi, cât și la UED, prin vizita claselor terminale în cadrul
Săptămânii Porților Deschise.
Importanța pe care o acordă studenții ecologizării a fost subliniată în luna martie, prin
participarea în număr mare la celebrarea Zilei Pământului, precum și la conferința de lansare a
proiectului Erasmus+: Be Green, Be Smart and Build Up Your Future.
Studenții au avut ocazia de a-și prezenta activitatea științifică în lunile mai și iunie la două sesiuni
de comunicări studențești, prima având loc la Arad, iar cea de a doua fiind desfășurată chiar la
UED. Tematicile celor două manifestări științifice sunt de actualitate, astfel că studenții răspund
provocărilor existente în societatea contemporană prin lucrările pe care le realizează.
Anul universitar 2017 – 2018 s-a încheiat cu Săptămâna Absolvenților, printr-o serie de activități
specifice de socializare, culminând cu cursul festiv organizat în comun de studenții celor două
facultăți, ca dovadă a unor strânse legături ce s-au format de-a lungul anilor de studiu între toți
studenții UED.
În concluzie, anul 2017 – 2018 a fost un an universitar cu numeroase activități studențești
sociale, culturale, artistice ce indică faptul că studenții au posibilitatea de a își completa educația
formală academică și științifică cu activitățile extracurriculare desfășurate în UED.
Prezentul raport a fost întocmit pe baza listei de știri și evenimente desfășurate la nivelul
Universității Europene ”Drăgan” Lugoj în perioada 2017 - 2018.
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