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Admiterea în învăţământul
superior la Universitatea

de Vest „Vasile Goldiş” din
ARAD, pentru anul 

academic 2012 – 2013

„Mă simt onorat să fiu
un absolvent de marcă
al UVVG din Arad”

Dialog cu Mircea Coza, acţionar 
principal şi administrator al societăţii
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Dialog cu Iustin Cionca, deputat
PDL, absolvent al Facultăţii
de Ştiinţe Juridice în cadrul

Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad
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Absolvenţii UVVG, medaliaţi de prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN,
rectorul Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad 
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Lucia Seculici,
femeie de afaceri:

„Domnul rector
Aurel Ardelean este

un om deosebit” 
„Domnul rector Aurel
Ardelean s-a dedicat
în totalitate muncii
universitare”

Dialog cu Călin Bibarţ, prefectul judeţului Arad; absolvent al 
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

„Anii studenţiei la
UVVG au constituit

pentru mine 
o experienţă 
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Asociaţia Absolvenţilor
UVVG ALUMNI a orga-
nizat, în această vară, la
Pecica, cu ocazia Prazni-
cului de pită Nouă, o
întâlnire a absolvenţilor
Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”.

Cu această ocazie prof.
univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, le-a
acordat ministrului Ad -
ministraţiei şi Internelor

Traian Igaş şi deputatu-
lui Iustin Cionca, care
sunt absolvenţi ai UVVG,
Placheta de Aur Jubilia-
ră „Vasile Goldiş”, în
semn de apreciere faţă de
activitatea depusă în Par-
lamentul României şi
promovarea învăţămân-
tului universitar particu-
lar. 
Biroul de presă al UVVG

Daniel Albu
Continuare în pagina 3
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- Aţi absolvit Universitatea de
Vest “Vasile Goldiş“ din Arad. Ce
înseamnă acest lucru pentru d-
voastră?

- Este o mândrie să fiu absolvent
al unei universităţi arădene, care, în
timp, a devenit una de prestigiu.
Dacă în mai 1990, domnul  Ardelean
era liderul mitingului unde se flutu-
rau pancarte cu mesajele “Vrem uni-
versitate la Arad ” “Aradul Centru
universitar”, un an mai târziu se înfi-
inţau primele două facultăţi. Una din-
tre ele a fost şi alegerea mea, Facul-
tatea de drept. Consider că prin acest
prim pas, acum mai bine de două
decenii, învăţământul superior a fost
adus mai aproape de comunitatea
arădeană şi nu numai.

- Care este părerea d-voastră
despre de Universitatea de Vest
“Vasile Goldiş“ din Arad?

- Eu am urmat studiile Facultăţii
de Ştiinţe Juridice sub îndrumarea
unor cadre universitare deosebite.
Prin prisma acestei experienţe pot

susţine că Universitatea “Vasile Gol-
diş” dispune de o comunitate acade-
mică deschisă spre înnoire, spre tine-
rii arădeni şi nu numai, care vor să îşi
croiască un drum în viaţă având
bazele unei educaţii de calitate. Vor-
bim totuşi de o instituţie de învăţă-
mânt superior cu o istorie de mai
mult de două decenii, care contribu-
ie la dezvoltarea şi modernizarea
învăţământului, ştiinţei şi culturii pe
plan local, naţional, european şi inter-
naţional, care tratează învăţământul
ca pe o responsabilitate publică. 

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector al
UVVG?

- Doresc să îl felicit pe această
cale pe domnul Aurel Ardelean, rec-
tor-fondator al Universităţii, cel care
prin munca sa şi a echipei care îl
înconjoară, au reuşit să obţină pentru
această instituţie de învăţământ uni-
versitar calificativul maxim „grad de
încredere ridicat”. 

- Ce părere aveţi despre profe-

sorii din cadrul facultăţii pe care
aţi absolvit-o?

- În perioada în care am urmat
cursurile Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” am cunoscut şi învăţat de la
o serie de cadre universitare într-ade-
văr pregătite, profesori dedicaţi pe
deplin actului educaţional. Cunoş-

tinţele dobândite pe parcursul anilor
de facultate mi-au fost de un real aju-
tor în traiectul meu profesional, aici
includ funcţia de consilier local, con-
silier judeţean, cea de deputat şi sena-
tor, şi, acum, în calitate de ministru al
Administraţiei şi Internelor, unde
pregătirea mea juridică a reprezentat
o componentă importantă a reco-

mandării pentru acest portofoliu. Le
mulţumesc pe această cale încă o
dată tuturor profesorilor şi domnului
rector Aurel Ardelean pentru sprijinul
acordat şi le urez un viitor academic
cât mai înfloritor, iar studenţilor, efor-
turi soldate cu cât mai multe rezulta-
te de excelenţă.

- Vă rog să transmiteţi un
mesaj elevilor claselor a XII-a din
judeţul Arad cu ocazia Târgului
Educaţiei Universitare.

- Acest Târg al Educaţiei Uni-
versitare a devenit deja o tradiţie, dar
la fel ca orice tradiţie îşi arată efectele
benefice asupra comunităţii în gene-
ral, şi asupra voastră, a elevilor din
anii terminali, în special, întrucât
aveţi nevoie de orientare şcolară şi
vocaţională. Eu i-am acordat încre-
derea atunci când am ales să urmez
cursurile Facultăţii de drept, rămâne
la latitudinea voastră şi a părinţilor
care vă îndrumă, dacă vă oferă ceea
ce urmăriţi ca pregătire. Baftă în ale-
gerea voastră şi succes în viaţă!

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad?

- Sunt mândră că sunt arădean-
că şi că în peisajul universitar ară-
dean există Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad.

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector
al UVVG?

- Personal, am un respect
deosebit faţă de dumnealui, un
cadru didactic renumit la nivel
naţional şi internaţional, un simbol
al învăţământului universitar şi în
domeniul cercetării .

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- Studiile efectuate la Universi-

tatea de Vest „Vasile Goldiş” au
constituit un punct de referinţă în
pregătirea şi cariera mea profesio-
nală. 

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Fiind absolventă a Facultăţii
de Drept, sunt cu siguranţă subiec-
tivă, aşa că, dată fiind oferta deose-
bit de generoasă a universităţii,
sunt convinsă că cei care doresc să
urmeze cursurile unei facultăţi au
de unde să aleagă.

- Ce părere aveţi despre pro-
fesorii facultăţii pe care aţi absol-
vit-o?

- Majoritatea dintre aceştia sunt
figuri proeminente în peisajul
didactic şi academic naţional şi
internaţional, aşa că umila mea
părere ar constitui „o picătură într-
un ocean”.  

Întreaga comunitate academi-
că se bucură alături de concitadi-
nii noştri de excepţionala perfor-
manţă a echipei noastre de
baschet feminin: al 8-lea titlu
naţional. 

Palmaresul de invidiat al Bas-
chet Club ICIM Universitatea
„Vasile Goldiş” mai cuprinde: 6

titluri de vicecampioană, cupa
României 2011, Campioană Liga
Europei Centrale 2011, precum şi
cel de-al 8-lea titlu naţional. 

Felicităm întregul lot de jucă-
toare şi staff-ul managerial dar în
mod special pe:

- Monica Broşovski – studentă
UVVG

- Toma Larisa – masterandă
UVVG

- Bianca Ana Drăguş Urban -
masterandă UVVG

- Anita Meszaroş – absolventă
UVVG

Prof. Marcel Urban – Manager
ICIM UVVG – masterat 

„Este o mândrie să fiu absolvent al Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad”

Dialog cu Constantin Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor, absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Juridice în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

ICIM UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”
ARAD, pentru a VIII-a oară Campioană

Naţională a României la baschet feminin

„Studiile efectuate la UVVG au
constituit un punct de referinţă

în cariera mea profesională”
Dialog cu Camelia Teodora Tuduce, subcomisar de poliţie,

ofiţer de presă/purtător de cuvânt al IPJ Arad
Absolventă a Facultăţii de Drept, în anul 1999

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad?

Apreciez eforturile echipei uni-
versităţii arădene şi cred că univer-
sitatea privată arădeană a reuşit să-
şi câştige locul şi mai ales respectul
în rândul mediului academic. Este
foarte clar că realizarile din ultimii

20 de ani vorbesc de la sine despre
domnul rector Aurel Ardelean.
Domnia sa este de admirat pentru
faptul că s-a dedicat în totalitate
muncii de la universitate. 

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- Orice cunoştinţe acumulate,
cu atât mai mult cele din domeniul
juridic, sunt utile în activitatea pro-
fesională.

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Îmi este foarte greu să fac
astfel de recomandări. Ce pot să îi
sfătuiesc însă pe viitori studenţi
este să cântărească bine înainte să
se decidă asupra specializării pe
care o urmează şi decizia să o ia şi
făcând o evaluare asupra cerinţe-
lor pe piaţa muncii la acel
moment. 

„Domnul rector Aurel Ardelean s-a dedicat
în totalitate muncii universitare”

Dialog cu Călin Bibarţ, prefectul judeţului Arad; absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
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Complexul Transfrontalier şi
Cercetări de la Nădab, din cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, a găzduit, ieri, 01.11.2011,
o întâlnire de lucru, privind coope-
rarea trasfrontalieră, la care au parti-
cipat ministrul agriculturii Valeriu
Tabără, prof. univ. dr. Aurel Arde-
lean, rectorul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”,  oameni de afaceri
care deţin firme de profil agricol în
Arad, precum Maschio Gaspardo
(Italia) şi Mayer din Germania.    

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rectorul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”, ne-a declarat: „Au fost dis-
cutate probleme legate de îmbună-
tăţirea utilizării terenurilor agricole
din vestul României. De asemenea, a
fost discutată problema solurilor
sărăturoase, având în vedere că, în
zonă, funcţionează Staţiunea de Cer-
cetări pentru Soluri Sărăturoase a
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.

Domnul ministru Valeriu Tabără a
prezentat dezvoltarea agriculturii
româneşti în partea de vest a Româ-

niei, în etapa actuală şi proiectele care
există pentru introducerea şi moder-
nizarea tehnologiilor agricole în uti-

lizarea terenurilor sărăturoase, pre-
cum şi probleme legate de creşterea
calităţii şi cantităţii produselor agro-

alimentare, de agricultura ecologică
şi igienizarea terenurilor agricole”. 

„S-a ajuns la concluzia că, pen-

tru zona respectivă este necesară
extinderea unor culturi cum sunt cele
de soia şi sfecla de zahăr, care ar

putea aduce un alt profil agriculturii
noastre. Din păcate, dl. ministru
Tabără a subliniat că partea de vest a

României are şi cele mai mari supra-
feţe necultivate în judeţele Timiş şi
Arad, iar în condiţiile creşterii popu-
laţiei planetei s-a pus problema ca
producţia agricolă şi producţia pen-
tru hrana umană să devină, într-ade-
văr, o resursă utilizată prin terenuri-
le agricole. Dl. ministru a subliniat şi
importanţa cercetării agricole, atât
prin Academia de Ştiinţe Agricole,
cât şi prin Universităţile din zonă,
astfel încât ele vor primi un nou sta-
tut în următoarea perspectivă a dez-
voltării cercetării agricole. Universi-
tăţile vor avea un rol deosebit de
important prin cercetările pe care le
efectuează, legate de aplicabilitatea
cunoştinţelor în practică de către stu-
denţi şi rolul pe care îl au institutele
de cercetări la ora actuală în dezvol-
tarea agriculturii”, a precizat prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul
Universităţii de Vest „Vasile Gol-
diş”.

Ministrul Valeriu Tabără s-a întâlnit cu prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul
UVVG şi oameni de afaceri care deţin firme de profil agricol în Arad 

Urmare din pagina 1
Prof. univ. dr. Aurel Arde-

lean, rector al UVVG, a decla-
rat: „Mă bucur că printre absol-
venţii Universităţii noastre se
află şi cele două personalităţi
ale oraşului Pecica, ministrul
Administraţiei şi Internelor,
Constantin Traian Igaş şi depu-
tatul Iustin Cionca. Urmăresc
evoluţia celor două personalităţi
de la o zi la alta, ca rector, dar şi
ca fost profesor. Urmăresc toate
amendamentele şi preocupările
pe care le are deputatul Iustin
Cionca în comisia pe care o

conduce şi văd un om politic cu
mare deschidere spre viitor. De
asemenea, îl urmăresc şi pe
domnul ministru, fost student al
universităţii noastre, cum are
curajul şi puterea să realizeze,
în domeniul pe care îl conduce,
o reformă deosebită, dificilă,
dar necesară. Îi felicit pe aceşti
oameni, iar pecicanilor le trans-
mit să fie mândrii că au aseme-
nea concetăţeni. Vreau să feli-
cit încă o dată cele două
personalităţi marcante, absol-
venţi ai universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, domnul deputat

Iustin Cionca şi domnul minis-
tru Constantin Traian Igaş, pen-
tru interesul pe care îl manifes-
tă, atât în slujba ţării, cât şi
pentru dezvoltarea oraşului
Pecica. În ceea ce priveşte
administraţia locală, Senatul
Universităţii  de Vest „Vasile
Goldiş” apreciază în mod deose-
bit activitatea Consiliului Local
al oraşului Pecica şi prin hotă-
rârea Senatului, decernează
Diploma de Excelenţă domnu-
lui primar, Petru Antal şi dom-
nului viceprimar, Miodrag Sta-
noiov”. 

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest  “Vasile Gol-
diş” din Arad?

- Dezvoltarea instituţională a
Universităţii de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad este una meritorie
membrilor fondatori ai comunităţii
locale, distinsului corp academic,
studenţilor, masteranzilor şi docto-
ranzilor . Prestigiul de care se
bucură Universitatea de Vest “Vasi-
le Goldiş” şi în străinătate este
dovedit de numărul mare de stu-
denţi veniţi de peste hotare, la dife-
rite programe de studii oferite de
facultăţi.

- Care este părerea d-voastră
despre conducerea Universităţii,
respectiv prof. univ. dr. Aurel

Ardelean, rectorul UVVG?
- Despre domnul prof. univ. dr.

Aurel Ardelean, rectorul Universi-
tăţii de Vest “Vasile Goldis” pot să
vă spun că este un om deosebit care
a reuşit să construiască pentru ora-
şul nostru o universitate de presti-
giu, atât în ţara cât şi în afara ei.

- De ce ai ales o facultate din
cadrul UVVG?

- Am ales să urmez cea de-a
doua specializare la Facultatea de
Ştiinţe Economice din cadrul Uni-
versităţii “Vasile Goldis” pentru o
mai bună cunoaştere a sistemului
economic actual şi un master tot în
cadrul acestei facultăţi, cu specia-
lizarea Economia Comerţului şi
Turismului.

- Ce părere aveţi despre pro-
fesorii din cadrul facultăţii pe
care aţi ales-o?

- Am avut ocazia de a cunoaşte
profesori bine pregătiţi din punct
de vedere profesional, precum prof.
univ. dr. Cristian Haiduc şi prof.
univ. dr. Florin Dumescu, decanul
Facultăţii de Ştiinţe Economice.

- Ce mesaj transmiteţi elevi-
lor claselor a XII-a?

- Pe elevi îi sfătuiesc să urmeze
facultatea din cadrul UVVG care
consideră că îi va ajuta să-şi con-
struiască un viitor de succes.
Mediul de afaceri înseamnă multă
muncă, corectitudine, cunoaştere,
dar prin munca şi seriozitate rezul-
tatele nu vor întârzia să apară.

Ministru Traian Igaş şi deputatul Iustin Cionca
au primit Placheta de Aur „Vasile Goldiş” 

„Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii
de Vest  «Vasile Goldiş»  este un om deosebit”

Dialog cu d-na Lucia Seculici, Branch Manager Coldwell Banker, preşedinte Pro Plan Investments, absolventă
a Facultăţii de Ştiinţe Economice (a doua facultate) din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad.

Doamna Lucia Seculici, o femeie de afaceri în Arad şi în S.U.A.  în domeniul serviciilor.
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- În ce măsură oferta curri-
culară a Facultăţii de Ştiinţe
Juridice v-a oferit bagajul
informal pentru o astfel de
funcţie de prestigiu?

- Am avut parte de cei mai
prestigioşi profesori de la Uni-
versitatea de la Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi

cadre asociate de la Universitatea
„Babeş Bolay” din Cluj Napoca,
printre care îi pot aminti pe prof.
univ. dr. Hanga Vladimir – Drept
Roman, Gheorghiţă Mateuţ –

Drept Procedual Penal, Matei
Basarab – Drept  Penal şi prof.
Mureşanu – Drept Civil. Consi-
der că Universitatea de Vest

„Vasile Goldiş” ne-a asigurat
câteva din somităţile naţionale din
domeniul dreptului. La astfel de
provocări era jenant să nu înveţi,
sau să iei note de 5 şi 6. Astfel,
noi am învăţat şi sunt foarte mul-
ţumită de bagajul de cunoştinţe
acumulat. 

- Prezenţa între membrii
Asociaţiei Absolvenţilor Uni-
versităţii de Vest Vasile Goldiş
„Alumni”, confirmă dorinţa d-
voastră de a păstra legătura cu
mediul academic. Care credeţi
că este modalitatea de colabo-
rare pe viitor cu UVVG?  

- Orice mod de colaborare cu
Universitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” îmi face plăcere, deoarece
regăsesc foşti profesori şi o des-
chidere foarte mare faţă de tot
ceea ce este nou. De altfel am fost
alături de Universitate şi până
acum, raportările cu instituţia aca-
demică nefiind de natură juridică,
ci în special de natură sentimenta-
lă. Am participat ca reprezentantă
a administraţiei locale şi la misiu-
nea de evaluare ARACIS în urma
căreia Universitatea de Vest „Vasi-
le Goldiş” a obţinut calificativul
maxim „grad de încredere ridicat”
onorând astfel întreaga comunita-
te academică.  

Petruţ Vasile, consilier local în
cadrul Consiliului Municipal Ora-
dea şi om de afaceri, absolvent al

facultăţii de Marketing - Manage-
ment din cadrul UVVG, promoţia
1999 : „Am început facultatea târ-
ziu, la 50 de ani. Anii studenţiei
au fost frumoşi, pentru că am reu-
şit să mă integrez printre studenţii

tineri. Acest lucru m-a făcut să mă
simt mai bine. Eu am fost şef de
grupă, m-am transferat de la locul
în care m-am înscris, la Arad, am
făcut naveta la Arad cu o grupă de
şase studenţi şi ne-am cam ţinut de
învăţătură. Când am început facul-
tatea eram deja profesional înde-
plinit, eram patronul unei firme
destul de mari şi am ales Universi-
tatea „Vasile Goldiş”, doar pentru
a-mi completa studiile. Eram şi
consilier în Municipiu Oradea. Am
avut însă satisfacţia că la orice vâr-
stă poţi să faci o facultate sau să
faci un masterat. Colaborarea cu
profesorii universităţii a fost una
extraordinar de bună. Am rămas
cu o impresie deosebită, am întâl-
nit oameni deosebiţi cu care m-am
înţeles foarte bine. Fiind şi şef de
grupă, am avut contact cu dânşii
mai mul decât alţi studenţi şi pot să
spun că am colaborat foarte bine.
După absolvire, am mai ţinut legă-
tura cu universitatea şi în urmă cu
câţiva ani am fost la Macea la o
întâlnire cu mai multe personali-
tăţi de la UVVG.” 

- Vă rog să ne des-
crieţi în câteva cuvin-
te anii studenţiei. 

- Au fost ani frumoşi.
Mi-am dorit foarte mult
să fiu studentă şi acei ani
m-au marcat profund.
Mi-au marcat pot spune
întreaga viaţă, nu doar
cariera. Eram angajată la
Teatru în acea perioadă
şi mai munceam cu part-
time la 2 societăţi
comerciale, iar în anul
III de facultate am dat şi
la Cluj la Teatru. Am
intrat. A fost o perioada
grea din viaţă mea în
care am făcut multe
sacrificii, dar am învăţat
că sunt puternică şi că
daca ne propunem cu
adevărat ceva în viaţă.
cu siguranţă vom reuşi.

- Care a fost colaborarea cu
profesorii Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad?

- Colaborarea a fost una baza-
tă pe respect, în primul rând. M-
au marcat domnii profesori
Hanga, Ciacli, Maior şi nu în ulti-
mul rând, profesorul Palcu.

- Mai ţineţi legătura cu uni-
versitatea şi/sau cu colegii din
anii studenţiei?

- Cea mai buna prietenă am
cunoscut-o în banca facultăţii.
Am rămas în relaţii foarte bune
cu mulţi colegi. Cu unii dintre
ei colaborez şi pe plan profe-
sional. 

Omul de afaceri, ec. Romeo
Dunca este patronul firmei S.C.
Dunca Expediţii S.R.L. şi a fost

evaluat de Revista „Capital” ca
fiind în lista celor 300 bogaţi din

România. A fost, de asemenea,
primul român din Raliul „Paris-
Dakar. Dânsul este absolvent al

Universităţii de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad, filiala Ştiinţe Eco-

nomice. Întrebat fiind despre anii
studenţiei la prestigioasa Uni-
versitate de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, acesta ne-a vorbit foar-
te deschis şi a adus laude condu-
cerii academice: 

„Când mi-am început studiile
la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, eram deja
împlinit din punct de vedere pro-
fesional. La mine bussines-ul
funcţiona şi am ales această
facultate ca să îmi completez stu-
diile. A fost o experienţă fru-
moasă şi am rămas cu o impresie
plăcută. Înainte să fiu absolvent
al unei universităţi private, mă
feream să angajez studenţi ai uni-
versităţilor de acest gen, dar pe
parcurs, mi-am schimbat opţiu-
nile. La Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad am
găsit seriozitate şi corectitudine.
În ceea ce mă priveşte, cred că
am fost un student eminent. În
ziua de astăzi, şcoala este luată în
glumă de multă lume. Ca să îţi
faci propria afacere nu trebuie ne
aparat să ai multe şcoli, ci să ai o
doză mare de nebunie. Când mi-
am început afacerea, nu era chiar
aşa de greu ca şi acum. În zilele
noastre este puţin mai dificil,
pentru că acum concurenţa este
mai mare”. 

„Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” a onorat întreaga
comunitate academică”

Dialog cu Carmen Ila, Director Juridic în cadrul Prefecturii
Arad, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice în anul 1995

Vasile Petruţ: „Colaborarea
cu profesorii Universităţii
de Vest «Vasile Goldiş» a
fost una extraordinară”

„Anii studenţiei la UVVG au constituit
pentru mine o experienţă frumoasă”

„Colaborarea cu 
profesorii UVVG a fost

una bazată pe respect”
Dialog cu Ana-Maria Dumitrean, directorul

Centrului Cultural Judeţean Arad, absolventă a
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, promoţia 2004
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- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad?

- Pornind de la măreţia celui
care a fost un om politic de excep-
ţie, academician şi membru de
onoare al Academiei Române,
Vasile Goldiş, reprezentativ pentru
Arad, întrucât a slujit cu credinţă
idealurile de libertate şi unitate
naţională, numărându-se printre
organizatorii actului Unirii de la
1918 pentru făurirea statului unitar
român, nici nu se putea ca Univer-
sitatea din Arad să aibă o altă denu-
mire decât „Vasile Goldiş”. Având
în vedere faptul că Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” i-a fost acor-
dat, în 2009 de către Agenţia
Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior, calificati-
vul maxim „grad de încredere ridi-

cat”, având o diversitate de facultăţi
şi o longevitate de peste 20 de ani,
nu pot să am decât o părere foarte
bună.

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector
al UVVG?

- Studiind biografia prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, forma-
rea profesională, activităţile pro-
fesionale, activităţile de elabora-
re şi publicaţie de lucrări,
conferinţele organizate precum şi
acordurile internaţionale pe care
domnia sa le-a încheiat, nu pot
să am decât cuvinte de laudă şi
deosebită consideraţie. Pot afir-
ma că este un urmaş vrednic să-l
succeadă pe academicianul Vasi-
le Goldiş.

- Cum v-au influenţat studii-
le absolvite la Universitatea de

Vest „Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- După cum bine ştiţi eu sunt
acţionarul principal şi administra-
torul societăţii COZMIRCOM S.A.

Baia Sprie, fapt care m-a determi-
nat să mă îndrept spre studiul şti-
inţelor economice pentru a înţelege
mai bine activitatea financiar-con-
tabilă, precum şi pentru a putea

determina mai bine indicatorii eco-
nomico-financiari  de eficienţă şi
rentabilitate economică a societăţii. 

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Bineînţeles, fiecare poate
urma orice facultate pentru care are
aptitudini sau pe care doreşte să o
urmeze, dar ţinând cont de criza
din domeniul de sănătate consider
că România are nevoie de medici
foarte bine pregătiţi, dornici să
înveţe. Dar şi celelalte facultăţi, ca
ştiinţele economice, ştiinţele juri-
dice, ştiinţele umaniste, psihologia
etc. sunt facultăţi bune, iar să ai o
meserie este un lucru bun indife-
rent care este ea, de unde vine şi
zicala “Meseria e brăţară de aur!”

„Mă simt onorat să fiu un absolvent de marcă al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad”

Dialog cu Mircea Coza, acţionar principal şi administrator al societăţii COZMIRCOM S.A. Baia Sprie

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad?

- Trăim cu toţi evenimente ce
vor marca radical viitorul nostru,
al României, al Uniunii Europene,
motiv care obligă mediul acade-
mic să  devină locul de pregătire al
studenţilor pentru a face faţă noi-
lor condiţii ce decurg din procesul

de globalizare respectiv recesiu-
ne economică. Ne aflăm în faţa
unei competiţii ce depăşeşte chiar
şi graniţele ţării, Universitatea tre-
buind să găsească răspunsurile
potrivite pentru beneficiarii de
servicii educaţionale academice.
Universitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” este o universitate europea-
nă, deschisă tuturor beneficiarilor
care doresc să primească răspun-
surile cele mai bune, să găsească
servicii educaţionale de calitate
oferite de multitudinea de labora-
toare şi baze didactice de care dis-

pune la ora actuală, însă în conso-
nanţă cu efortul şi abnegaţia stu-
dentului.

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector
al UVVG?

-  Îl cunosc pe domnul rector
de mai mult de 20 de ani, este un
om deosebit care a făcut foarte
mult pentru Arad. A clădit de la

zero o Universitate pentru arădeni,
şi nu numai, pornind de la ideea
unui învăţământ de calitate ce
poate fi asigurat  de resursa umană
adaptată noilor nevoi ale societă-
ţii şi fiecărui student în parte. A
pus un accent deosebit pe dezvol-
tarea infrastructurii sistemului
educaţional, pe dotarea cu labora-
toare moderne, pe informatizare,
pe marketing care pe vremuri pen-
tru unii păreau noţiuni necunos-
cute. Ştie că investiţia în educaţie
este o investiţie în viitorul Româ-
niei. Puterea lui de muncă, capa-

citatea lui de mediator trebuie să
fie exemple de urmărit pentru fie-
care dintre noi care dorim să facem
ceva pentru comunitatea noastră.

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite la Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- Împreună cu mai mulţi colegi
de ai mei, de la început, am încer-
cat să punem în practică teoria
„asigurată” de profesorii de marcă
ai universităţii, astfel am pus
bazele unei mici firme de tip stu-
dent. Acest experiment ne-a ajutat
să identificăm diferenţele dintre
teorie şi practică, conducându-ne
la înţelegerea competitivităţii.

Abordarea managerială a tutu-
ror problemelor, fie ele de ordinul
administraţiei publice, fie din
domeniul afacerilor, recunoaşte-
rea competiţiei omniprezente, şi
nu în ultimul rând, etica în afa-
ceri, comportamentul faţă de
oameni şi lucrul cu publicul au
fost principalele orizonturi des-
chise de această universitate.

- Ce facultate din cadrul
Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad o recomandaţi
pentru viitorii absolvenţi de
clasa a XII-a?

- Universitatea de Vest „Vasi-
le Goldiş” este o universitate cen-
trată pe student, pe nevoile şi par-
ticularităţile fiecăruia. Eu doresc
să aibă absolvenţi cu capacitate
reală de adaptare la schimbări,
păstrând însă scara valorilor mora-
le şi etice. Recomand pentru vii-
torii absolvenţi de clasa a XII-a
acea facultate despre care cred că
ajută la îndeplinirea visurilor în
acel domeniu unde doresc să clă-
dească ceva cu plăcere.

- Ce părere aveţi despre
UVVG Arad?

- Consider că UVVG este un
simbol al Aradului atât pe plan
educaţional, cultural cât şi spiri-
tual. Este un “far” al ştiinţei care
luminează viaţa Aradului şi nu
numai. Până şi numele acestei
instituţii poartă în el simbolul lup-
tei pentru idealurile de libertate şi
unitate naţională. Dacă tot suntem
în preajma zilei de 1 Decembrie, să
nu uităm de importanţa lui Vasile
Goldiş în promovarea şi organiza-
rea măreţului act al Unirii.

- Ce părere aveţi despre dl.
prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rectorul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”?

- Din punctul meu de vedere,
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rec-
torul acestei universităţi este moto-
rul şi liantul acestei instituţii. Dar,
să nu-i uităm nici pe cei care i-au
stat alături în toţi aceşti ani, cadre
didactice care au făcut ca această
universitate să fie recunoscută atât
pe plan naţional, cât şi pe plan
european.

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite în dezvoltarea dvs. pro-
fesională?

- Pentru mine, ajutorul studiilor
s-a concretizat prin faptul că m-au
format ca un bun profesionist în
domeniul în care activez. Că for-
mare sunt economist absolvent al
cursurilor masterale în specializa-
rea Administrarea Afacerilor.
Acum sunt reprezentantul Partidu-
lui Conservator în Consiliul Local
Municipal. E adevărat că mi-ar fi
prins bine o specializare în Admi-

nistraţie Publică, dar timpul nu e
trecut. Poate redevenim colegi.

- Ce facultate din cadrul
UVVG o recomandaţi absolven-
ţilor din cls. a XII-a?

- Consider că cel mai impor-
tant lucru în viaţă e să faci ceea
ce-ţi place. Astfel eu le recomand
viitorilor absolvenţi de clasa a XII-
a oricare din facultăţile din cadrul
acestei universităţi. Aici vor găsi
dascăli dedicaţi meseriei, profesori
bine pregătiţi care le pot oferi
suportul necesar pentru dobândi-
rea cunoştinţelor pe specializările
alese. Există atâtea specializări
încât oricine se poate regăsi uşor şi
poate să-şi urmeze visul. Trebuie
să creadă cu tărie în faptul că
această universitate îi va forma ca
oameni şi ca profesionişti, iar
această formare va contribui la vii-
torul lor.

„UVVG este un 
simbol al Aradului”

Dialog cu doamna Camelia Răsunoiu, 
consilier municipal în cadrul Consiliului

Local Municipal Arad 
Absolvent al Facultăţii de Marketing, 

Management, Informatică, specializarea
Administrarea Afacerilor, promoţia 2005

„Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” este o 

universitate europeană”
Dialog cu Levente Horvath, subprefect al judeţului Arad, absolvent al Facultăţii
de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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- Cum au fost anii de studenţie la
UVVG?

- Perioada petrecută în facultate a
fost foarte frumoasă, m-a ajutat să îmi
dezvolt personalitatea. Am cunoscut
oameni minunaţi şi am reuşit să îmbin
utilul cu plăcutul. Anii de studenţie
sunt speciali, nu se pot uita niciodată. 

- Anii petrecuţi pe băncile facul-
tăţii v-au inspirat in construirea
carierei dumnevoastră pe plan pro-
fesional?

- În facultate am dobândit cunoş-
tinţe care îmi sunt de mare folos, mai
ales că lucrez în domeniu. Faptul că
am absolvit Facultatea de Educaţie
Fizică şi Sport a fost un prim şi esen-
ţial pas în drumul spre profesia de
manager.

- Vă place meseria pe care o
faceţi în prezent?

- Fac această meserie cu mare plă-
cere, iar spiritul muncii în echipă mă
ambiţionează foarte mult. Sunt con-
ştient că am o mare responsabilitate
prin munca pe care o prestez, de aceea
îmi doresc să iasă totul perfect. Mă
bucur că pun umărul la performanţele
unui club de talie europeană, aşa cum
este ICIM Univ.Goldiş Arad.

- Care profesori s-au remarcat
în faţa dumneavoastră?

- M-au impresionat o serie de pro-
fesori, cum ar fi domnii Marconi, Bog-
dan, Căţean, Iacob dar şi alţii, care nu
aş vrea să se supere că i-am omis. Tot
corpul profesoral al facultăţii a fost
unul deosebit de competent şi preo-

cupat ca studenţilor să nu le lipsească
nimic.

- Cum a fost colaborarea cu con-
ducerea facultăţii?

- Conducerea facultăţii a fost
mereu alături de noi şi ne-a sprijinit în
orice activitate pe care am întreprins-
o, fie ea sportivă sau de orice alt gen.
Am simţit că suntem o familie, de la
decan până la ultimul student.

- Ce părere aveţi despre domnul
rector Aurel Ardelean?

- Domnul rector a fost şi este un
om dedicat sportului, mereu implicat
în activităţile sportive. Dovadă pre-
zenţa constantă pe arenele şi în sălile
sportive, dar mai ales la meciurile echi-
pei noastre, unde a fost nelipsit şi ne-
a încurajat permanent. Este un om
deosebit, care susţine necondiţionat
performanţa sportivă.

- Aţi găsit înţelegere la dânsul
când aţi avut nevoie?

- Mereu a fost alături de noi şi ne-
a înţeles problemele, iar pe această
cale ţin să îi mulţumesc în numele clu-
bului pentru sprijinul acordat. De ase-
menea, îl ştiu un om foarte apropiat de
studenţi, fapt pentru care este foarte
apreciat în rândul acestora.  

- Aţi ţinut legătura cu colegii
dumnevoastră de facultate? 

- Sigur că da. În facultate se leagă
cele mai multe şi frumoase relaţii de
prietenie. Am rămas prieten cu mulţi
dintre foştii colegi, mai ales cei din
lumea sportului, cum ar fi fotbalistul
Sorin Botiş, baschetbalistul Bogdan

Betea, antrenorul de volei, Radu
Sabău, sau antrenorul de nataţie Mar-
tin Liptak. Mai sunt şi alţii, dar nu pot
să îi enumăr pe toţi, pentru că m-ar
lua foarte mult timp. 

- Ce înseamnă pentru sportul
arădean în general şi pentru bas-
chetul feminin în special, implica-
rea Universităţii de Vest „Vasile Gol-
diş” în acest fenomen?

- Implicarea Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” în acest fenomen este
un semn de apreciere extraordinară
pentru sportul de performanţă. O dova-
dă că munca şi rezultatele de excepţie
obţinute de-a lungul timpului de ICIM

Univ.Goldiş Arad este susţinută şi pro-
movată şi de UVVG, un partener fidel
şi constant. Suntem onoraţi şi încântaţi
că avem o colaborare prolifică, atât în
cadru universitar cât şi sportiv.

- Care este cheia succesului unui
bun manager?

- Părerea mea este că succesul are
mai multe secrete, iar unul este pasiu-
nea pe care o pui în ceea ce faci. Apoi
îţi trebuie şi multă seriozitate, cunoaş-
tere dar şi abilitate în rezolvarea des-
elor probleme cu care se confruntă un
club. De asemenea, respectarea pro-
misiunilor este un alt aspect foarte
important, fără de care nu poţi avea

succes. 
- Vă rog să transmiteţi un mesaj

arădenilor şi viitorilor studenţi ai
UVVG.

- Le mulţumim arădenilor pentru
spriijinul acordat de-a lungul anilor şi
îi aşteptăm în număr cât mai mare să
vină pentru a ne susţine şi în sezonul
viitor.Viitorilor studenţi ai UVVG le
transmit să fie conştiincioşi, serioşi şi
mereu deschişi spre activităţile sporti-
ve, fie ele de masă sau de performan-
ţă. 

Carte de vizită
„Sunt de opt ani în acest fenomen

numit baschet, dintre care trei ani i-
am petrecut la Târgovişte, ca şi orga-
nizator de competiţii, unde am şi câş-
tigat trei titluri de Campion al
României şi trei Cupe ale României.
Din vara anului 2005 am venit la Arad
în funcţia de manager, pe care am reu-
şit să o obţin tocmai datorita absolvi-
rii studiilor la Universitatea de Vest
„Vasile Goldis”. La ICIM Univ.Goldiş
Arad am c\stigat tot trei titluri de Cam-
pion al României, în 2006, 2008 şi
2011, Cupa României şi Liga Europei
Centrale în 2011”. 

Nume: Urban
Prenume: Marcel Daniel
Anul absolvirii: 2005
Facultatea: Facultatea de Educa-

ţie Fizică şi Sport
Vârsta: 36
Starea civilă: Căsătorit
Numele soţiei: Bianca Draguş

(Urban)

Koczi Flavius, absolvent al Facul-
tăţii de Educaţie Fizică şi Sport din
cadrul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, promoţia 2010,
component al lotului olimpic de gim-

nastică al României, ne-a făcut câteva
precizări referitoare la anii studenţiei,
dar şi la colaborarea cu Universitatea
de Vest „ Vasile Goldiş” din Arad:

„Au fost 3 ani de studii frumoşi

care m-au ajutat să înţeleg mai bine
multe lucruri care acum îmi sunt de
folos. Din punctul meu de vedere am
avut o colaborare fructuoasă şi de la
fiecare profesor în parte am avut câte
ceva de învăţat. Pe această cale vreau
să mulţumesc tuturor profesorilor pen-
tru sprijinul acordat. Poate în momen-
tul de faţă nu îmi dau seama cu ce
anume m-a ajutat ceea ce am învăţat la
universitate, dar, cu siguranţă, în viitor,
când mă voi axa pe o funcţie de con-
ducere, sau voi îmbrăca treningul de
antrenor, îmi vor folosi toate învăţătu-
rile. Ţin legătura cu Universitatea, fiin-
dcă îmi continui studiile, fiind în pre-
zent masterand la Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport din cadrul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad.” 

- Ce părere aveţi despre Univer-
sitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad?

- Este una dintre universităţile de
top din România.

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector al
UVVG?

- Personalitate a vieţii acade-
mice române care a pus bazele
UVVG. Păcat că nu a ajuns minis-
tru al învăţământului, dar încă nu e
târziu.

- Cum v-au ajutat studiile absol-
vite la Universitatea de Vest „Vasile

Goldiş” din Arad în cariera dvs. pro-
fesională?

- Foarte mult m-au ajutat, dovadă
că imediat după terminarea facultăţii
am înfiinţat un club sportiv CS Pro-
Volei Arad, am continuat studiile cu
masteratul şi definitivatul şi m-am titu-
larizat în anul 2008 cu media 9,65.
Acum mă pregătesc pentru gradul II pe
care îl voi da la UVVG anul viitor.

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad o recomandaţi pentru viitorii
absolvenţi de clasa a XII-a?

- Le recomand Facultatea de Edu-

caţie Fizică şi Sport. Eu am îndemnat
deja la doi actuali studenţi din anul I –
Laza Andrei – lotul naţional de volei şi
Szasz Brigitta –lotul naţional feminin
de fotbal.

Adrian Jigău, campion european
la haltere, multiplu campion naţio-
nal, multiplu medaliat european şi
mondial şi fost participant la Jocuri-
le Olimpice, ne-a declarat: „Anii stu-
denţiei ai fost foarte frumoşi, iar cola-
borarea cu profesorii Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost
una deosebită.  Studiile dobândite m-
au ajutat în cariera mea de acum, mai
ales şi prin masteratul pe care l-am
absolvit anul trecut. Şi acum mai ţin
legătura cu Universitatea, dar şi cu

foştii colegi din anii studenţiei, în
limita timpului.” 

„Conducerea universităţii a fost mereu alături de noi”
Interviu cu Marcel Urban, managerul echipei de baschet ICIM Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul UVVG

Marcel Urban, manager al echipei de baschet feminin, ICIM -
Univ. Goldiş Arad şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean

„Vreau să mulţumesc tuturor 
profesorilor pentru sprijinul acordat”

„UVVG este universitate de top din România”
Dialog cu Radu Ioan Săbău, profesor titular la şcoala generală nr.18

Avram Iancu Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 2004

Jigău Adrian, Absolvent al Facultăţii de Educaţie
Fizică şi Sport, din cadrul UVVG, promoţia 2002

Lector univ. dr. GINA GO-
GEAN - titulara catedrei de gim-
nastică din cadrul Facultăţii de
Educaţie fizică şi Sport, fostă com-
ponentă a lotului Olimpic de gim-
nastică a României: „Performanţele

obţinute cu lotul olimpic de gimnas-
tică a României la Olimpiadele de la
Barcelona – 1992 şi Atlanta - 1996 au
însemnat pentru mine etape impor-
tante în cariera sportivă. Despărţirea
profesională însă am realizat-o prin
absolvirea studiilor masterale la Fa-
cultatea de Educaţie Fizică şi Sport
din cadrul Universităţii de Vest „Va-
sile Goldiş”, astăzi fiind titulara cate-
drei de gimnastică în această
prestigioasă facultate. Foştilor profe-
sori, astăzi colegii mei, le datorez
gustul pentru performanţa intelec-
tuală care consider că este o comple-
tare fericită a carierei mele în sportul
de performanţă dedicată României”.

„UVVG este o universitate
prestigioasă”

Declară Gina Gogean, fostă componentă
al lotului olimpic de gimnastică
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- Care sunt impresiile pe
care vi le-a lăsat Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad?           

- Sunt onorat că am absolvit
la această universitate de prestigiu
naţional şi internaţional, univer-
sitate integrată la nivel european.
Cunoştinţele acumulate la Uni-
versitatea de Vest, „Vasile Gol-
diş” Arad au fost de un real folos.
Fără aceste cunoştinţe nu aş fi
putut realiza lucrări importante pe
care le-am demarat în cariera mea.
Nu îmi rămâne decât să mulţu-
mesc Universităţii de Vest „Vasi-
le Goldiş” Arad că există şi, nu în
ultimul rând, domnului Rector
Fondator, Prof. Univ. Dr. Aurel
Ardelean, care a reuşit ca această
universitate să se afle în rândul
universităţilor europene.
„Universitatea de Vest „Vasile

Goldiş’’ mi-a călăuzit paşii
spre o nouă viaţă”

- Aţi fost mulţumit de pres-
taţia cadrelor didactice de la
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad şi care este
legătura dvs. la momentul
actual cu acestea?

- Nici în prezent nu am rupt
legătura cu Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş’’ din Arad, Facul-
tatea de Educaţie Fizică şi Sport,

care mi-a călăuzit paşii spre o
nouă viaţa cea de profesor. Mese-
rie pe care o îmbrăţişez şi o res-
pect. Din 1997 anul absolvirii şi
până în prezent, am obţinut gradul
I în învăţământ, am absolvit un
Master în Management şi Impre-
sariat Sportiv, alt Master în Mana-
gement Educaţional iar în prezent
sunt anul II la Master Manage-
mentul Activităţilor şi Organiza-
ţiilor de Educaţie Fizică, Sportive
şi de Turism. Din 2006 până în
prezent sunt director adjunct la
Grupul Şcolar, „Gheorghe Lazăr”
Pecica, iar începând din acest an
sunt şi membru a Asociaţiei
Absolvenţilor ALUMNI a Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad. În anii studenţiei am
avut parte de profesori de seamă
ai învăţământului românesc, pro-
fesori pentru care port un respect
deosebit, de la aceştia am învăţat
ce ştiu la această oră şi încerc să
nu dezamăgesc. Nu aş dori să uit
pe cineva dar aş putea menţiona:
Decan -Conf. Univ. Dr. Dan Car-
men Mirela, Prodecan - Conf.
Univ. Dr. Turcu Corneliu, Secretar
ştiinţific - Conf. Univ. Dr. Bitang
Viorel Virgil Ioan, Prof. Univ. Dr.
Dehelean Gheorghe, Lector univ.
Dr. Schmidt Francisc, Prof. Dr.
Voicu Alexandru Virgil, Prof.

Univ. Ion V.Ionescu, Prof. Conf.
Ladislau Bachner, Prof. Univ.
Constantin Bogdan, Prof. Univ.
Dr. Gheorghe Popa, Lector dr.
Ioan Marconi.

- Care sunt cele mai impor-
tante realizări din funcţia de
director adjunct?

- Din funcţia de director
adjunct, împreună cu doamna
director prof. Claudia Balaş, am
reuşit cu ajutorul conducerii

I.S.J.Arad, Marius Gondor, fost
inspector şcolar, actualmente
deputat, dna Inspector Şcolar
General prof. Mirela Aldescu şi
Inspector General adjunct, prof.
Nicolae Pellegrini, alături de
administraţia locală, domnul pri-
mar al oraşului Pecica, Petru
Antal, viceprimarul oraşului Peci-
ca, Miodrag Stanoiov, precum şi
domnul deputat Cionca Iustin,
care a fost şi Primar al oraşului

Pecica, reabilitarea şcolilor din
Pecica, prin schimbatul acoperi-
şului, schimbarea uşilor şi gea-
murilor, parchetat şi pus lambriuri
pe pereţi, schimbat instalaţie elec-
trică, construire de noi grupuri
sanitare, mai multor şcoli şi gră-
diniţe aparţinătoare la Grupul
Şcolar, Gheorghe Lazăr” Pecica. 

Am reuşit trecerea de la com-
bustibilul solid la gaz metan pen-
tru încălzirea şcolilor pecicane, să
realizat două terenuri de sport sin-
tetice, unul de fotbal, iar celălalt
de baschet, supravegherea cu
camere video a doua şcoli, inau-
gurarea a două noi laboratoare de
informatică etc. Cu această ocazie
doresc să mulţumesc tuturor celor
care a sprijinit Grupul Şcolar
„Gheorghe Lazăr” Pecica ca să fie
o şcoală cu care noi pecicanii să
ne putem mândri. Elevilor care
învaţă la acest liceu li s-au deschis
porţile spre a face cunoştinţă cu
colegi din alte ţări. Le-a fost ofe-
rită şansa de a face o comparaţie
între modul “local” de a studia şi
cel de peste hotare. În acest sens,
elevii şcoli noastre au fost impli-
caţi în cadrul unor proiecte în mai
multe ţări dintre care aş putea
aminti: Spania, Turcia, Grecia,
Italia şi Polonia.

- Vă mulţumim! 

Toma Dorin, absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Economice
MMI din cadrul Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad,

promoţia 2003, ne-a făcut câteva
declaraţii referitoare la perioada
studenţiei, dar şi despre colabo-
rarea cu conducerea UVVG:

„Anii de studenţie la UVVG
au fost frumoşi, cu toate greută-
ţile inerente care au apărut pe
parcurs. Aceşti ani mi-au lăsat
amintiri foarte plăcute. Studiile
din facultate m-au ajutat foarte
mult în profesia mea de acum.
Pun mult suflet în activitatea pe
care o desfăşor. Personal, consi-
der că toţi profesorii pe care i-
am avut în timpul studenţiei au
contribuit la formarea mea pro-
fesională, fiind nu doar experţi
în domeniul lor de activitate, ci
şi pedagogi şi oameni deosebiţi.
Întotdeauna am avut o bună
colaborare cu facultatea. Dom-
nul rector Aurel Ardelean a con-
tribuit decisiv la dezvoltarea
învăţământului universitar ară-
dean, înscriindu-se cu siguranţă
în istoria acestuia. Am găsit
înţelegere la dânsul de fiecare
data!

Mi-am continuat studiile la
UVVG prin absolvirea unui curs
post universitar. Transmit viito-
rilor studenţi ai UVVG să aibă
mare încredere în calitatea învă-
ţământului din cadrul UVVG”.

- Ce părere aveţi despre
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad?

- Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” este pentru mine
este una dintre cele mai bune
universităţi din România, una
dintre puţinele Universităţi ce se
ridică la nivelul standardelor
europene şi internaţionale.

- Ce părere aveţi despre
prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al UVVG?

-  D-nul prof. univ. dr. Aurel
Ardelean este unul dintre cei
mai buni profesori universitari
şi totodată un bun conducător al
acestei Universităţi pe care a
adus-o la unul dintre cele mai
înalte nivele.

- Cum v-au ajutat studiile

absolvite la Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din
Arad în cariera dvs. profe-
sională?

- Studiile absolvite în cariera
mea profesională mi-au fost de
mare ajutor deoarece profesorii
universitari s-au făcut înţeleşi şi
au prezentat cursurile cu mare
interes.

- Ce facultate din cadrul
Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad o recoman-
daţi pentru viitorii absolvenţi
de clasa a XII-a?

- Facultatea pe care o reco-
mand cu cea mai mare încredere
tuturor celor interesaţi de Uni-
versitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” este Facultatea de Ştiinţe
ale Naturii. 

„Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” este una

dintre cele mai bune 
universităţi din România”
Dialog cu Ana-Maria Vasiliu, biolog, absolventă
a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, specializarea

Biologie, promoţia 2008, şi totodată absolventă a
studiilor postuniversitare Masterat în domeniul

¨Analize de laborator utilizate în domeniul 
biomedical”, promoţia 2010

„Viitori studenţi pot să
aibă mare încredere în

calitatea învăţământului
din cadrul UVVG”

Daniel Toth Daniel şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

„În anii studenţiei am avut parte de profesori
de seamă ai învăţământului românesc” 

Interviu cu Toth Daniel, absolvent al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş’’ din Arad, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport (promoţia 1997), director adjunct la Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” Pecica
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Dragi absolvenţi, 
Domnule Decan,
Distinşi reprezentanţi ai auto-

rităţilor publice locale, 
Stimaţi colegi cadre didactice,
Onorat auditoriu, 
Festivitatea prilejuită de înche-

ierea ciclului de studii universitare
– promoţia 2011 a facultăţii Dvs.,
reprezintă o adevărată sărbătoare
pentru întreaga comunitate acade-
mică şi, în primul rând, pentru
Dvs., dragi absolvenţi, şi profesorii
cu care aţi lucrat în mod direct dar
şi un moment de reflecţie atât asu-
pra anilor minunaţi ai studenţiei cât
şi a ceea ce avem de făcut în viitor. 

Un ciclu de studii universitare
constituie o perioadă relativ scurtă
din viaţa unui om, dar fiind vorba
despre vârsta tinereţii – etapă de
căutare a răspunsurilor la mari
întrebări privind rostul şi sensul
vieţii omului, de modelare a carac-
terului şi de plămădire a profilului
profesional al tânărului, nu trebuie
să uităm bogăţia atitudinilor şi vir-
tuţilor morale superioare, a capaci-
tăţilor şi deprinderilor acumulate
sau a idealurilor şi convingerilor
nobile cărora le-aţi devenit părtaşi
pe parcursul anilor de studenţie.
Toate acestea sunt aureolate de
atmosfera creată în această sală –
nu atât de solemnitate cât, mai ales,
de înălţare spirituală, de bucurie
tonică şi de asumare a speranţei că
vom avea de partea noastră un vii-

tor mai bun. Îmi exprim convinge-
rea că profesorii Dvs., personalul
administrativ şi persoanele cele mai
apropiate afectiv de preocupările
voastre trăiesc aceleaşi sentimente
generoase pentru că, de cele mai
multe ori, bucuriilor împlinirii pe
plan profesional li se asociază
motivaţii şi aspiraţii de a da roade
alese – cele dorite de societate. 

Ca membri ai marii familii aca-
demice a Universităţii de Vest „
Vasile Goldiş” din Arad, trebuie să
remarc faptul că voi, dragi absol-
venţi, aţi fost nu numai martori ai
aniversării a 20 de ani de istorie
instituţională – etapă în care uni-
versitatea a reuşit să se integreze
în Spaţiul European al Învăţămân-
tului şi Cercetării, să devină o cita-
delă a ştiinţei, educaţiei şi promo-
vării de valori multiculturale, să
acumuleze un prestigiu pe plan
naţional şi european, ci aţi fost
actori inspiraţi şi viguroşi ai reali-
zărilor recente cu care ne mândrim.

Printre acestea aş sublinia doar
câteva: Universitatea noastră a
obţinut calificativul de instituţie
academică cu grad de încredere
ridicat în domeniul asigurări cali-
tăţii procesului de învăţământ,
acordat de A.R.A.C.I.S.; a devenit
membră a şapte organizaţii acade-
mice internaţionale dintre care le
enumerăm: Asociaţia Universităţi-
lor Europene, Alianţa Mondială a
Universităţilor pentru Democraţie
– cu sediul la New York şi a Magna
Charta Observatory – cu sediul la
Bologna; anii şcolarizării Dvs. au
coincis cu primele promoţii de doc-
toranzi ai universităţii noastre şi cu

crearea Şcolii postdoctorale; numă-
rul de studenţi mobili a crescut în
ultimii doi ani de 17 ori; patrimo-
niul universităţii a sporit vertiginos
în ultimul deceniu astfel încât spa-
ţiile de învăţământ, dotările labo-
ratoarelor didactice şi de cercetare
ştiinţifică au creat premise pentru

câştigarea a zeci de proiecte euro-
pene, granturi de cercetare obţinu-
te prin competiţie, publicarea a sute
de articole pe care le puteţi găsi în
baze de date internaţionale şi a
peste 900 de tratate, monografii şi
cursuri universitare. Dar, mai pre-
sus de toate acestea, corpul acade-
mic se mândreşte cu cei peste
35.000 de absolvenţi de nivel licen-
ţă şi peste 12.000 de absolvenţi ai
ciclului de studii masterale care, în
marea lor majoritate, au reuşit să se
integreze socioprofesional în spe-
cialitate. O parte însemnată din
aceştia sunt vizibili în comunităţi-
le, ramurile în care lucrează sau pe

plan internaţional datorită perfor-
manţelor profesionale de excepţie
obţinute în calitate de medici pri-
mari, magistraţi, profesori univer-
sitari, manageri de top, jurnalişti
de prestigiu, demnitari ai statului
român, campioni europeni şi mon-
diali în diferite ramuri sportive etc. 

Astfel de rezultate au fost posi-
bile prin munca asiduă a întregii
comunităţi academice, a eforturi-
lor voastre – dragi absolvenţi, şi a
familiilor din care proveniţi, dato-
rită punerii în practică a conceptu-
lui de învăţământ centrat pe stu-
denţi şi, nu în ultimul rând, a
caracterului privat al universităţii
noastre. Exemplele de bune practici
europene, de rezultate pe plan pro-
fesional sau de modele de reuşită
sunt valabile şi pentru voi. Sunt
convins că aveţi un potenţial supe-
rior în raport cu promoţiile ante-
rioare, că posedaţi un nivel de pre-
gătire profesională elevat pentru a

vă afirma pe piaţa naţională şi euro-
peană a muncii urmând să consoli-
daţi renumele dobândit de Alma
Mater Aradensis. Personal, vă
doresc deplin succes în carieră şi în
viaţă, astfel încât să vă încadraţi
cât mai firesc în familia alumnilor
călăuziţi de „spiritul Goldiş” menit

să stârnească sentimente de mân-
drie din partea mentorilor voştri şi
a naţiunii pe care o serviţi. 

Dragi absolvenţi,
Universitatea de Vest „Vasile

Goldiş” din Arad va avea şi în anii
următori o ofertă academică diver-
sificată pe toate cele trei cicluri de
învăţământ superior: Licenţă –
Master – Doctorat, respectiv 41 de
specializări de nivel licenţă, 37 de
specializări masterale , 12 progra-
me doctorale. În acest context, por-
ţile ALMEI MATER ARADENSIS
rămân şi pe viitor larg deschise
pentru Dvs. – ca alumni. Aveţi
posibilitatea de a continua studiile
în cadrul ciclului universitar de
master, iar, după aceea, şcoala doc-
torală. Vă veţi putea înscrie la
sesiuni ştiinţifice, la conferinţe ale
cadrelor didactice şi studenţilor,
puteţi participa la diferite eveni-
mente studenţeşti, ca promotori ai
crezului patronului spiritual al uni-
versităţii – Vasile Goldiş, exprimat
în sintagma „prin noi înşine”. Ne
bizuim pe menţinerea şi dezvolta-
rea de noi relaţii de cooperare cu
voi în anii şi deceniile următoare,
în calitatea de alumni! Vă aştep-
tăm să vă înscrieţi, aşadar, în Aso-
ciaţia Absolvenţilor UVVG din
Arad – ALUMNII! 

Vă doresc multă sănătate şi La
mulţi ani! 

La revedere, în 2021! 
VIVAT, CRESCAT, FLO-

REAT ALMA MATER ARA-
DENSIS ! 

RECTOR,
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN

Mesajul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” adresat absolvenţilor

UVVG cu ocazia cursurilor festive (mai-iunie 2011)
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Str. Liviu Rebreanu, nr. 86

Campusul Universitar „Vasile
Goldiş” din  str. Liviu Rebreanu,
nr.86,  are o suprafaţă de teren de
20.232 mp şi o suprafaţă construită de
10.734 mp, construcţiile compunân-
du-se din: un imobil P+1, două
imobile P+2 şi un imobil P+3, în care
sunt amenajate spaţii de învăţământ,
centre de cercetare, sală sport şi sală
gimnastică care vor fi utilizate de
întreaga comunitatea academică a
Universităţii noastre. 

Centrul de Informatică dotat cu
100 de computere conectate la inter-
net; 

Biblioteca şi sala de lectură; 
4 Amfiteatre (Amfiteatrul „Vasi-

le Goldiş” – 200 locuri; Amfiteatrul
„Alexandru Ioan Cuza” – 160 locuri;
Amfiteatrul „Avram Iancu” – 150

locuri; Amfiteatrul „Nicolae Iorga” –
100 locuri), fiecare amfiteatru dotat
cu sistem de sonorizare,  microfon
fix, microfon mobil, videoproiector,
laptop, ecran de proiecţie automat; 

10 săli de cursuri şi semina-
rii (capacitate totală 1.010
locuri), dotate cu videoproiector,
laptop, ecran de proiecţie auto-
mat; 

Sală de conferinţe – 108 locuri,
dotată cu sistem de videoconferinţă
Polycom (care asigură comunicare la
nivel naţional şi internaţional) cu
posibilităţi de votare simultană şi

ecran de proiecţie automat. 
Institutul de Ştiinţe ale Vieţii

care cuprinde:
Centrul de Microscopie Electro-

nică „George Emil Palade”;

Centrul de Cercetari Farmaco-
gnostice;

Laborator Cromatografie Lichi-
dă;

Laborator Cromatografie Solidă;

Laborator Fitochimie
Imobilele sunt aşezate în careu în

mijlocul căruia de află un bazin cu
fântână arteziană, un parc cu spaţii

verzi în mijlocul căruia este construi-
tă o bisericuţă de lemn.

AULA MAGNA 
UNIVERSITARIA

„Aula Magna Universitaria” face

parte din Complexul de clădiri situa-
te în Campusul Universitar „Vasile
Goldiş”,  având o capacitate de 400
de locuri, fiind dotată cu un sistem de
videoconferinţă, dar cel mai impor-
tant este faptul  că beneficiază de un
sistem de telemedicină cu tehnologie
de proiecţie holografică 3D, integrat
cu soluţia de videoproiecţie şi sono-
rizare. Astfel blocul operator al Uni-
versităţii poate transmite în timp real
cât şi prin înregistrări şi prelucrări
ulterioare a meterialelor atât inter-
venţiile chirurgicale cât şi lucrările
practice, studenţii putând astfel parti-
cipa într-o manieră inedită la aceste
operaţii.

Inaugurarea unui nou tronson
de spaţii de învăţământ la Etajul

2 al Corpului C din 
Campusul Universitar 

„Vasile Goldiş”
Etajul 2 din corpul C, pune la

dispoziţie pentru activitatea didacti-
că a studenţilor tuturor facultăţilor
încă 8 săli de curs şi seminarii, dota-
te cu sistem de videoproiecţie şi
sonorizare cu o capacitate totală de
480 locuri.

Campus Universitar „Vasile Goldiş” 

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad?

- Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” este un model de succes în
învăţământul superior românesc, cu o
bază materială deosebită, cu labora-
toare, săli de curs, amfiteatre, cam-
pusuri, cămine studenţeşti de rangul
întâi. Este o universitare comunitară,
probabil prima din România care s-a
aliniat în mod real la ceea ce trebuie
să reprezinte o astfel de instituţie de
învăţământ, cu o implicare substan-
ţială în viaţa Cetăţii. Am constatat cu
reală satisfacţie implicarea în rezol-
varea problemelor de mediu la nive-
lul judeţului Arad (şi pe albia râului
Mure, de exemplu), în sport (susţi-
nerea echipei de fotbal UTA şi a echi-
pei de baschet ICIM, ca să amintesc
doar cele mai importante investiţii), în
viaţa publică. Sunt mândru că sunt
parte a familiei Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, o universitate dato-
rită căreia Aradul are un spital clinic
universitar, are instituţii juridice soli-
de, o viaţă culturală marcată contri-
buţia cadrelor universitare şi a stu-
denţilor acestei Universităţi. Să
concluzionez: Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” este unul dintre pilo-

nii importanţi ai Aradului modern şi
in extenso ai României moderne,
fiind una dintre universităţile private
de referinţă din sistemul educaţional
naţional, cu parteneriate solide cu
mediul universitar european.  

- Ce părere aveţi despre prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector al
UVVG?

- De numele prof. univ. dr. Aurel
Ardelean se leagă, în bună măsură,
împlinirea unui important deziderat
al arădenilor, după Revoluţie: reînfi-
inţarea învăţământului superior de
lungă durată în municipiu. Domnul
Ardelean este un arădean prin exce-
lenţă, aşa cum mi-aş dori să fie mulţi
alţi arădeni: implicat în viaţa oraşului,
un om care a venit cu soluţii concrete
care au dezvoltat Aradul şi au ajutat
oraşul să prospere. Aurel Ardelean
este creator de spirit, aşa cum în Arad
sunt foarte puţine persoane, şi mi-ar
plăcea să fie considerat un model pen-
tru tinerii care sunt tentaţi să aleagă de
multe ori soluţii de compromis, solu-
ţii facile, soluţii docile. Dl. Ardelean
este o persoană de la care avem cu
toţii de învăţat: management educa-
ţional, bun simţ, competenţă, profesie.
Este un privilegiu pentru Arad că a
rămas în oraş şi că şi-a desăvârşit aici

proiectele. Nu în ultimul rând, este
omul care a creat o altă deschidere
Aradului, o deschidere occidentală,
dacă ţinem cont că astăzi la Universi-
tate învaţă aprox. o mie de studenţi
străini care au introdus Aradul într-un
circuit internaţional. 

- Cum v-au studiile absolvite la
Universitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad în cariera dvs. pro-
fesională?

- Sunt absolvent al Facultăţii de
Drept din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”. Am fost primar al
oraşului Pecica timp de două man-
date şi din anul 2008 sunt deputat în
Parlamentul României. Pregătirea
universitară m-a ajutat să ajung în
Comisia Juridică şi în Comisia de
Regulament a Camerei Deputaţilor,
unde sunt şi pe o poziţie de conduce-
re. Am constatat în activitatea mea

cotidiană că pregătirea universitară
îmi este de foarte mare ajutor, iar
acum îmi susţin doctoratul în acest
domeniu. O spun cu toată responsa-
bilitatea: nu există nicio diferenţă cali-
tativă între absolvenţii Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, ai Facultăţii
de Drept şi absolvenţii oricărei alte
facultăţi de drept din România, cu
mare tradiţie în sistemul educaţional.

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru vii-
torii absolvenţi de clasa a XII-a?

- Pentru că sunt absolvent al Facul-
tăţii de Drept, recomand această spe-
cializare. România are nevoie de pro-
fesionişti, are nevoie de jurişti
competenţi. Vedeţi că sistemul juridic
românesc traversează o perioadă de
reforme, de la care aşteptăm cu toţii
asanarea morală a societăţii româneşti.
Cred că juriştii buni, avocaţii, magis-
traţii, vor reuşi să impună un alt ritm
acestei naţiuni, o altă mentalitate. Ţara
noastră are nevoie de oameni de înaltă
calificare, iar eu recomand Universita-
tea de Vest „Vasile Goldiş” pentru ori-
cine doreşte să urmeze cursurile unei
Facultăţi de Drept care îi poate asigu-
ra perspective bune de angajare, dar şi
un rol social important, activ.

„Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este
unul dintre pilonii importanţi ai Aradului”

Dialog cu Iustin Cionca, deputat PDL, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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- Consideraţi utilă Asociaţia
Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” Alumni, care
în viziunea Universităţii trebuie
să ofere un feed back privind
măsura în care curricula facultă-
ţii răspunde activităţii practice
din profesia d-voastră?

- Constituirea Asociaţiei Absol-
venţilor Universităţii de Vest „Vasi-
le Goldiş” Alumni este una dintre
cele mai frumoase iniţiative la care
m-aş putea gândi. Mă pot raporta la
ea chiar şi numai din punct de vede-
re sentimental, unde nimic nu poate
înlocui bucuria de a-ţi putea regăsii
foştii colegi. Sigur, că referindu-
mă la aspectul universitar – educa-
ţional, şi aici întrebarea dumnea-
voastră este binevenită, această
asociaţie poate furniza date perti-
nente legate de curricula facultăţii,
de medicină în cazul meu, în urma
contactelor stabilite cu unii dintre
foştii absolvenţi. Sugestiile lor, de
astă dată după ce au luat contact cu
realitatea medicală, sunt oportune.
Sunt convins că pe lângă oarecum
„rigiditatea” curriculei universitare
în general, adică lucrurile pe care
trebuie să le înveţi, noţiuni pe care
eşti obligat să le deţii, este nevoie
de flexibilitate. Mă refer la adapta-
rea curriculei în funcţie de nevoile
„pieţei”. Cum s-ar putea adapta mai
bine o curriculă universitară dacă
nu din prisma unui absolvent care
profesează de această dată şi care s-
a întâlnit la modul real cu avantaje-
le şi dezavantajele pregătirii sale.
Niciun simulator, nici măcar cele
performante din aviaţie, nu este o
metodă imbatabilă în combaterea
erorilor. De aceea întotdeauna infor-
maţiile importante provin din lumea
reală. Deci, cred că aceste argu-
mente sunt suficiente pentru a răs-
punde cu fermitate că Asociaţia
Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” Alumni oferă un

feed back eficient privind măsura în
care curricula facultăţii răspunde
activităţii practice, medicale, în
cazul meu. 

„Pentru un student la medi-
cină a oferi gratuit servicii
medicale unor categorii de-
favorizate nu este un efort,

ci o plăcere.”

- Asociaţia studenţilor medi-
cinişti şi a tinerilor medici desfă-
şoară activităţi de servicii medi-
cale în beneficiul unor categorii
defavorizate în mod gratuit. Cum
consideraţi că se poate diversifica
oferta antreprenorială dedicată
comunităţii în anii viitori?

- La această întrebare mă simt
obligat să vă spun că studentul la
medicină şi apoi medicul alege
această profesie pentru că pur şi
simplu i se potriveşte. Suntem
structuri oarecum diferite faţă de
cei din jurul nostru. A ajuta, a înţe-
lege suferinţa şi a o ameliora, sau
chiar vindeca, sunt doar câteva
aspecte cotidiene din profesia de
medic. Fiecare dintre noi, foşti stu-
denţi şi medici, cred, că rupe un pic
din suflet şi dă şi celorlaţi, în aşa fel
încât uneori ne oferim gratuit sufle-
tul celor bolnavi, pe lângă calităţi-
le profesionale. Pentru un student la
medicină a oferi gratuit servicii
medicale unor categorii defavori-
zate nu este un efort, ci o plăcere.
Sigur că trebuie un suport financiar,
iar acesta vine din partea Universi-
tăţii noastre. Însă, atunci când cele
două ingrediente se reunesc, sursa
de finanţare şi studentul, rezultatul
este unul nemaipomenit. Nu ştiu
dacă aţi fost martor la vreun astfel
de eveniment, dar v-aş recomanda,
doar ca să simţiţi bucuria de pe feţe-
le celor pe care încă din facultate
învăţăm să îi consultăm, sau să îi

tratăm. Până acum au fost nume-
roase acţiuni de monitorizare a ten-
siunii arteriale şi a glicemiei. Rezul-
tatele au fost cele scontate de către
noi. Nu ştiu cifre, dar pot să vă spun
că aceste acţiuni au avut succes.
Participarea a fost masivă. Sigur că
sunt privite şi apreciate în mod
favorabil, deşi sunt convins că au
existat şi păreri contradictorii.
Beneficiul comunităţii, a aradeni-
lor, se traduce prin simpla afirmaţie:
nouă ne pasă de ei. Cred că mai
multe nu se pot spune. Bineînţeles
că pe lângă gestul de caritate în
final, am avut oportunitatea să adu-
năm date importante referitoare la
starea lor de sănătate, care ulterior
au fost prelucrate şi au devenit o
sursă semnificativă de informaţii
medicale. În viitor se pot crea cen-
tre de prevenţie, diagnostic, de tra-
tament şi de îngrijire, Aradul fiind
un oraş şi un judeţ cu o patologie
variată, amplă şi din  păcate nume-
roasă, cam în fiecare specialitate.
Nu spun că este un judeţ „bolnav”,
dar este un judeţ în care incidenţa
unor boli este mai mare comparativ
cu restul ţării, iar dumneavoastră

ştiţi bine că este mai uşor să previi
decât să tratezi. Dar, fundamentul
acestor lucruri se bazează pe cer-
cetarea ştiinţifică din domeniul bio-
logic şi medical.  

Profesia de medic este una
dintre cele mai „delicate”

- Vă rugam să ne prezentaţi
câteva repere ale activităţii d-
voastră ştiinţifice?   

- Experienţa mea este încă la
început în cercetarea ştiinţifică.
Sunt asistent universitar la discipli-
na de Neurologie, îndrumat de către
conf. dr. Sanda Deme. Împreună cu
dânsa am descoperit treptat neuro-
logia şi am început să îmi selectez
domeniile de interes. Niciodată nu
am fost constrâns, ci doar atent
canalizat pe o direcţie, în sensul că
am fost aşezat pe făgaşul potrivit
cu mult tact, în aşa fel încât am
învăţat de la dânsa că niciun efort
nu e prea mare şi că se poate face
treabă dacă îţi place. Sunt interesat
în mod deosebit de aspectele de
interconexiune dintre neurologie şi
cardiologie, de aceea am ales un

doctorat aproape de final în dome-
niul cardiologiei. Aşa am ajuns să
trimit şi să fie acceptate lucrările
mele, mai bine zis ale noastre, la
toate congresle naţionale şi la cele
internaţionale la care participăm.
Nu are rost să enumăr titluri de
lucrări, dar amintesc cele mai recen-
te participări: Congresul Mondial
de Stroke, Congresul Societăţilor
Europene de Neurologie, Congresul
Societăţii pentru Studiul Neuropro-
tecţiei şi Neuroplasticităţii, şi pot
continua. Pe de altă parte, sunt
cooptat în echipa mai multor gran-
turi de cercetare finanţate prin com-
petiţii naţionale. Unul este în dome-
niul cardiologiei, deci rămâne în
teritoriul meu. Un altul este în
domeniul psihiatriei – gerontolo-
giei. Sunt şi alte aspecte legate de
activitatea mea de cercetare ştiinţi-
fică, dar aş crede că acestea sunt
cele mai importante. Reţineţi vă
rog, că aşa cum doreşte şi Domnul
Rector, în toate aceste acţiuni sunt
implicaţi şi studenţii noştri, care tre-
buie să înveţe încă de „mici” cum
să facă cercetare ştiinţifică. Ce aş
putea să vă spun, ca să inchei... nu
ştiu, dar aş putea să amintesc că
profesia de medic este una dintre
cele mai „delicate”, valoroase şi
indispensabile profesii pentru toţi
ceilalţi din jur. Fără noi ţoţi ar fi
morţi, la propriu de astă dată. Sun-
tem un „grup” de oameni care
înfruntăm moartea zilnic şi mai
avem şi succese, între noi fie vorba
de cele mai multe ori, nu numai
dezamăgiri, care nu sunt întotdeau-
na vina noastră. Amintiţi-vă că sun-
tem oameni şi că mai trebuie să mai
şi murim şi de aceea noi, medicii nu
putem fi zei, pentru că dacă am fi,
cred eu, sau cel puţin eu aşa aş face,
aş fi neumuritor. Cred că în realita-
te nu ne e frică de moarte, ci de
gândul morţii. Nu?

D. A. 

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad?

- În opinia mea, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” se bucură, atât
pe plan local, cât şi pe plan interna-
ţional, de prestigiul cuvenit. Dovada
acestui fapt constă în numărul mare
de studenţi ai acestei universităţi,
dintre care numeroşi sunt veniţi de
peste hotare, prin programele de stu-
dii oferite de facultăţile noastre. Uni-
versitatea de Vest „Vasile Goldiş”
are calificativul maxim „grad de
încredere ridicat”, statut care i-a fost
acordat  în anul 2009, de către Agen-
ţia Română de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior. 

„Prof. univ. dr. Aurel 
Ardelean este rector al acestei
universităţi din 1990 şi consi-
der că este o persoană capa-

bilă”
- Ce părere aveţi despre prof.

univ. dr. Aurel Ardelean, rector
al UVVG?

- Prof. univ. dr. Aurel Ardelean
este rector al acestei universităţi
din 1990 şi consider că este o per-
soană capabilă, care a reuşit să con-
tribuie la dezvoltarea societăţii ară-

dene prin numeroase activităţi
întreprinse de-a lungul anilor, însă
cea mai importantă, după părerea
mea este tocmai înfiinţarea acestei
universităţi de prestigiu. Sunt mul-
ţumit că mi-am finalizat studiile în
cadrul acestei universităţi şi mă

bucur să ştiu că Aradul şi copii
noştri au o universitate a lor, în care
să-şi clădească, de la temelie, un
viitor. 

„Atenţia spre domeniul 
complex al dreptului”

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- Fiind absolvent al Facultăţii
de Ştiinţe juridice, specialitatea
Drept, în cadrul Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” mi-am cana-
lizat atenţia spre domeniul com-
plex al dreptului şi mă bucur în
prezent de roadele muncii mele şi
de cunoştinţele acumulate pe par-
cursul anilor petrecuţi în această
universitate, atât în cadrul profesiei
de consilier juridic, de mediator,
dar mai ales în cea de cadru didac-
tic.

„Facultatea de Ştiinţe 
juridice este cea mai 

indicată”
- Ce facultate din cadrul Uni-

versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Facultatea de Ştiinţe juridice
este cea mai indicată persoane-
lor dornice să-şi cunoască pro-
priile drepturi şi obligaţii, dar
şi pe cele faţă de semeni şi
societate. Acesta este un dome-
niu în care este întotdeauna
nevoie de oameni capabili să
facă performanţă, de oameni
dornici să îmbunătăţească
ansamblul de condiţii ce le
guvernează viaţa. Vă aşteptăm
în rândul nostru, pe toţi cei care
consideraţi că aveţi sau veţi
avea un cuvânt de spus în evo-
luţia spre bine a României!

„Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a contribuit
la dezvoltarea societăţii arădene”

Sorin Fildan, Director al departamentului de ID/FR, Facultatea de Ştiinţe juridice, specialitatea Drept, 1995, Arad

„Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” Alumni oferă un feed back eficient”
Interviu cu dr. Pavel Nanu, absolvent al Facultăţii de Medicină, Farmacie, Medicină Dentară din cadrul UVVG
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- Ne puteţi spune câteva
cuvinte despre cariera dumnea-
voastră?

- Cariera mea s-a dezvoltat pe
două paliere – primul cel universi-
tar şi cel de-al doilea cel particular
şi anume deschiderea propriului
cabinet psihologic.

- Cum anume aţi ales cariera
universitară?

- Cel mai important motiv care
m-a orientat înspre această carieră
este acela că îmi face plăcere să
predau. Consider că a învăţa pe alţii
este ceva foarte important şi foarte
frumos totodată. Fiind mereu în
contact cu diferite nivele de înţele-
gere ai mereu de căutat variante
bune sau mai bune de a explica şi
aceasta menţine un tonus ridicat pe
tot parcursul exercitării meseriei.

- Cum de aţi ales Universita-
tea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad?

- Cred că universitatea m-a ales
pe mine, oferindu-mi şansa să pro-
fesez aici. În anul în care am ter-
minat a fost posibil să fim angaja-
te două persoane eu şi şefa de
promoţie a generaţiei noastre
Hossu Ruxandra. Este emoţionant
pentru un proaspăt absolvent să i se
ofere această oportunitate şi este

totodată o recunoaştere a valorii
sale.

- Care au fost paşii în cariera
universitară?

- Un prim pas a fost să mă aco-
modez, pentru că deşi am mai
lucrat în învăţământul preuniversi-
tar, sunt diferenţe între cele două
tipuri de învăţământ – cel universi-
tar şi cel preuniversitar. 

- Pe parcursul acestei perioa-
de, care sunt lucrurile pe care le-
aţi făcut la catedra de Psihologie?

- Pe lângă creşterea personală
cred că important este să sprijini
studenţii în ascensiune şi să asiguri
un proces de învăţământ de înaltă
calitate. Pentru acest lucru pe lângă
faptul că în catedră am încercat să
găsim obiective comune care să
facă munca orientată constructiv în
acelaşi sens, am reuşit de-a lungul
anilor, să avem invitaţi de marcă
pentru susţinerea unor cursuri sau
workshop-uri. Câţiva dintre aceştia
sunt: Andreea şi Stepfanie Kuts-
chera, de la Kutschera Institute
Austria, specialişti în programare
neurolingvistică, Roger şi Cristine
Day, din Anglia, specialişti în tera-
pia prin joc, Erich Burer, din Ger-
mania, psihoterapeut, Andre
Moreau, din Belgia, psihoterapeut,

C. Butcher, din SUA, specialist în
problematica efectelor televiziunii
asupra creşterii agresivităţii, Wil-
helm Kempf, din Germania, psiho-
terapeut, Rosemary Napper, trainer
şi supervizor analiză tranzacţiona-
lă, preşedinte al Asociaţiei Interna-
ţionale de Analiză Tranzacţională,
Thomas Saias, preşedinte al Aso-
ciaţiei Internaţionale de Psihologie
Comunitară. Pe lângă aceşti invi-
taţi, am mai reuşit să facem un
Centru de cercetare care să ne spri-

jine în activitatea de cercetare pe
care toţi colegii o realizăm.

- Aţi spus că în paralel carie-
ra dumneavoastră s-a dezvoltat
şi în alt fel.

- Da, în anul 2005 mi-am des-
chis propriul cabinet de psihologie.
Deşi pare că are avantaje doar în
plan personal am reuşit să îmbin şi
aici activitatea cu cea de la univer-
sitate. Aşa cum ştiţi, cabinetul meu
este un loc unde studenţii şi maste-
ranzii pot efectua practică şi dato-

rită faptului că am reuşit în scurt
timp să mă acreditez pe toate
domeniile psihologiei ce funcţio-
nează acum în ţară, pot beneficia de
practică în toate aceste domenii.
Deşi sunt acreditată pe toate dome-
niile am ales să lucrez preponde-
rent pe două dintre ele şi anume
psihologia muncii şi psihoterapie
şi aceasta înseamnă că am fost dor-
nică să am colegi, angajaţii mei cu
care să împart munca de la cabinet

- Ce realizări aţi avut cu stu-
denţii?

- În ultimii doi ani am avut
patru cercuri studenţeşti în care
aceştia s-au implicat atât cu munca
de teren, cât şi cu interpretarea sta-
tistică a datelor culese, aplicarea
diferitelor tipuri de intervenţii şi
acum mai curând suntem în partea
de finalizare a studiilor şi lucrăm la
materialele ce vor fi publicate
curând. Cred că e important în viaţă
să crezi în tine şi să întâlneşti
oameni care îţi oferă oportunităţi.
Este de altfel ceea ce transmit stu-
denţilor mei în fiecare an la finalul
fiecărei generaţii, să creadă în ei, să
creadă că sunt oameni care o să le
întindă o mână de ajutor, să creadă
că locul lor este în acest vast dome-
niu al psihologiei. 

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad?

- Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” se numără printre puţinele
universităţi care se bucură de cali-
ficativul maxim „grad de încrede-
re ridicat”. Acest grad i-a fost  acor-
dat  universităţii în cadrul căreia
îmi desfăşor activitatea de cadru
didactic şi de director al Departa-
mentului de Drept Public, în anul

2009, de către Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţămân-
tul Superior. Sunt încântată să
întâlnesc zilnic studenţi preocu-
paţi de viitoarea lor carieră, de vii-
tor, în general şi sunt convinsă că
vor realiza tot ce îşi doresc dacă
vor continua pe drumul bun pe care
le îndrumăm paşii. Domnul prof.
univ. dr. Aurel Ardelean este o per-
soană care a făcut posibil visul
unor întregi generaţii de absolvenţi

tocmai prin punerea bazelor acestei
universităţi arădene. Suntem bucu-
roşi să-l avem printre noi pe acest
om deosebit care se gândeşte con-
stant la noi modalităţi de păstrare şi
de ce nu, dezvoltare a învăţămân-
tului universitar arădean şi naţio-
nal.

- Cum v-au ajutat studiile
absolvite la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad în
cariera dvs. profesională?

- Pot să mărturisesc faptul că
studiul dreptului în cadrul Univer-
sităţii de Vest „Vasile Goldiş” a
constituit puntea mea de lansare în
profesia de consilier juridic, de
mediator, de cadru didactic pentru
numeroase generaţii. Am învăţat
foarte multe lucruri utile pe timpul
facultăţii, de la somităţi din dome-
niul juridic.

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Facultatea pe care aş putea-o
recomanda cu încredere este cea
de Ştiinţe Juridice, deoarece fiind
cadru didactic cunosc îndeaproape
toate detaliile legate de oportunită-
ţile viitorilor absolvenţi.

- Ce părere aveţi despre Uni-
versitatea de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad?

- Am o părere foarte bună des-
pre Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, şi asta nu pentru
faptul că şi eu îmi desfăşor activi-
tatea în cadrul acestei universităţi,
ci datorită faptului că este o uni-
versitate de prestigiu. Exemplifi-
când puţin, pot să spun că atunci
când mă întâlnesc cu unii oameni
şi vine vorba despre studii, când
spui că şi tu ai absolvit una dintre
facultăţile universităţii, parcă se
schimbă ceva, eşti privit cu alţi
ochi, în sensul bun. Despre domnul
rector al UVVG, prof. univ. dr.
Aurel Ardelean, nu cred că mai
este cineva care să aibă o altă păre-
re decât cea care trebuie, adică

foarte bună, asta şi datorită faptu-
lui că este „motorul” acestei uni-
versităţi.

- Cum v-au studiile absolvite
la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad în cariera dvs.
profesională?

- Cariera mea a fost influenţa-
tă în sens pozitiv, şi poate că dacă
îmi finalizam studiile mai devre-
me, poate că eram mai departe.

- Ce facultate din cadrul Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad o recomandaţi pentru
viitorii absolvenţi de clasa a XII-
a?

- Dacă aş fi subiectiv, aş reco-
manda Facultatea de Ştiinţe Juri-
dice, dar recomand ca fiecare să
urmeze studiile care îl vor ajuta în
activităţile ulterioare.

„Este important să sprijini studenţii în ascensiune şi să
asiguri un proces de învăţământ de înaltă calitate”

Interviu cu lect. univ. dr. Roxana Maier, din cadrul Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă
Socială, absolventă a primei promoţii a Facultăţii de Psihologie, (promoţia 2004), medic psiholog

„Cariera mea a fost 
influenţată în sens pozitiv

de UVVG din Arad”
Dialog cu Mocanu Alexandru, ofiţer de poliţie,

expert criminalist oficial, la Serviciul 
Criminalistic din I.P.J.Arad, asistent universitar

în cadrul UVVG Arad, Facultatea de Ştiinţe 
Juridice. Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe 

Juridice din cadrul UVVG Arad, anul 2003

„Studiul dreptului în cadrul 
Universităţii de Vest «Vasile Goldiş»
a constituit puntea mea de lansare”

Dialog cu Narcisa Mihaela Stoicu, Director al Departamentului de Drept Public
în cadrul UVVG, Facultatea de Ştiinţe Juridice, specialitatea Drept, 1998

Caseta redacţională
Ediţie specială realizată cu ajutorul Universităţii de Vest 
Vasile Goldiş şi al Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii

de Vest Vasile Goldiş - ALUMNI
Director: Daniel Albu
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CAPITOLUL I. DISPOZIŢII
GENERALE 

ART. 1. Asociaţia Absolvenţi-
lor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş din Arad, denumită în con-
tinuare “asociaţie”, este o asociaţie
autonomă, neguvernamentală, apo-
litică, are caracter ştiinţific, social,
cultural, sportiv, umanitar, nonpro-
fit, organizată potrivit prezentului
Statut şi în baza prevederilor Ordo-
nanţei Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii modi-
ficată, precum şi în conformitate cu
dovada disponibilităţii denumirii
nr. 65538 din 16.09.2008, eliberată
de Ministerul Justiţiei - Direcţia
pentru Relaţii cu Publicul şi evi-
denţa ONG. Asociaţia Absolvenţi-

lor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” în raporturile sale cu terţii
din străinătate, va folosi şi denumi-
rea corespondentă din limbile de
circulaţie internaţională (Vasile
Goldiş Alumni Association, Asso-
ciation des Diplomes de l’Univer-
site “Vasile Goldiş “, Asociation de
los Graduados de la Universidad
“Vasile Goldiş“). „Alumni“ ca ter-
men internaţional consacrat pentru
a definii asociaţiile absolvenţilor va
fi putea fi folosit în toate materia-
lele referitoare la activitatea sau
identificarea Asociaţiei Absolven-
ţilor Universităţii „Vasile Goldiş”.   

ART. 2. DENUMIREA ASO-
CIAŢIEI

(1) Asociaţia Absolvenţilor
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş
din Arad ALUMNI.

(2) Asociaţia are siglă şi ştam-
pilă. Culorile  Asociaţia Absolven-
ţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” sunt alb şi albastru. Marca
Asociaţia Absolvenţilor Universi-
tăţii de Vest „Vasile Goldiş”, con-
stituită din emblema şi denumirea
ei, se va înregistra la Oficiul de Stat
pentru Invenţii şi Mărci. 

ART. 3. SEDIUL ASOCIA-
ŢIEI 

(1) Sediul este situat în imobilul
din municipiul Arad, B-dul. Revo-
luţiei,  nr. 94-96, judeţul Arad.  

(2)  Sediul asociaţiei poate fi
schimbat, pe baza hotărârii Consi-
liului director.   

ART. 4. DURATA DE FUNC-
ŢIONARE.  - (1) Asociaţia Ab-
solvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” se constituie pe du-
rată nedeterminată. 

ART. 5. PATRIMONIUL
ASOCIAŢIEI. (1) Patrimoniul

este format din drepturile şi din
obligaţiile patrimoniale născute în
condiţiile legii. Activul patrimoniu-
lui la înfiinţare este de 1000 lei con-
stituit în bani, depuşi de fondatori.
(2) Întregul patrimoniu va fi evi-
denţiat în contabilitate, în confor-
mitate cu legea română în materie,
pe numele asociaţiei şi va fi folosit
exclusiv pentru realizarea scopului
şi obiectivelor asociaţiei. -

CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI
OBIECTUL DE ACTIVITATE
AL ASOCIAŢIEI
Art. 6. SCOPUL ASOCIAŢIEI.
(1) Scopul principal al asociaţiei
este constituirea unui cadru de ac-
ţiune pentru promovarea elemente-
lor de noutate si de actualitate din

toate domeniile studiate în rândul
absolvenţilor Universitatii de Vest
„Vasile Goldiş”, din Arad, realiza-
rea inter-relationarii optime între
activitatea teoretica si cea practica,
sprijinirea lor pentru integrarea

profesionala, ridicarea nivelului sti-
intific si cultural, organizarea unor
activităţi de conlucrare  dintre uni-
versitate şi mediul social - econo-
mic . -

(2) Asociaţia, prin caracterul
său neguvernamental, va promova
iniţiative, va întreprinde acţiuni şi
va face demersuri concrete în ve-
derea sporirii gradului de transpa-
renţă a instituţiilor publice în
procesul de învăţământ, ridicarea
acestui proces la nivelul standarde-
lor, criteriilor şi indicatorilor de
performanţă european ţi internaţio-
nal, dezvoltarea unei culturi a cali-
tăţii, creşterea preocupărilor pentru
cultura civică, stimularea intensifi-
cării relaţiilor între corpul profeso-
ral şi absolvenţi. 

Art.7. OBIECTIVELE ASO-
CIAŢIEI.   

(1) În realizarea scopului său
Asociaţia îşi propune următoarele
obiective:  

a) stabilirea şi promovarea de
relaţii de colaborare între Universi-
tatea de Vest „Vasile Goldiş” şi ab-
solvenţii săi, din toate domeniile de
pretutindeni;   

b) organizarea de acţiuni cu ca-
racter ştiinţific, cultural, sportiv,
umanitar şi social menite să contri-
buie la propagarea imaginii şi la ri-
dicarea prestigiului Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” pe plan naţio-
nal şi internaţional; -

c) sprijinirea dezvoltării bazei
materiale de învăţământ şi cerce-
tare din universitate;  

d) dezvoltarea colaborării inter-
naţionale cu organizaţiile similare;    

e) menţinerea şi dezvoltarea tra-
diţiilor specifice Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”;  - f) cultiva-
rea spiritului de apartenenţă la co-

munitatea academică a
Universităţii de Vest „Vasile Gol-

diş”; 
g) difuzarea în rândul absolven-

ţilor UVVG a modificărilor legi-
slaţiei, a evoluţiei practicii, a
noutăţilor apărute în doctrină;-

h) stimularea relaţiilor interac-
tive între oamenii de ştiinţă;  i) or-

ganizarea unor manifestări
specifice dezvoltării dialogului
între corpul profesoral şi absolvenţi
pe de o parte şi între angajator şi
absolvent, pe de altă parte;     j)
sprijinirea absolvenţilor UVVG
pentru accesul pe piaţa muncii şi
integrarea lor profesională; -

k) orientarea studenţilor cu ap-
titudini specifice spre activitatea de
cercetare ştiinţifică;  

l) reprezentarea intereselor pro-
fesionale ale tuturor membrilor
asociaţiei în raporturile cu asocia-
ţiile similare din ţară şi din străină-
tate.   - m) înfiinţarea de  societăţi
comerciale. Dividendele obţinute
de Asociaţie din activităţile acestor
societăţi comerciale, dacă nu se
reinvestesc în aceleaşi societăţi co-
merciale se folosesc obligatoriu

pentru realizarea scopului Asocia-
ţiei;   - n)  Asociaţia poate desfăşura
orice activităţi economice directe,
dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în strânsă legătură cu scopul
principal al acesteia;  -

Art. 8. Principalele mijloace
pentru realizarea scopului şi obiec-
tivelor asociaţiei sunt: 

a. iniţierea de proiecte privind
oferirea primului serviciu absol-
venţilor din UVVG;    b. organiza-
rea de concursuri inter-studenţeşti
pe diferite teme şi domenii;    c. or-
ganizarea de seminarii, simpo-
zioane, conferinţe şi alte reuniuni
cu tematica din domeniile studiate
şi de integrare profesională;   - d.
crearea şi actualizarea unei baze de
date şi informaţii de specialitate în
vederea documentării acelor intere-
saţi;    -   e. organizarea de training-
uri pentru studenţii şi absolvenţii
din UVVG;     f. realizarea unei
baze de date privind absolvenţii din
UVVG în vederea întocmirii de

programe de integrare profesională;
g. editarea unei reviste periodice a
asociaţiei, a unor pliante tematice,
cărţi şi alte publicaţii de speciali-
tate;   - h. sprijinirea proiectelor şi
programelor profesionale iniţiate
absolvenţii din UVVG;   i. iniţierea
unor proiecte privind promovarea
imaginii UVVG;    - j. colaborarea
cu organizaţii de profil din ţară şi
din străinătate;    k. alte mijloace
menite să conducă la îndeplinirea
scopului şi obiectivelor Asociaţiei.  

Art. 9. Pot fi în preocuparea
Asociaţiei Absolvenţilor Universi-
tăţii de Vest „Vasile Goldiş”, orice
persoane recunoscute cu preocu-
pări ştiinţifice, de certa probitate
morală şi profesională, atât din rân-
dul studenţilor, al cadrelor din în-
văţământului superior, cât şi din
activitatea de cercetare, fără nici o
discriminare bazată pe criterii de
rasă, sex, etnie, origine socială, op-
ţiune, apartenenţa politică sau reli-
gioasă. De asemenea, Asociaţia
Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, îşi propune să spri-
jine moral şi material şi cadre di-
dactice pensionare ale Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, care au o
stare de sănătate şi o stare materială
precare. 

Art. 10. Cu respectarea deplină
a legislaţiei în vigoare şi a prevede-
rilor acestui Statut, Asociaţia Ab-
solvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” poate desfăşura ac-

STATUTUL ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII
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DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD- ALUMNI
tivităţi subsidiare cu caracter eco-
nomic în vederea obţinerii de veni-
turi necesare îndeplinirii
obiectivelor sale exclusiv nelucra-
tive. În acest scop, Consiliul Direc-
tor poate decide înfiinţarea de
societăţi comerciale pe baza legi-
slaţiei în vigoare. Prevederile pre-
zentului articol se întemeiază pe
dispoziţiile art. 46, lit. d., art. 47 şi
art. 48 ale Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii.    -

CAPITOLUL III. MODUL
DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIER-
DERE A CALITĂŢII DE MEM-
BRU -

Art. 11. Asociaţia este formată

din totalitatea membrilor, ce pot
avea calitatea de membri fondatori,
membri asociaţi şi membri onori-
fici.    Art. 12. Drepturile şi obli-
gaţiile membrilor asociaţiei, se
exercită sau se execută numai în
nume personal, fiind interzisă exer-
citarea ori executarea prin împuter-
nicire, cu excepţia, dacă este cazul,
a obligaţiei de plată a cotizaţiei sau
a taxei de înscriere. În cazuri ex-
cepţionale, sau de forţă majoră, cu
acordul Adunării Generale, dreptu-
rile şi obligaţiile membrilor asocia-
ţiei vor fi reprezentate prin mandat.
Cuantumul taxelor de înscriere şi a
cotizaţiei se stabilesc de către Con-
siliul Director.  

Art. 13. Poate dobândi calitatea
de membru asociat orice persoană
care a absolvit una din formele de
învăţământ ale Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” indiferent de cetă-
ţenia şi rezidenţa actuală. -

Art. 14. Calitatea de membru
asociat se dobândeşte la cerere, în-
soţită de o declaraţie de acceptare a
prevederilor Statutului şi de copia
oficială a calităţii de absolvent al
unei forme de învăţământ  prevă-
zute în articolul de mai sus.  

Art. 15. Membrii Asociaţiei
Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, cu excepţia mem-
brilor onorifici, au obligaţia de a
plăti taxa de înscriere şi cotizaţia
anuală (indiferent de data înscrie-
rii) în cuantumul stabilit de Consi-
liul Director. Membrii asociaţiei
vor participa la activităţile acesteia. 

Art. 16. Membrii Asociaţiei, in-
vitaţi în această calitate să participe
la manifestări, unde, prin poziţia
adoptată, ar putea angaja asociaţia,
au datoria de a se consulta cu Pre-
şedintele sau cu mandataţii aces-

tuia, Vicepreşedinţii şi Secretarul
executiv, asupra programelor Aso-
ciaţiei şi a poziţiei acesteia în pro-
blemele legate de participarea la
acele manifestări. Aceeaşi obligaţie
revine şi membrilor asociaţiei care
sunt invitaţi, cu titlu personal, la di-
verse manifestări, dar doresc să se
exprime în numele Asociaţiei Ab-
solvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”. 

Art. 17. Pot dobândi calitatea
de membru asociat şi cetăţenii stră-
ini care au absolvit în Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” orice formă
de învăţământ. Membrilor asociaţi,
cuprinşi în acest articol, le sunt re-
cunoscute drepturile si obligaţiile

prevăzute de prezentul Statut pen-
tru membrii asociaţiei, dar fără
dreptul de a fi aleşi în Consiliul Di-
rector sau în Comisia de Cenzori. 

Art. 18. Calitatea de membru

onorific se poate recunoaşte spe-
cialiştilor români şi străini care s-
au remarcat în activitatea de
îndrumare ştiinţifică a studenţilor
sau absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, cât şi celor de
notorietate ştiinţifică internă şi in-
ternaţională.  Calitatea de Doctor
Honoris Causa a Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” Arad, atrage
de drept calitatea de membru ono-
rific a Asociaţiei Absolvenţilor
Universităţii „Vasile Goldiş”.   -
Art. 19. Încălcarea din culpa a pre-
vederilor Statutului sau săvârşirea
de fapte incompatibile cu obiecti-
vele fundamentale ale Asociaţiei
Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, ori de natură să
atragă prejudicii morale sau mate-
riale acesteia (cum ar fi, condam-
narea penală prin hotărâre

judecătorească definitivă şi irevo-
cabilă ori alte situaţii de o gravitate
comparabilă) atrag excluderea din
asociaţie sau retragerea calităţii de
membru onorific, conform proce-
durii statutare.   

Art. 20. Calitatea de membru
se pierde prin :  

a) renunţarea expresă formulată
în scris de către cel ce renunţă cu
condiţia de a-şi comunica cererea
Consiliului Director cu cel puţin 6
luni înainte de finele anului social;    

b) deces;       
c) excludere sau, după caz, re-

tragere,  a calităţii de membru ono-
rific;     

d) neplata cu rea credinţă de
către membrii fondatori, membrii
asociaţi a cotizaţiei, mai mult decât
durata unui an calendaristic.  

Art. 21. Membrii fondatori,
membrii asociaţi şi membrii onori-

fici, care se retrag sau care sunt ex-
cluşi, nu au nici un drept asupra
patrimoniului Asociaţiei Absolven-
ţilor Universităţii de Vest „Vasile

Goldiş”. Ei rămân obligaţi a achita
cotizaţiile (cu excepţia membrilor
onorifici) pe tot timpul cât au fost
asociaţi.  

Art. 22. Până la desfăşurarea
Adunării Generale, Consiliul Di-

rector poate decide, cu 2/3 din vo-
turile membrilor săi, suspendarea
unei persoane din calitatea de
membru dacă se constată săvârşirea
de fapte care, conform cu Statutul
Asociaţiei atrag excluderea. Sus-
pendarea încetează prin hotărârea
Adunării Generale, care este defi-
nitivă.  - CAPITOLUL IV. PA-
T R I M O N I U L
ASOCIATIEI.VENITURILE
ASOCIAŢIEI. MĂSURI
PRIVIND ACTIVITATEA FI-
NANCIAR CONTABILĂ A
ASOCIAŢIEI

Art.23. Patrimoniul Asociaţiei
Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, prin Hotărâre a
Adunării Generale a asociaţilor, se
va putea majora, în funcţie de dez-
voltarea programelor menţionate la
scopul asociaţiei şi prin sponsori-

zări din ţară şi străinătate, conform
legilor române, respectiv străine în
vigoare. 

Art. 24. Cuantumul taxei de în-
scriere şi al cotizaţiei membrilor se
va stabili de Consiliul Director şi
va fi propus aprobării Adunării Ge-
nerale. Acestea vor fi corelate,
anual, cu indicele de inflaţie. Mem-
brii asociaţiei pensionari vor putea
plăti jumătate din cuantumul coti-
zaţiei stabilite.   

CAPITOLUL VIII. FILIA-
LELE ASOCIAŢIE 

ART.52. Asociaţia îşi poate
constitui filiale cu personalitate ju-
ridică, ca structuri teritoriale, cu un
număr minim de 3 membri, organe
de conducere proprii şi un patrimo-
niu distinct de cel al asociaţiei. Ac-
tivitatea filialei se va desfăşura sub
îndrumarea şi controlul Consiliului
Director.   

ART.53. Asociaţia va putea în-
fiinţa sucursale sau alte structuri te-
ritoriale fără personalitate juridică
în orice localitate din ţară, în func-
ţie de interesele practice care vor
apare în timpul funcţionării şi acti-
vităţii sale, cu respectarea regle-
mentărilor legale aplicabile în
materie.   

CAPITOLUL IX. DISPOZI-
ŢII FINALE 

ART.54. Prezentul statut este
valabil pe toată durata existenţei
Asociaţiei, modificarea sau com-
pletarea sa urmând a se face numai
de către Adunarea Generala, la
propunerea Consiliului Director,
cu îndeplinirea reglementărilor le-
gale.  

ART.55. Membrii Asociaţiei îşi
însuşesc prin aderare prevederile
prezentului statut.

ART.56. Prezentul statut se
completează cu prevederile O. G.
nr. 26/2000, modificată şi comple-
tată ulterior, şi alte acte normative
în materie privind scopul şi obiec-
tul de activitate al asociaţiei.  

FONDATORII ASOCIA-
ŢIEI ABSOLVENŢILOR UNI-
VERSITĂŢII DE VEST
„VASILE GOLDIŞ” sunt: ALBU
DANIEL, GREC MARCEL, 
MIHĂIEŞ SIMONA, SABĂU
FLAVIUS, STANCA TRAIAN,
LEORDEAN VIORICA, CHEN-
DEREŞ RA MONA, NANU
PAVEL, MREJERU ALINA,
BIRĂU AMALIA
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Asociaţia Absolvenţilor Uni-
versităţii de Vest „Vasile Goldiş”
– ALUMNI a organizat, în pe-
rioada 20-22 mai 2011, la Arad –
Campusul Universitar „Vasile
Goldiş”, Aula „Ştefan Cicio Pop”
şi Complexul Universitar Macea
ale UVVG, în colaborare cu Cen-
trul Cultural Judeţean şi Consiliul
Judeţean Arad, sub patronajul
Universităţii de Vest „Vasile Gol-
diş” din Arad întâlnirea anuală
„Curricula academică şi traiectul
profesional al absolvenţilor
UVVG Arad”, ediţia a II-a. 

Proiectul a fost câştigat de
Asociaţia Absolvenţilor Univer-
sităţii de Vest „Vasile Goldiş” –
Alumni, în urma concursului de
proiecte organizat de Centrul Cul-
tural Judeţean Arad din cadrul
CJA şi s-a încadrat în programul
Zilelor Academice Arădene, cea
de-a  XXI-a organizată de Uni-
versitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, care a marcat 21 de ani
de învăţământ academic.

Întrunirea de la Complexul
Universitar Macea, proprietate a
Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”, s-a bucurat de prezenţa
invitatului de onoare, Rector,
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi a
mai multor absolvenţi de seamă a
UVVG, care deţin funcţii impor-
tante în administraţia locală şi ju-
deţeană, dar şi în Parlamentul
României, precum deputatul Ius-
tin Cionca şi Camelia Răsunoiu,
consilier municipal. 

De asemenea, au onorat
lucrările LUCIAN IOAN
PALCU, secretar al primăriei
Vinga, MARCEL URBAN, ma-
nager al echipei de baschet femi-
nin ICIM - Univ. Goldiş Arad, dr.
VIORICA LEORDEAN, jr. TRA-
IAN TUDOR STANCA, ANCA
FLORINA MOROŞTEŞ, DA-
NIEL TOTH, LARISA
MURĂRAŞU, FLORIN ALB,
HURD CIPRIAN, ANDREI ŞTE-
FAN HULKA, GABRIEL
ADRIAN COŞOVEANU, ARSE-
NIE HANDRA, LAURA
GORON, ANAMARIA ACHIM,
ROMINA COTOI, ALEXAN-
DRA MICLE, IONELA GÎRDA,
MARIANA RISTA, Jurist VALE-
RIU RISTA, CRISTINA
ILEANA HEREŢIU, DUMITRU
CRECIUN, ALEXANDRA

CRISTINA CREŢU, MARIA
RAMONA PANFIL, MARIA SI-
MINA STANA, CRISTIAN
STANCIU, ADRIAN COJO-
CARU, ARGHIR ANGELA
CIONCA, GHEORGHE
CIONCA, PAULINA DZIŢAC,
DUMITRU ENĂCHIUC şi mulţi
alţii.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, a subliniat:
„Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, cu un număr de peste
21000 de studenţi, masteranzi şi

doctoranzi, cu peste 45.000 de
absolvenţi, Universitatea este
membră fondatoare a Uniunii
Universităţilor Particulare Acre-
ditate din România. Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
se încadrează în conceptul naţio-
nal al educaţiei, caracterizat prin
creşterea calităţii, cât şi în con-
ceptul internaţional al calităţii
educaţiei care vizează, în princi-
pal, recunoaşterea diplomelor pe
plan european. Principiul strate-
gic al Universităţii de Vest „Va-
sile Goldiş” din Arad, ca
universitate comunitară, constă în
pregătirea forţei de muncă în con-
cordanţă cu dezvoltarea econo-
mică a judeţului Arad şi a ţării
noastre”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean
a precizat: „Salut iniţiativa Aso-
ciaţiei ALUMNI de a ne întâlni cu
absolvenţii noştri. Mă bucur că
putem să revedem cu această în-
tâlnire rezultatele activităţii pe
care dascălii noştri din Universi-
tate au desfăşurat-o cu mulţi ani
în urmă. Într-adevăr este o mare
bucurie să constat că aceşti absol-
venţi s-au descurcat cu perspica-
citate, cu cunoştinţele însuşite. În
topul milionarilor întâlnim 4 ab-
solvenţi ai UVVG. Înseamnă că,
aici au început să prindă primele
cunoştinţe privind structura eco-
nomică a unei profesii şi au reuşit
să-şi însuşească principiile eco-
nomiei de piaţă. Întâlnirea este
una emoţională, iar pentru noi
este un semn că pregătirea gene-
raţiilor trebuie făcută într-un spi-
rit antreprenorial, curricula
trebuie racordată strict la ce-
rinţele legate de piaţa forţei de
muncă, la cerinţele economice pe
care judeţul nostru şi ţara noastră

le are în prezent”. 
Deputatul Iustin Cionca, ab-

solvent al Facultăţii de Ştiinţe Ju-
ridice, din cadrul UVVG,
preşedintele Comisiei pentru Re-

gulament şi membru în Comisia
Juridică din Camera Deputaţilor,
a precizat: „Vreau să vă transmit
La mulţi ani şi să vă felicit pentru
această iniţiativă de a organiza în-
tâlniri cu absolvenţii UVVG. Este
un bun prilej de socializare şi de
împărtăşire a experienţelor. Per-
sonal, vă pot spune că, datorez
multe Universităţii de Vest „Va-
sile Goldiş”, deoarece, dacă nu aş
fi urmat studiile de ştiinţe juri-
dice, aş fi avut o viaţă mult mai
grea. Am urmat Facultatea de
Drept şi cunoştinţele pe care le-
am dobândit mi-au fost de mare
folos atât în activitatea de primar,
cât şi în activitatea de parlamen-
tar”.

Arsenie Handra, directorul

Oficiului Judeţean de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a
declarat: „Sunt mândru că am ab-
solvit masteratul la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Sunt mândru că am participat la
Zilele Academice Arădene ediţia

a XXI – a. Vom discuta cu condu-
cerea universităţii pentru colabo-
rarea în domeniul accesării de
fonduri europene. Sunt bucuros
datorită faptului că domnul rector
Aurel Ardelean are o colaborare
strânsă cu instituţiile deconcen-
trate şi vom colabora, împreună
cu studenţii pentru a promova
fondurile europene. Chiar absol-
venţii universităţii pot să devină
buni consilieri şi experţi în dome-
niul de accesare a fondurilor eu-
ropene. Mulţumesc universităţii
pentru diploma acordată”. 

Camelia Răsunoiu, consilier
municipal: „Am participat cu
mare plăcere la această
sărbătoare. Sunt onorată pentru
faptul că am fost invitată aici de
colegii mei, împreună cu ceilalţi
absolvenţi. Sunt absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Cred că aceste întâlniri sunt bi-

nevenite, socializarea între ab-
solvenţii universităţii fiind un
lucru bun. Sunt convinsă că va
genera numeroase beneficii pen-
tru universitate. În prezent
urmez cursurile Academiei de
Anteprenoriat, un proiect nou pe
care universitatea îl desfăşoară
cu cei din cadrul IMM-urilor.
Sunt foarte încântată de acest
curs. Realizările universităţii
vorbesc de la sine”. 

Marcel Urban, manager al
echipei de baschet feminin ICIM
- Univ. Goldiş Arad, a precizat:
„Sunt mândru şi onorat pentru
participarea la această sărbătoare
a Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”. Am absolvit Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, iar
prin prisma studiilor efectuate am
ajuns managerul echipei de bas-
chet feminin care în acest an a

Întrunirea Asociaţiei Absolvenţilor UVVG – ALUMNI a 

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean împreună cu absolvenţii UVVG,
Angelica şi Iustin Cionca

Preşedintele Absolvenţilor UVVG, ALUMNI, Daniel Albu, îi 
înmânează d-lui prof. univ dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG,
Diploma de Onoare a Asociaţiei Absolvenţilor UVVG - ALUMNI

Reprezentanţi ai studenţilor şi absolvenţi UVVG la Castelul Macea

Arsenie Handra, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dez-
voltare Rurală şi Pescuit, a primit diploma Summa cum Laudae din

partea rectorului Aurel Ardelean 
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câştigat Liga Europei Centrale,
Campionatul României şi Cupa Ro-
mâniei, o performanţă deosebită.
Cred că am spus totul despre valoa-
rea acestei universităţi. Sunt onorat
pentru diploma primită. Este rodul
muncii mele şi a echipei. Sper în
continuare să avem o colaborare
foarte bună care să ne ajute în reali-
zarea unor noi performanţe”. 

Lucian Ioan Palcu, secretar al
primăriei Vinga: „Mă bucur foarte
mult că am participat la această în-
tâlnire cu absolvenţii Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, într-un
loc de-a dreptul idilic, Castelul de
la Macea. Sunt absolvent al studii-
lor masterale în administraţie pu-
blică şi actualmente urmez
cursurile facultăţii de administraţie

publică. Lucrez la Primăria comu-
nei Vinga şi am avut o plăcere de-
osebită să mă reîntâlnesc cu
absolvenţii UVVG”. 

Daniel Albu, preşedintele Aso-
ciaţiei Absolvenţilor Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat
că: „Universitatea de Vest „Vasile

Goldiş” a dovedit, prin realizările
academice în cei 21 de ani de exis-
tenţă, că învăţământul academic
privat este prolific şi modern.
Alături de membrii Asociaţiei Ab-
solvenţilor UVVG adresez un cu-
vânt de preţuire domnului prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, rector al

Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”, care a avut iniţiative
naţionale şi internaţionale în bene-
ficiul învăţământului academic
particular românesc”. 

În ceea ce priveşte scopul Aso-
ciaţiei absolvenţilor UVVG-
ALUMNI, Daniel Albu a subliniat
că, prin caracterul său neguverna-
mental, Asociaţia ALUMNI promo-
vează relaţiile de colaborare între
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” şi absolvenţii săi, din toate
domeniile. De asemenea, Asociaţia
Absolvenţilor UVVG - ALUMNI
dezvoltă dialogul între corpul profe-
soral şi absolvenţi, precum şi între
angajator şi absolvent”.

În semn de înaltă preţuire şi
contribuţia adusă la promovarea
învăţământului universitar privat şi
membrilor Asociaţiei Absolvenţilor
UVVG-ALUMNI, Daniel Albu, i-a
înmânat d-lui prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, rector al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, Diploma de
Onoare a Asociaţiei Absolvenţilor
UVVG-ALUMNI.  

confirmat prestigiul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

Lucian Ioan Palcu, secretar al primăriei Vinga, a primit diploma
Summa cum Laudae din partea d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Marcel Urban, manager al echipei de baschet feminin ICIM -
Univ. Goldiş Arad şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Preşedintele Daniel Albu îi înmânează deputatului
Iustin Cionca diploma de Summa cum Laudae

Preşedintele Daniel Albu îi înmânează doamnei Angelica
Cionca – Arghir, director medical Clinica Genesis, 
absolventă a Facultăţii de Medicină, Farmacie şi 

Medicină Dentară, diploma de Summa cum Laudae
Preşedintele Daniel Albu îi înmânează lui Dumitru

Enăchiuc, diploma de Summa cum Laudae

Preşedintele Daniel Albu îă înmânează lui Gheorghe
Cionca diploma de Summa cum Laudae

Doamna dr. Mariana Rista şi prof. univ. dr. Aurel
Ardelean
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” practică cele mai mici
taxe de şcolarizare şi acordă 500 de burse studenţilor merituoşi,
şcolarizare gratuită prin Bursele „Vasile Goldiş”. 

La toate specializările, taxele de şcolarizare, pentru anul uni-
versitar 2012-2013 vor fi scăzute, sau menţinute la nivelul anului
actual în curs pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei,
noilor studenţi. 

Universitatea deţine calificativul „GRAD DE ÎNCREDERE
RIDICAT”, acordat de către  AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
(ARACIS), pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii
actului de educaţie.  

Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi
limba engleză.

Facultatea de Ştiinţe Juridice
Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel. 0257/210171, 0257/214890 
Drept – zi, 200 locuri; id, 200 locuri - 4 ani 
Studii universitare de masterat: 
Ocrotirea familiei şi asistenţă socială - 4 semestre (120 credite);  50

locuri
Medierea – Proceduri necontencioase de soluţionare a conflictelor

- 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Instituţii de drept penal şi procesual penal - 3 semestre (90 credite);

50 locuri
Instituţii de drept civil şi procesual civil - 3 semestre (90 credite). 50

locuri

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi
Educaţie Fizică şi Sport

Str. Praporgescu nr. 1-3, tel. 0257/338533, 0257/250609
Psihologie – zi, 100 locuri; id, 100 locuri - 3 ani
Asistenţă socială - zi, 50 locuri; id 50 locuri - 3 ani
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – zi, 100 locuri; id 100

locuri - 3 ani
Educaţie fizică şi sportivă – zi, 3 ani, 100 locuri
Kinetoterapie şi motricitate specială – zi, 3 ani, 50 locuri
Studii universitare de masterat: 
Psihologia clinică şi psihoterapie - 4 semestre (120 credite); 50

locuri
Management educaţional – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi

sportive – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică – 4 semestre (120 credite); 50

locuri

Facultatea de Ştiinţe Economice
Str. Eminescu nr. 15, tel. 0257/213066 
Marketing – zi, 100 locuri; id 100 locuri - 3 ani 
Contabilitate şi informatică de gestiune – zi 100; id 100 - 3 ani 
Administrarea Afacerilor – zi, 3 ani, 100 locuri
Administrarea Afacerilor (în limba engleză) – zi, 3 ani, 50 locuri
Economia comerţului, turismului şi serviciilor – zi, 100 locuri, id,

100 locuri, 3 ani 
Finanţe şi bănci – zi, 3 ani, 100 locuri
Studii universitare de masterat: 
Marketingul şi managementul firmei - 4 semestre (120 credite); 50

locuri
Administrarea afacerilor în turism şi servicii - 4 semestre (120 cre-

dite); 50 locuri
Audit şi expertiză contabilă - 4 semestre (120 credite); 50 locuri

Facultatea de Medicină, Farmacie şi 
Medicină Dentară

Str. Feleacului nr. 1, tel. 0257/212204 
Nutriţie şi dietetică – zi, 3 ani, 50 locuri
Farmacie – zi, 5 ani, 150 locuri
Asistenţă medicală generală – zi, 4 ani, 100 locuri
Moaşe – zi, 4 ani, 50 locuri
Tehnică dentară – zi, 3 ani, 75 locuri
Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – zi, 3 ani, 50 locuri
Studii universitare de masterat: 
Biologie moleculară şi biotehnologii – 4 semestre (120 credite),

50 locuri
Medicină comunitară şi sănătatea familiei - 3 sem (90 de credite),

50 locuri
Medicină socială şi management sanitar – 3 sem (90 de credite).

50 locuri
SPECIALIZĂRI ŞCOALĂ DOCTORALĂ: Medicină Internă,

Urologie, Medicina Familiei, Ortopedie, Farmacologie, Radiologie,
Psihiatrie, Gastroenterologie, Medicină internă, Urologie 

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Adminis-
trative

Str. Unirii nr. 3, tel. 0257/282324, 0257/250599 
Poliţie locală – zi, 3 ani, 50 locuri
Limba şi literatura engleză – zi, 3 ani, 50 locuri
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) – zi 50 locuri,

3 ani
Istorie – zi, 50 locuri - 3 ani 
Relaţii internaţionale şi studii europene – zi, 3 ani, 50 locuri
Administraţie publică – zi, 100 locuri; id 150 locuri - 3 ani
Jurnalism – zi, 50 locuri – 3 ani
Comunicare şi relaţii publice – zi, 100 locuri; id, 150 locuri - 3 ani 
Studii universitare de masterat: 
Limbi moderne aplicate în afaceri – 4 semestre (120 credite); 50

locuri
Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX-XX – 4 semes-

tre (120 credite); 50 locuri
Istorie şi civilizaţie europeană - 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Politici administrative europene - 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Mass-media şi comunicare publică - 4 semestre (120 credite).

50 locuri

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi In-
formatică

Str. Liviu Rebreanu nr. 91-93, tel. 0257/228622 
Biologie - zi, 3 ani, 50 locuri
Ecologie şi protecţia mediului – zi, 3 ani, 50 locuri
Geografia turismului – zi, 3 ani, 50 locuri
Silvicultură – zi, 60 locuri; f.r. 50 locuri - 4 ani
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism – zi 60

locuri; fr 50 locuri - 4 ani 
Peisagistică – zi, 4 ani, 50 locuri
Informatică – zi, 150 locuri; id 150 locuri, 3 ani
Informatică (în limba engleză) – zi, 3 ani, 50 locuri
* SPECIALIZARE NOUĂ: „INGINERIA SISTEMELOR

DE ENERGII REGENERABILE” – zi, 4 ani, 30 locuri  
Studii universitare de masterat: 
Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical – 4 semestre

(120 credite); 50 locuri
Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medica-

le (în limba franceză) – 3 semestre (90 credite); 50 locuri
Marketing şi management forestier – 3 semestre (90 de credite) 50 locuri
Tehnologii pentru dezvoltare web – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Şcoală Doctorală: specializarea Biologie 

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI  ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” ARAD  
310025  ARAD,  Bd. Revoluţiei nr. 94-96,  tel. 0040/0257/280335, fax 0040/0257/280810, 

e-mail: admitere@uvvg.ro web: www.uvvg.ro

Admiterea în învăţământul superior la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din ARAD, pentru anul academic 2012 – 2013
UVVG ACORDĂ 500 DE LOCURI ŞCOLARIZARE GRATUITĂ, PRIN BURSELE „VASILE GOLDIŞ”

FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR
- nu se percepe taxă de înscriere 
- nu se percepe taxă de admitere 
- taxele de şcolarizare sunt în scădere faţă de anul trecut şi pot fi achi-
tate în 4 rate 
- prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare
- condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă
- asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus)

BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA TAXEI DE
ŞCOLARIZARE

- studenţii care achită integral taxa de şcolarizare 
- studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie
- studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi sunt

pensionari
- studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul

Universităţii 
- studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universită-

ţii, fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

BENEFICIAZĂ DE ŞCOLARIZARE GRATUITĂ 
- BURSE „VASILE GOLDIŞ” pentru candidaţii din promoţia 2012,

care vor obţine între media 9,00 şi 10,00 la examenul de bacalaureat
- absolvenţii claselor a XII – a care vor obţine locul I-III la olimpia-

dele şcolare, faza naţională în anul 2012
- studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi,

care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani 
absolvenţii claselor a XII-a care vor fi şefi de promoţie în anul 2012

ADMITEREA 
Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de

studii universitare de masterat se organizează pe bază de
concurs de dosare în două sesiuni, iulie şi septembrie 2012,
conform următorului calendar:

a) 1 iunie – 30 iulie: înscrierea candidaţilor
b) 31 iulie – comunicarea rezultatelor admiterii
c) 1 august – 29 septembrie: înscrierea candidaţilor
d) 30 septembrie – comunicarea rezultatelor admiterii

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG

ADMITEREA 2012

Informaţii suplimentare:
CENTRUL PERMANENT DE INFORMARE ŞI

ÎNSCRIERE
B-dul Revoluţiei Nr. 94-96, Tel. 0257/280373 email:

admitere@uvvg.ro site:www.uvvg.ro; 
Acte necesare la înscriere

Diploma de bacalaureat în original 
Copie legalizată a diplomei de licenţă (adeverinţă pen-

tru absolvenţii promoţiei 2012)
Certificat de naştere (copie legalizată)
Certificat de căsătorie (copie legalizată) 
Adeverinţă medicală
Trei fotografii format 3/4
Dosar plic

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

ADMITEREA LA DOCTORAT
Admiterea pentru ciclul de studii universitare de doctorat se or-
ganizează în sesiunea septembrie 2012, conform următorului cal-
endar:

a) 1 septembrie - 20 septembrie: înscrierea candidaţilor
b) 20 - 25 septembrie evaluarea dosarelor depuse de candidaţi
c) 25-29 septembrie - susţinerea interviului
d) 29 septembrie - comunicarea rezultatelor admiterii 

Informaţii la tel: 00357080071, scoaladoctorala@uvvg.ro

1. DOMENIUL: ŞTIINŢE
ALE NATURII
DOMENIUL DE DOCTO-
RAT: BIOLOGIE

2. DOMENIUL: ŞTIINŢE
MEDICALE
DOMENII DE DOCTORAT:

MEDICINĂ INTERNĂ
MEDICINA FAMILIEI
ORTOPEDIE
RADIOLOGIE
PSIHIATRIE
GASTROENTEROLOGIE
UROLOGIE
FARMACOLOGIE


