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Aprobat  

în ședința Senatului universitar al UED Lugoj din 31.01.2018  

prin Hotărârea nr. 5 din 31.01.2018 
 

 

Raportul de activitate al Departamentului de Relații Internaționale 

din cadrul Universității Europene "Drăgan" din Lugoj 

pentru anul universitar 2016 – 2017 
 

În anul universitar 2016 – 2017 Departamentul de Relații Internaționale (DRI) al Universității 
Europene Drăgan din Lugoj și-a continuat activitatea din anii anteriori pe aceleași direcții de 
promovare a renumelui universității pe plan național și internațional, urmărind principalele 
obiective stabilite încă de la înființarea sa în anul 2007.  
 
În perioada analizată, la Universitatea Europeană Drăgan, s-a pus accentul pe continuarea 
procesului de internaționalizare, ce se află în topul obiectivelor Comisiei Europene privind 
învățământul superior, prin aplicarea unor măsuri specifice de pregătire a studenților 
universității în vederea integrării acestora într-o societate în care colaborarea internațională și 
globalizarea este o realitate incontestabilă, dar și prin măsuri specifice de păstrare a principiilor 
și valorilor comunității academice internaționale de echitate și egalitate de șanse indiferent de 
naționalitate, rasă și sex.     
 
Astfel măsurile specifice aplicate de DRI au constat în:  
- urmărirea alinierii curriculum-ului academic al UED la standardele internaționale, prin 
colaborarea DRI cu decanul Facultății de Științe Economice, respectiv cu decanul Facultății de 
Drept, precum și cu directorii de departamente, astfel încât curriculum-ul academic al UED să 
reflecte cerințele și standardele europene privind modernizarea învățământului superior, fiind 
similar cu cel adoptat de facultăți echivalente ale universităților din alte țări UE; 
 
- modernizarea infrastructurii educaționale pentru a se asigura deschiderea spre comunitatea 
academică internațională. O dată cu achiziționarea de aparatură informatică modernă în 
universitate, DRI s-a a asigurat că studenții au acces neîngrădit și gratuit la internet nelimitat pe 
calculatoarele din baza materială a UED; 
 
- încurajarea studenților și cadrelor didactice ale UED de a participa la conferințe și seminare 
internaționale prin diseminarea informațiilor necesare înscrierii și participării acestora la 
evenimente de acest tip. De exemplu personalul academic este abonat la buletine informative 
online și primește pe email periodic informări despre conferințe și publicații internaționale la 
care să contribuie cu materialele științifice rezultate în urma activității de cercetare efectuate.  
- promovarea în universitate a unei atitudini de toleranță, deschidere și echitate față de 
studenți și alți membrii ai comunității academice de diverse etnii și naționalități, prin 
combaterea xenofobismului și rasismului. În acest sens DRI a sprijinit concret integrarea 
studenților din Republica Moldova în cadrul UED. 
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- încheierea de acorduri inter-instituționale cu universități din alte țări din UE. Se menționează 
faptul că cu ajutorul DRI, UED a încheiat un acord de colaborare academică între European 
Faculty of Law in Nova Gorica (Slovenia) și Facultatea de Drept a UED, în vederea efectuării de 
mobilități, atât între cadrele didactice, cât și între studenții celor două instituții.  
 
- popularizarea în mass-media a acțiunilor cu componentă internațională care au avut loc în 
universitate. S-au scris articole în presa locală despre vizitele unor personalități din străinătate, 
lectori și conferențiari străini, precum și vizite ale unor grupuri de elevi străini. De amintit este 
vizita la UED a unui grup de elevi originari din 7 țări ale UE în cadrul proiectului Erasmus Plus 
ESCAPE, prin parteneriatul existent între UED și Colegiul Național “Coriolan Brediceanu”.  
 
- actualizarea rubricii de Știri și evenimente de pe site-ul oficial al universității cu acțiunile 
desfășurate în cadrul UED care au sporit vizibilitatea și renumele instituției atât în plan local și 
național, dar în special al celor care au avut caracter internațional.  
- punerea la dispoziția studenților a diverselor materialelor informative privind oportunitățile 
studiu în străinătate în instituții de învățământ superior din alte țări UE. În acest sens s-au 
colecționat la Biblioteca UED broșuri, pliante și cataloage ce conțin informații despre oferta 
educațională, burse oferite, programe de schimb și internship-uri în străinătate, astfel încât 
studenții interesați să acceseze cu ușurință aceste programe. 
 
- realizarea de postere și afișe prin care comunitatea academică era informată cu privire la 
evenimentele cu caracter internațional ce vor avea loc în cadrul UED, astfel încât să se asigure o 
participare în număr cât mai mare a studenților, dar și a cadrelor didactice la aceste 
manifestări.  
 
- întocmirea corespondenței între UED și diverse instituții de învățământ superior cu privire la o 
posibilă colaborare în cadrul unor proiecte internaționale, dar și a unor răspunsuri prompte la 
e-mailurile companiilor din străinătate interesate să își ofere serviciile editoriale la nivel 
instituțional sau interesate să ofere asistență studenților care doresc să plece cu mobilități în 
străinătate.   
 
- asigurarea de răspunsuri în scris pentru companiile internaționale abilitate să obțină 
certificarea și validarea informațiilor privind actele de studii obținute de absolvenții UE, în 
scopul verificării datelor furnizate de absolvenții pentru angajarea acestora în străinătate. S-au 
completat formularelor trimise de respectivele agenții cu informații personalizate pentru 
fiecare caz solicitat în parte și s-au asigurat informații privind autenticitatea documentelor de 
studii. Se menționează că în acest sens DRI a avut o strânsă colaborare cu Secretariatul UED ce 
eliberează diplomele de studii, astfel fiind asigurată acuratețea tuturor informațiilor transmise.  
 
- organizarea evenimentelor de informare a studenților cu privire la oportunitățile de a lucra în 
străinătate pe perioada vacanțelor de vară. De exemplu, s-a organizat o întâlnire între studenții 
celor două facultăți și reprezentanții companiei Work and Travel, care si-au promovat serviciile 
oferite. În urma acestei întâlniri studenți ai UED s-au înscris și au participat în vacanța de vară 
2017 la programul Work and Travel în SUA.  
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- încurajarea și acordarea unui sprijin susținut cadrelor didactice sau studenților UED care au 
dorit să realizeze acțiuni cu caracter internațional. De exemplu, în anul s-au realizat manifestări 
care să marcheze apartenența la comunitatea internațională (Ziua Europei, Ziua Internațională 
a Tehnicii de Calcul), dar și cele care să promoveze cultura altor popoare (Istoricul Zilei 
Recunoștinței, Halloween Party).  
 
- realizarea de traduceri ale unor documente oficiale primite de UED de la alte instituții de 
învățământ superior. De exemplu, în urma vizitei de evaluare instituțională a UED, la solicitarea 
conducerii UED, s-a efectuat traducerea raportului elaborat de evaluatorul străin în care erau 
prezentate concluziile domniei sale în urma vizitei efectuate.    
- DRI a jucat un rol activ în cadrul vizitei de evaluare instituțională ARACIS din iunie 2017, prin 
acordarea unui sprijin susținut tuturor membrilor echipei, și în mod special evaluatorului străin, 
d-lui prov. univ. dr. Ivan Zadori, pentru care s-a efectuat traducere simultană a tuturor 
întâlnirilor și discuțiilor la care domnia sa a participat și contribuit.   
 
Unul dintre obiectivele care nu a fost îndeplinit în perioada 2016 – 2017, dar rămâne prioritar 
pentru anul academic 2017 – 2018 este pregătirea și aplicația propriu-zisă pentru obținerea 
Cartei Erasmus în viitorul apropiat. În acest sens, DRI a realizat un Raport privind aplicația UED 
pentru obținerea Cartei Erasmus la solicitarea noii conduceri academice a UED, în care s-au 
prezentat elemente ce trebuie îndeplinite în etapa premergătoare depunerii aplicației propriu-
zise. Prin obținerea Cartei Erasmus, UED ar putea desfășura mobilități de tipul incoming and 
outgoing atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, reușind astfel să sporească 
semnificativ vizibilitatea și renumele UED la nivel internațional.  
 
În același scop, al creșterii vizibilității UED și al extinderii relațiilor parteneriale cu alte 
universități din UE, DRI, cu sprijinul d-lui Rector și al Primăriei Municipiului Lugoj, se află în 
procesul de a încheia un nou acord de colaborare instituțională internațională cu Universitatea 
din Jena, Germania, dat fiind că există strânse legături între Lugoj și orașul înfrățit Jena. Acest 
demers se doreste a se concretiza în cursul anului academic viitor 2017-2018.  
 
În perioada analizată, UED a menținut sistemul  european de credite transferabile ECTS 
implementat începând cu anul universitar 2005 - 2006 la toate programele de studiu derulate, 
acordând astfel studenților și absolvenților UED posibilitatea de a accesa programe 
educaționale din alte țări ale UE cu recunoașterea și simplificarea procedurilor de echivalare a 
cursurilor și studiilor efectuate la UED, dar și accesul facil pe piața muncii din UE, diplomele 
obținute la UED fiind recunoscute în țările membre UE.  
 
În încheiere, se precizează că Departamentul de Relații Internaționale din cadrul UED și-a atins 
în mare parte obiectivele propuse desfășurându-și activitatea din anul universitar în 
conformitate cu legislația în vigoare, cu Carta UED și cu Regulamentul de ordine interioară.   
 

17.01.2018         
Întocmit,  
Responsabil Departament Relații Internaționale 
 
Lector univ. dr. Alina-Maria Nistorescu 


