
 

Aprobat în ședința Senatului universitar al UED Lugoj din 30.09.2021 
       prin Hotărârea nr. 26 din 30.09.2021 

 
PLAN DE MĂSURI PENTRU  

ÎMBUNĂTĂŢIREA ASIGURĂRII CALITĂŢII LA UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ 
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2021/2022 

 
Conform Cartei universiatre, misiunea Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj, este de a efectua 

educaţie şi cercetare în domeniile juridic și economic, la un înalt standard de calitate, în contextul naţional 
şi internaţional real, pentru dezvoltarea economică şi culturală a municipiului Lugoj și a regiunii de vest. În 
acest sens, universitatea colaborează strâns cu mediul socio-economic oferindu-i specialiştii de care are 
nevoie, consultanţă şi soluţii la problemele curente, fiind receptivă la sugestiile acestuia. 

Pentru asigurarea calităţii în anul universitar 2021/2022, Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj îşi 
propune următoarele activităţi şi măsurile aferente: 

 
 
1. Programele de studii 
 

• analiza planurilor de învăţământ ale programelor de studii de licenţă și master din cadrul Universității 
Europene Drăgan din Lugoj, în conformitate cu cerinţelor ARACIS, cu consultarea mediului academic, 
a angajatorilor, a absolvenţilor şi studenţilor  
 

• analiza fişelor disciplinelor de la programele de studii de licenţă și master existente la nivelul 
Universității Europene Drăgan din Lugoj, cu accent pe actualizarea permanentă a acestora şi creşterea 
fondului de carte destinat fiecărei discipline, cu scopul de a reflecta centrarea pe student a procesului 
de învăţare-predare-evaluare 
 

• analiza suporturilor de curs pentru toate disciplinele de la programele de studii de licență și master din 
cadrul Universității Europene Drăgan din Lugoj, pentru actualizare şi îmbunătăţire permanentă a 
acestora, cu scopul de  asigura o calitate ridicată a procesului didactic pentru aceste programe 
 

• analiza stagiului de practică de la programul de studii de licenţă Finanţe şi bănci (anul II şi anul III), 
respectiv de la programul de studii de masterat Management financiar (anul II), pentru a asigura 
dezvoltarea profesională a studenţilor şi a acumula competenţele programelor de studii 

• analiza stagiului de practică de la programul de studii de licenţă Drept (anul III şi anul IV), respectiv de 
la programul de studii de masterat Managementul investigației penale (anul II, sem. III), pentru a 
asigura dezvoltarea profesională a studenţilor şi a acumula competenţele programelor de studii. 
Monitorizarea studenților în desfășurarea procesului simulat anual. 
 

• îmbunătăţirea permanentă a metodelor de predare şi învăţare, astfel încât să fie centrate pe nevoile 
studenţilor şi să asigure dezvoltarea competenţelor corespunzătoare fiecărui program de studii 
 

• analiza semestrială a promovabilităţii studenţilor de la programele de studii de licenţă și master din 
cadrul Universității Europene Drăgan din Lugoj 

 

• centralizarea și analiza evaluării cadrelor didactice (autoevaluarea, colegială, de către studenţi şi 
managerială) în cadrul şedinţei Departamentelor de Economie generală și Drept 
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• consolidarea programelor de studii existente din cadrul Universității Europene Drăgan din Lugoj 
analizarea oportunității înființării altor programe de masterat din cadrul Universității Europene Drăgan 
din Lugoj pentru a corespunde cerinţelor actuale ale  pieţei muncii 

 

• analizarea oportunității înființării altor programe de masterat. 
 

 
2. Cercetarea ştiinţifică 
 

• evaluarea rezultatelor activităţilor de cercetare efectuate în cadrul programelor de studii existente în 
cadrul Universității Europene Drăgan din Lugoj pe baza Raportului de cercetare ştiinţifică al UED din 
anul universitar precedent 
 

• organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională cu prilejul Zilei 
Economistului, cu tema  "România şi provocările prezentului şi ale viitorului", in noiembrie 2021 
 

• organizarea Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională, cu 
tema  "Provocările cercetării ştiinţifice studenţeşti în România", ediţia a XVI-a, pe mai 2022 
 

• organizarea Conferinţei internaţionale dedicată memoriei ctitorului Universităţii Europene "Drăgan" 
din Lugoj, care îi poartă numele, "Profesor dr. Iosif Constantin Drăgan", ediţia a IV-a,  iunie 2022 
 
 
3. Activitatea studenţească 
 

• analiza activităţii de mentorat prin întocmirea unui Raport anual al fiecărui mentor de an 
 

• evaluarea satisfacţiei studenţilor pentru programele de licenţă şi masterat şi analiza rezultatelor  
 

• atragerea studenţilor din ambele programe de studii în activitatea de cercetare ştiinţifică şi creşterea 
calităţii Sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice studenţeşti a UED 
 

• stimularea studenţilor de a participa la Sesiuni de comunicări ştiinţifice studenţeşti externe organizate 
de universităţi de profil economic din România 
 

• îmbunătățirea informării studenţilor prin postarea anunţurilor pe pagina web și Facebook a UED  
 

• creşterea calităţii lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, prin verificarea acestora cu programul antiplagiat 
Plagiarism Detector, program recunoscut de ARACIS şi achiziţionat de UED cu licenţă 
 

• respectarea cu stricteţe a termenelor pentru elaborarea lucrărilor de licenţă şi de disertaţie  

• îmbunătăţirea activităţilor de consiliere a studenţilor din Facultatea de Ştiinţe Economice (orientarea 
în activităţi de studiu, de practică, de realizare a lucrărilor de licenţă/disertaţie, în carieră), prin 
intermediul mentorilor de an 
 

• selectarea studenților pentru acordarea premiilor de excelență în cadrul festivităţilor de deschidere a 
anului universitar şi de finalizare a studiilor universitare (Curs festiv), pe baza rezultatelor obţinute în 
anul de studii şi a activităţilor extracurriculare şi de voluntariat 
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• actualizarea permanentă a bazei de date a absolvenților Facultăţii de Ştiinţe Economice si a bazei de 
date a absolvenților Facultăţii de Drept (ALUMNI).  
 

• organizarea de acţiuni cu caracter educativ, cultural, sportiv şi umanitar pentru studenţii din cadrul 
Universității Europene Drăgan din Lugoj. 
 
 
4. Activitatea de promovare 
 

• preocupare permanentă pentru actualizarea paginii web a Universității Europene Drăgan din Lugoj, cu 
scopul unei informări corecte despre activitățile desfășurate dar şi prezentarea ofertei academice 
pentru toate persoanele interesate 
 

• realizarea şi actualizarea materialelor de promovare a programelor de studii din cadrul Universității 
Europene Drăgan din Lugoj 
 

• realizarea unui Plan de acțiuni de promovare a programelor de studii din cadrul Universității Europene 
Drăgan din Lugoj în liceele din Lugoj, Buziaş, Făget, Nădrag, Caransebeş şi Oţelu Roşu cât și alte zone 
limitrofe 
 

• pentru programele de masterat, se vor efectua acțiuni de promovare în cadrul instituţiilor publice şi 
societăţilor comerciale din Lugoj şi Făget 
 

• dezvoltarea de parteneriate cu mediul socio-economic şi instituţiile publice din Lugoj şi Făget pentru 
creşterea gradului de angajare a absolvenţilor 
 

• continuarea parteneriatelor cu instituţiile de învăţământ preuniversitar din Lugoj pentru promovarea 
programelor de licenţă în cadrul acestora  
 

• întâlniri periodice cu mediul de afaceri pentru consultări privind planurile de învăţământ şi modalităţi 
concrete de desfăşurare a practici de specialitate şi de angajare a absolvenţilor atât pe parcursul 
studiilor, cât şi la finalizarea acestora 

 
 

5. Cooperarea internaţională 
 

• întâlniri cu reprezentanţi ai universităţilor din străinătate cu domenii similare de studiu şi stabilirea de 
parteneriate cu acestea  
 

• participarea cadrelor didactice şi studenţilor la conferinţe/congrese naţionale şi internaţionale  
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6. Baza materială 
  

• modernizarea continuă a laboratoarelor didactice, atât din fonduri proprii cât şi din proiecte de 
cercetare  
 

• modernizarea/optimizarea activităților educative desfășurate pe platforma Microsoft TEAMS  
 

• modernizarea continuă a spaţiilor de învăţământ ale Universității Europene Drăgan din Lugoj  
 

• îmbunătăţirea infrastructurii IT şi de comunicații din cadrul universității, inclusiv acces wireless  
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE CEAC  
 

Conf. univ. dr. Nicolae-Adrian MATEIA 
 

 


