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 Senatul Universitar  
 Preşedinte 
 

  nr. 7 din 30.01.2019 

privind aprobarea Rapoartelor Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră  din cadrul  

Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru anul universitar 2017 - 2018  

 
În conformitate cu prevederile : 

▪ Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind 
organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de 
învăţământ superior din România, OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, 

▪ Cartei universitare a UED Lugoj, 
▪ Hotărârii Senatului universitar nr. 23 din 29.07.2014 privind înfiinţarea în cadrul Universităţii 

Europene "Drăgan" din Lugoj a Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pentru elevii 
din anii terminali, studenţi şi absolvenţi; Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pentru elevii din anii terminali, studenţi şi 
absolvenţi, aprobată prin Hotărârea Senatului UED Lugoj nr. 36 din 11.12.2014; Deciziei 
rectorului UED Lugoj nr. 26 din 31.10.2014, de numire a responsabilului CCOC din cadrul UED 
Lugoj 
 

Ca urmare a prezentării și analizei, 

Senatul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj 
APROBĂ 

în şedinţa din data de 30 ianuarie 2019: 
 

Art. 1. Raportul de activitate pe anul universitar 2017 – 2018 al Centrului de Consiliere şi 
Orientare în Carieră pentru elevii din anii terminali, studenţi şi absolvenţi din cadrul Universităţii 
Europene "Drăgan" din Lugoj. 
 
Art. 2. Raportul privind evenimentele desfășurate în anul universitar 2017 – 2018.  
 
Art. 3. Rapoartele se va publica pe site-ul universității. 
 
Art. 4. Hotărârea Senatului universitar se comunică: 

▪ Rectoratului UED Lugoj, 
▪ Decanatelor Facultăţii de Drept şi Facultăţii de Ştiinţe Economice, 
▪ Responsabilului Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UED. 

 

PREŞEDINTE SENATUL UNIVERSITAR, 

Conf. univ. dr. Sorin BLAJ 


