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A.CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 

 

 Structurile instituţionale, administrative şi 

manageriale 

 Identitatea UVVG Arad 

 Carta Universităţii şi principii academice 
 

 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi-a început activitatea în anul 

universitar 1990/1991, pe baza legislaţiei existente, cu două facultăţi: Facultatea de 

Drept şi Facultatea de Marketing, Management, Informatică, continuând în anul următor 

cu Facultatea de Stomatologie (1991), Colegiul Universitar de Tehnică Dentară (1991), 

Facultatea de Medicină Generală  (1992), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (1993).   

Consacrarea instituţională s-a realizat prin Legea nr. 240 din 20 aprilie 2002, 

privind înfiinţarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 291, partea I, din 30.04.2002, ca instituţie de învăţământ superior, 

persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de 

învăţământ. 

Identitatea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este conferită prin: 

a. Denumire: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, conform Legii nr. 

240/2002. 

a. Siglă, sigiliu, drapel, ţinută de ceremonie (robă şi tocă) 

b. Sediul Rectoratului şi Consiliului de administraţie: Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 

94-96, judeţul Arad, România 

c. Sediul Senatului Universitar, B-dul. Revoluţiei nr. 78, Arad, judeţul Arad, 

România 

d. Imnul Universităţii 

e. Ziua Universităţii: 2 mai, a fiecărui an 

f. Rezultatele şi performanţele în învăţare şi cercetare 

g. Cultura instituţională specifică 

h. Site-ul: www.uvvg.ro 

i. Abrevieri: UVVG 

j. Culori revendicate prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. R37394, 

respectiv: albastru, alb. 

k. Înregistrarea fiscală: Certificatul  nr. 14305480 

l. Contul bancar: nr. RO74RNCB0015028152520001, deschis la BCR Sucursala 

Arad 

m. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

– reglementări specifice pentru învăţământul superior privat; 

n.  Carta Universitară, avizată de MECTS; 

o.  Ordinul MECTS nr. 3686/09.04.2012 privind confirmarea doamnei prof. 

univ. dr. Cotoraci Coralia-Adina în funcţia de rector al  Universităţii de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad; 

http://www.uvvg.ro/
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p. HG nr. 493 din 17 iulie 2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi 

al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de 

învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare 

acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de 

desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare 

program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, 

precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2013 - 2014; 

q. H.G. Nr. 581 din 30 iulie 2013 privind acreditarea domeniilor de studii 

universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de 

studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013 – 2014; 

r. Ordinului M.Ed.C nr. 4811/17.08.2005, privind acordarea calităţii de Instituţie 

Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat a Universităţii de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad, domeniul medicină; 

s. Ordinului M.E.C.I. nr. 5199/21.09.2009, prin care Universitatea de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad a dobândit calitatea de Instituţie Organizatoare de 

Doctorat în domeniul Biologie. 

 

Conducerea instituţiei. Structuri manageriale 

 Alegerile pentru structurile şi funcţiile de conducere academică din 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se organizează şi se desfăşoară în 

conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 1 din 2011) şi cu prevederile Cartei 

Universitare şi în baza propriei Metodologii privind modalităţile şi procedurile de 

desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau care 

fac parte din structurile şi organismele de conducere ale Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad pentru mandatul 2012-2016.  

 Structurile de conducere ale Universităţii, cu indicarea atribuţiilor şi modului lor 

de funcţionare sunt stipulate în Carta Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

Conform Cartei Universitare aprobate de MEC, structurile de conducere ale Universităţii 

sunt: 

 I. la nivelul Universităţii:  

  a. Senatul Universităţii, prezidat de Preşedintele Senatului 

  b. Consiliul de Administraţie, prezidat de Preşedintele Universităţii; 

 II. la nivelul structurilor funcţionale: 

a. Consiliul facultăţii 

b. Consiliul departamentului 

III. la nivelul Instituţiei Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat – 

IOSUD 

a. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat 

b. Consiliul Şcolii doctorale 

Funcţiile de conducere la nivelul Universităţii sunt următoarele: rectorul, 

preşedintele Consiliului de administraţie, care îndeplineşte de drept şi funcţia de 

preşedinte al Universităţii, prorectorii şi directorul general administrativ. Funcţiile de 

conducere la nivelul facultăţilor sunt decanii şi prodecanii iar la nivelul 

departamentelor sunt directorii de departament. Funcţia de conducere la nivelul 

IOSUD este directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat. Personalul de 
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conducere al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este format din cadre 

didactice titularizate în învăţământul superior, cu norma de bază în Universitate. 

Activitatea de conducere curentă privind ducerea la îndeplinire a hotărârilor 

structurilor de conducere (Senat, Consiliul de administraţie, consiliile facultăţilor şi 

consiliile departamentelor), cât şi cele provenite din afara Universităţii se asigură de 

către: rector, preşedintele Universităţii, directorul general administrativ, prorectori, 

decani, directori de departamente. 

 Senatul universitar este structura de conducere, de decizie şi deliberare 

academică a Universităţii şi este este format din  35 de membri,  din care 75 % personal 

didactic şi de cercetare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor. 

 Membrii Senatului universitar sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al 

tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenţilor, fiecare 

facultate având reprezentanţi în Senatul universitar, pe cote-părţi de reprezentare, potrivit 

propriei Metodologii privind modalităţile şi procedurile de desemnare şi revocare din 

funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau care fac parte din structurile şi 

organismele de conducere ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad pentru 

mandatul 2012-2016. 

 Senatul se întruneşte în sesiuni ordinare, trimestrial şi în sesiuni extraordinare, la 

convocarea preşedintelui, a rectorului, a preşedintelui Consiliului de administraţie, sau la 

iniţiativa a cel puţin 1/3 din membrii. 

La şedinţele Senatului pot participa, ca invitaţi şi cadre didactice, reprezentanţi ai 

filialelor, şi instituţiilor sau organizaţiilor cu care Universitatea colaborează. 

 Rectorul, prorectorii, decanii şi alte persoane care ocupă funcţii executive pot 

participa în calitate de invitaţi, la şedinţele Senatului universitar, fără drept de vot. 

 Senatul universitar dispune de comisii de specialitate prin care controlează 

activitatea conducerii executive a Universităţii, astfel: 

 Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale  

 Comisia pentru cercetarea ştiinţifică  

 Comisia pentru curriculum, resurse umane, titluri academice  

 Comisia pentru activitatea studenţească, relaţia cu absolvenţii 

 Comisia pentru coduri, regulamente şi probleme juridice  

 Comisia pentru strategia şi dezvoltarea universităţii  
Rapoartele de monitorizare şi de control  întocmite de comisiile de specialitate 

sunt prezentate periodic şi discutate în Senatul universitar.  

Competenţele, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a comisiilor de 

specialitate sunt stabilite în regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, aprobate 

de Senat.  

În cadrul Universităţii, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2001 şi cu prevederile OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei sunt 

organizate şi alte comisii precum: 

 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este constituită în conformitate 

cu prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii 

educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea potrivit 

propiului Regulament de organizare şi funcţionare  

 Comisia de etică universitară, este constituită potrivit prevederilor art. 306 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu  modificările şi completările ulterioare şi a 
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prevederilor Ordinului M.E.C. nr. 4492 din 6 iulie 2005 privind promovarea eticii 

profesionale în universităţi şi îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului Statut, parte 

integrantă din Codul de  etică şi deontologie profesională universitară al Universităţii. 

 Comisia de etică a cercetării ştiinţifice este constituită potrivit prevederilor art. 

306 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu  modificările şi completările ulterioare a 

Legii  nr. 206 din 27 mai 2004 privind conduita în cercetarea ştiinţifică, dezvoltare 

tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 319/2003 

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi îşi desfăşoară activitatea potrivit 

propriului Cod de etică în cercetarea ştiinţifică. Anual comisiile de etică întocmesc un 

raport prezentat în Senatul Universităţii. 

 Consiliul de administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii, având 

competenţe decizionale exclusive privind patrimoniul Universităţii, cu toate drepturile 

conexe acestuia, precum şi competenţe organizatorice, de reglementare, economico-

financiare, de formare şi alocare a resurselor pe priorităţi, în scopul îndeplinirii misiunii 

asumată de Universitate. 

  Consiliul de administraţie este format din 11 membri, numiţi de către Fundaţia 

Universitară „Vasile Goldiş” din Arad, în calitate de fondator al Universităţii, în 

condiţiile prevăzute de art.. 211 (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, conform  

Rezoluţiei membrilor fondatori nr. 66/09.09.2011. 

 Consiliul de administraţie  îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare. 

 Consiliul pentru studii universitare de doctorat reprezintă structura de conducere 

constituită la nivelul IOSUD şi este alcătuit din minimum 7 membri. 

Consiliul pentru studii universitare de doctorat funcţionează în baza prevederilor 

Codului studiilor universitare de doctorat şi a Regulamentului instituţional de organizare 

şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat. 

 Consiliul facultăţii reprezintă structura de conducere academică a fiecărei 

facultăţi,  este format din 7-15 membri,  din care 75% cadre didactice şi de cercetare, şi  

25% studenţi şi este prezidat de decan. 

Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare în Consiliul facultăţii sunt 

aleşi prin votul direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din 

facultate, iar reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de 

către studenţii facultăţii conform propriei Metodologii privind modalităţile şi procedurile 

de desemnare şi revocare din funcţie a persoanelor care ocupă funcţii de conducere sau 

care fac parte din structurile şi organismele de conducere ale Universităţii de Vest 

„Vasile Goldiş”  din Arad pentru mandatul 2012-2016.  

 Consiliul facultăţii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, în sesiune 

ordinară şi în sesiuni extraordinare, la convocarea decanului sau la cererea majorităţii 

simple a numărului membrilor Consiliului facultăţii. Atribuţiile sunt prevăzute în carta 

universitară. 

 Consiliul departamentului reprezintă structura de conducere a departamentului 

este format din 3-5 membri, din care un reprezentant al studenţilor şi este condus de 

director. 

 Membrii Consiliului departamentului, cu excepţia reprezentantului studentului,  

sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret, al  cadrelor didactice şi de cercetare din 

departament. 
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 Atribuţiile Consiliului departamentului sunt prevăzute în Carta universitară şi în 

propriul regulament de organizare şi funcţionare. 

 Rectorul asigură conducerea executivă a Universităţii, pe baza contractului de 

management şi a contractului instituţional 

 Rectorul a fost ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi 

de cercetare titulare din cadrul Universităţii, al reprezentanţilor studenţilor din Senatul 

universitar şi din Consiliile facultăţilor, întrunind un procent de 93%. 

 Preşedintele Consiliului de administraţie exercită managementul decizional şi 

operativ al Universităţii privind patrimoniul şi asigurarea condiţiilor necesare garantării 

calităţii educaţiei şi cercetării. 

 Preşedintele Consiliului de administraţie este numit de către Fundaţia Universitară 

„Vasile Goldiş” din Arad şi membrii fondatori.  

 Directorul general administrativ  este menţinut în funcţie  pe baza acordului scris 

al acestuia, de susţinere executivă a planului managerial al rectorului.   

 Prorectorii sunt numiţi de rector, pe baza consultării Senatului universitar iar 

atribuţiile sunt stipulate în Carta universitară, contractul de management încheiat cu 

rectorul şi fişa postului. 

 Directorul IOSUD-UVVG, Consiliul pentru studiile universitare de doctorat şi 

Consiliul Şcolii doctorale au fost numiţi prin hotărârea Senatului. 

 Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea 

facultăţii. 

 Decanul este selectat prin concurs public, organizat la nivelul facultăţii de către 

rector, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a propriei metodologii.  

 Atribuţiile decanilor sunt prevăzute în Carta universitară, contractul de 

management încheiat cu rectorul şi fişa postului. 

 Prodecanii sunt desemnaţi de către decani iar atribuţiile sunt prevăzute în fişa 

postului. 

 Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a 

departamentului şi este ales prin votul universal, direct şi secret al cadrelor didactice şi de 

cercetare titulare, conform propriei metodologii.  

 Universitatea are regulament intern care respectă reglementările legale în 

vigoare, respectiv Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii modificată şi completată 

ulterior, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, modificată şi completată ulterior, Legea nr. 

202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi cu modificările şi completările 

ulterioare, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 319/2006, privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, H.G. nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de 

securitate şi sănătate pentru locul de muncă ale contractelor individuale de muncă 

aplicabile, precum şi cu normele şi normativele de protecţie a muncii în vigoare etc. 

 

 Misiunea UVVG 
 

Misiunea şi obiectivele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.  

 Misiunea asumată de Universitate prin Carta Universitară aprobată prin MEC 

este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi transfera cunoaştere către 

societate.  Racordată atât la exigenţele de formare şi perfecţionare a specialiştilor, cât şi la 
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capacitatea de absorbţie a pieţei forţei de muncă, misiunea didactică şi de cercetare constă 

în formarea unor specialişti capabili să construiască abilităţi şi deprinderi compatibile cu 

ceea ce este reprezentativ, nou şi dinamic în actuala societate şi cu ceea ce se 

perfecţionează ca tendinţe în viitor. 

 În spiritul misiunii asumate de către Universitate se va promova educaţia şi 

cercetarea ştiinţifică în acord cu cerinţele de integrare în societatea cunoaşterii, care 

presupune consolidarea şi dezvoltarea Spaţiului European al Educaţiei şi Cercetării 

Ştiiinţifice prin promovarea excelenţei la nivelul tuturor activităţilor şi proceselor 

desfăşurate. 

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad respectă şi apără libertatea 

academică a personalului şi studenţilor şi funcţionează în condiţii de autonomie 

universitară, de responsabilitate şi răspundere publică pentru educaţia oferită.  

Prin formulare şi modul de realizare, misiunea şi obiectivele instituţiei o 

individualizează în Spaţiul European al Învăţământului Superior (EHEA) şi al Cercetării 

Ştiinţifice (ERA), în special prin importanţa acordată adaptării ofertei educaţionale la 

cerinţele pieţei locale, naţionale şi europene a muncii, dezvoltării antreprenoriale a 

universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul socio-economic şi cultural, prin 

implicarea în viaţa comunităţii, în promovarea unui sistem eficient de management bazat 

pe principiile autonomiei universitare, printr-un parteneriat activ cu studenţii şi alumnii. 

Prin misiune şi obiective, Universitatea promovează principiile învăţământului 

privat la nivel naţional şi european. În acest sens, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad este membră a Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare (F.E.D.E) şi deţine 

vicepreşedinţia acestui organism participativ în Consiliul Europei prin persoana 

Preşedintelui Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – Prof. Univ. Dr. Aurel 

Ardelean. În calitate de membră a Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA),  Danubes 

Rector's Conference (DRC), Association of Carphatian  Region Universities (ACRU) şi 

Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), Euromed Permanent University 

Forum (EPUF), International Association of University Presidents (IAUP) , Academiei 

de Ştiinţe şi Arte Salzburg (Austria), Eurasian Universities Union (EURAS) 

Universitatea a promovat modelul de învăţământ privat prezentat la Conferinţele de la 

Varşovia 2006, Viena 2007, Budapesta 2008, Barcelona (2012). Începând cu septembrie 

2007, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a devenit membră a Conferinţei 

Magna Charta Observatory de la Bologna, fiind cosemnatară a Magna Charta 

Universitatum.  

Planul strategic al Universităţii 2012-2016 urmăreşte realizarea obiectivelor 

didactice şi de cercetare ale Universităţii în conformitate cu misiunea şi obiectivele 

stabilite. Planul operaţional pentru anul universitar 2013-2014 si 2014-2015 

fundamentează strategia de dezvoltare a Universităţii, politica de cadre didactice şi 

personal auxiliar, activitatea de cercetare ştiinţifică şi activitatea de achiziţii pentru 

îmbunătăţirea dotării şi bazei materiale.  

 

 Etica şi deontologia profesională  
 

În anul 2013-2014 s-a continuat întreprinderea demersurilor susţinute şi sistematice 

pentru diseminarea şi urmărirea respectării şi aplicării principiilor şi normelor eticii şi 
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deontologiei profesionale universitare şi ale eticii cercetării ştiinţifice, dezvoltării 

tehnologice şi inovării.  

 S-a acţionat pentru asigurarea cadrului juridic şi organizaţional intern necesar 

conferirii noilor valenţe în promovarea, respectarea şi aplicarea standardelor de etică şi 

deontologie profesională, dintre care menţionăm:  

◄ cunoasterea si respectarea Codului de etică în cercetare-dezvoltare a Universităţii;  

◄ a fost prelucrat Codul de etică şi deontologie profesională universitară cu toate cadrele 

didactice, personalul tehnico-administrativ şi studenţii Universităţii;  

◄ a fost prelucrat Codul de etică şi deontologie profesională universitară tuturor 

studenţilor străini din cadrul Universităţii, de la toate specializările şi liniile de predare în 

limba engleză şi franceză;  

◄ a continuat buna practică ca, la instruirile imediat premergătoare a personalului de 

conducere şi didactic implicat direct în derularea examenelor pe parcurs şi la finele 

studiilor universitare, Conducerea Universităţii să includă ca o temă distinctă de 

abordare, imperativul respectării normelor de etică şi deontologie profesională 

universitară, în astfel de împrejurări, demers preluat şi dezvoltat, ulterior şi de către 

decani şi şefii de departamente, în covârşitoare lor majoritate.  

◄ valenţe superioare s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte promovarea şi afirmarea 

celorlalte principii şi norme ale eticii şi deontologiei profesionale universitare referitoare 

la: asumarea responsabilităţii şi răspunderii; libertatea academică; autonomia personală; 

imparţialitatea, dreptatea şi echitatea; transparenţa şi confidenţialitatea; respectul şi 

toleranţa;  

 

 Baza materială 

 
Pentru realizarea consecventă a misiunii didactice şi de cercetare ştiinţifică în urma unei 

politici susţinute de investiţii, universitatea asigură spaţii care corespund specificului său 

prin săli de curs, laboratoare didactice, baze de practică pentru studenţi şi centre de 

cercetare în concordanţă cu normele tehnice de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. 

 

Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate 

-Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi 

Pentru realizarea consecventă a misiunii didactice şi de cercetare ştiinţifică în 

urma unei politici susţinute de investiţii, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

dispune de un patrimoniu care cotribuie în mod eficace la realizarea misiunii şi a 

obiectivelor fixate, spaţii de învăţământ şi cercetare proprii, baze de practică pentru 

studenţi, centre de cercetare, baze socio-recreative. 

Majoritatea clădirilor UVVG sunt proprietate privată.  

In ultimii 4 ani au fost date in folosinţă săli de curs şi laboratoare, au fost dotate 

laboratoare, au fost puse la dispoziţia studenţilor baze sportive noi etc., conform anexelor.   

Astfel, în Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad:  

□ numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea 

formaţiilor de studiu, conform standardelor A.R.A.C.I.S.; 
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□ la nivelul formaţiilor de studiu, pentru desfăşurarea lucrărilor aplicative, este respectată 

cerinţa de a pune la dispoziţia formaţiilor de studiu un calculator/2 studenţi; numărul 

locurilor din laboratoarele de informatică, coincide cu numărul calculatoarelor. 

□ bibliotecile instituţiei asigură un număr de locuri în sălile de lectură corespunzător cu 

cel puţin 10% din numărul total al studenţilor ; 

□ fondul de carte al bibliotecilor, numărul de abonamente la publicaţiile periodice 

româneşti şi străine corespund misiunii asumate de programele de studii şi standardelor 

de calitate. 

Spaţiile de învăţământ ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

totalizează: 105 aule, săli de curs şi seminar, 155 laboratoare, în Arad şi filiale. 

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a achiziţionat, amenajat şi dotat o clădire 

nouă în strada Liviu Rebreanu, nr.86, Campusul Universitar Vasile Goldiş cu o suprafaţă 

de teren de 20,232 mp şi o suprafaţă construită de 10,734 mp, construcţiile compunându-

se din: un imobil P+1 două imobile P+2 şi un imobil P+3, în care sunt amenajate spaţii de 

învăţământ, amfiteatre, săli de curs şi seminarii, laboratoare de informatică şi didactice, 

bibliotecă şi sală de lectură, sală de gimnastică, cabinete cadre didactice, sală profesorală, 

cabinet medical studenţesc şi centre de cercetare, Institutul de Științe ale Vieții, Biobaza, 

un Cafe-bar studențesc, Fast-food pentru studenți și cadre didactice, Librăria 

Universitară, care sunt utilizate de întreaga comunitate academică a Universităţii noastre. 

Imobilele sunt așezate în careu în mijlocul căruia se află un bazin cu fântână arteziană, un 

parc cu spații verzi în mijlocul căruia este construită o bisericuță de lemn. 

Complexul Hotelier și de Cercetări Transfrontaliere din Nădab în care 

funcționează Centrul Anti Aging, depăşeşte cadrul uzual al căminelor de îngrijire a 

vârstnicilor şi se îndreaptă spre un concept destul de nou în România şi anume “Anti 

Aging”. De altfel, Universitatea a încheiat în acest sens un acord de colaborare cu Pkz 

Pflege-Kompetenz-Zentrum AG şi Partenerul Auxila GMBH privind înfiinţarea în cadrul 

Universităţii a unui Centru de pregătire a personalului specializat în probleme de 

geriatrie. 

□ Complex Universitar Socodor -  Centrul de cercetare şi tratament al bolii Alzheimer, 

cu o suprafaţă de 13.172 m
2
  şi 2 ha de teren– primul centru din România destinat tratării 

bolii degenerative, realizat în colaborare cu Consorţiul DEL BORSODI – Miskolc, 

Ungaria. 

□ Universitatea are în proprietate Hotelul „Academica” cu o cantină - restaurant pentru 

profesorii asociaţi din ţară şi străinătate, pentru studenţi şi pentru grupurile care vizitează 

Universitatea. 

□ Căminul studenţesc din str. Cocorilor nr. 57 (imobil P+4, care oferă 200 locuri de 

cazare în camere dotate cu grup social propriu). 

Studenţilor le sunt destinate, ca ofertă socială de timp liber şi pentru formare 

vocaţională, următoarele spaţii proprii: 

□ Casa Universitarilor şi Studenţilor din centrul oraşului Arad, pe Bd. Revoluţiei nr.92 

într-unul din palatele specifice arhitecturii locale, stil secession, 1900 (saloanele casei, 

sala de expoziţii; centrul de informare documentare;  biblioteca casei universitarilor); 

□ Complexul sportiv UNIVEST din str. Praporgescu nr. 1 (terenuri de volei, baschet, 

tenis, handbal). 

□ Stadionul Gloria este situat în Arad pe strada Dacilor nr.9, teren cu suprafața de 23,478 

mp are în componență: 
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- Teren de joc – cu suprafeţe de aproximativ 7000 mp, cu iarbă, pe care se pot desfaşura 

activităţi sportive: fotbal, rugbi sau atletism (aruncări greutate, ciocan, disc şi suliţă) 

- Pista de atletism – cu o suprafaţă de 8640 mp, are 8 culoare, lungimea culoarului I este 

400 m. Are 12 sectoare: suliţă-2, ciocan-1, disc-1, greutate-2, sărituri în înalţime-1, 

sărituri în lungime-2, triplu salt-2, prăjina-1. 

- vestiare – se găsesc în sala de gimnastică, construită în incinta stadionului. 

□ Sala de Sport este situată în Arad pe strada Voinicilor are o suprafață construită de 

1627,92 mp cu un teren în suprafață de 3316 mp. Suprafata de joc este de 1294 mp, 

(26,96 m x 48,0 m) şi permite practicarea sporturilor cu mingea – handbal, baschet, volei, 

fotbal şi tenis de câmp. 

□ Clubul Studențesc „Ateneaum”, situat în Arad, B-dul Revoluţiei nr. 78 este amenajat 

într-o locaţie centrală a municipiului Arad, cu o suprafaţă de 1.200 mp, spaţiu în care 

funcţionează un complex de cluburi în care sunt organizate concerte şi spectacole de 

folclor autentic, concerte de muzică rock, folk, jazz, seri dansante, discotecă, spectacole 

de teatru şi o cinematecă. 

  

Parteneriatul dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Clubul Zaraza, are o 

ofertă variată, atât pentru studenţi cât şi pentru toţi arădenii, chiar de la debut Complexul 

de cluburi găzduind spectacole de teatru invitate la Festivalul EuroUnderground.  

□ Muzeele Universităţii: Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”, Colecţia de Artă „ Doina şi 

Baruţu T. Arghezi”, Muzeul de Fiziologie, Muzeul de Embriologie – muzeu unic în 

România, Muzeul Grădinii Botanice Universitare Macea, Muzeul cinegetic Macea, 

Muzeul Caricaturii Popa Popas. 

□ Cabinet medical, în Campusul Universitar, strada Liviu Rebreanu, nr. 86. 

□ Clinica de Chirurgie cardio-vasculară din cadrul Clinicii Sf Gheorghe, clinică de 

excelenţă, unde se practică intervenţii cardio-vasculare complexe prin cadrele 

universitare proprii 

□ Sediul Consiliului Consultativ al studenţilor, B-dul Revoluţiei nr. 94-96 

□ Centrul de testare internaţională, consiliere şi evaluare lingvistică, str. Unirii, nr. 1 – 

 cursuri şi testari lingvistice atestate internaţional, este centrul cu cele mai multe acreditări 

 lingvistice din România  

□ British Language Centre, str. Bd Revoluţiei nr. 85 – 87. 

□ GOLDIŞ TV – Net – str. Unirii, nr. 1.  

□ Librăria Universitară „ Vasile Goldiş” – str. Tribunul Dobra, nr. 4.  

□ Librăria Universitară a Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină dentară -  

 strada Liviu Rebreanu nr. 86 
□ Tipografia și Editura Universităţii, Bd Revoluţiei nr. 94 – 96. 

□ Cabana Gaudeamus – Izoi – Moneasa (cu o capacitate de 40 de locuri pentru cazare).  

□ Baza de practică a studenţilor -  Săvârşin. 

□ Complexul Universitar Macea, compus din Castel şi Grădina Botanică Universitară 

„Pavel Covaci”, cu o suprafață de 21,5 ha cuprinde o colecție ştiinţifică cu peste 3550 

(din care 2100 lemnoși) de taxoni, constituindu-se ca o importantă bază didactică și de 

cerectare pentru studenții și cadrele didactice de la facultățile de profil ale universității.  

Începând cu anul 1990, parcul şi castelul se află sub coordonarea ştiinţifică şi în 

administrarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, primind în 1994 statutul de 

Grădină Botanică. 
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În prezent Grădina Botanică Macea este membră a Asociaţiei Grădinilor 

Botanice din România. Sunt cultivate în Grădină peste 2000 de specii de arbori şi arbuşti 

şi cca. 500 de specii ierboase din diferite categorii. Predomină speciile lemnoase deoarece 

preocupările personalului Grădinii au fost axate în acest sens.  

□ Centrul de Bioetică şi Studii Sociale. 

□ Biblioteca Europeană de Științe Bio-medicale – Arad str. Feleacului nr. 1. 

□ Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din Campusul Universitar „Vasile 

Goldiş”  oferă consiliere şi wokshop-uri pentru: orientare în carieră, dezvoltare personală 

optimizarea învăţării, în Campusul Universitar, strada Liviu Rebreanu, nr. 86. 

□ Centrul de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal” din cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative. Numele domniei sale este legat de 

Universitatea noastră, având în vedere că, în calitatea de vicepreşedinte al Academiei 

Române, a semnat actul de naştere al Facultăţii de Medicină 

□ Centrul de Cercetare a literaturii „Tudor Arghezi”, care cuprinde şi manuscrise 

donate de familia Doina şi Baruţu T. Arghezi, în colaborare cu Academia Română. 

□ Centrul de cultură germană „Fr. Schiller”, de pe lângă Facultatea de Ştiinţe 

Umaniste, Politice şi Administrative – str. Unirii nr. 1-3. 

□ Centrul de studii şi istorie literară „Ioan Slavici” – str. Vasile Goldiş, nr. 6, organizat 

cu Academia Română. 

□ Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA GOLDTECH – Bd. Revoluţiei nr. 85-87. 

□ Centrul cultural italian, realizat în colaborare cu Universitatea din Padova, sub 

patronajul Ambasadei Italiei de la Bucureşti şi a Consulatului Italiei de la Timişoara.   

□ Centrul de cultură franceză, de pe lângă Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi 

Administrative, cu Biblioteca franceză 

□ Corul de Cameră „Polifonica” al UVVG; 

□ Ansamblul folcloric „Cununiţa”; 

□ Ansamblul folcloric „Doina Maramureşului”; 

Universitatea, ca instituţie comunitară, promovează planuri de dezvoltare în 

colaborare cu comunitatea locală şi /sau parteneri străini. Există colaborări şi 

parteneriate încheiate cu Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Arad, cu 

Centrul de Consultanţă şi Integrare Europeană, Comisia de dialog social, Casa de 

Asigurări pentru Sănătate Arad, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului 

Arad, cu care sunt realizate în parteneriat Târgurile AR-MEDICA şi ECO-MEDIU. 

Universitatea este membră fondatoare a Asociaţiei Euroregionale Dunăre – Mureş – 

Criş – Tisa (anul acesta deţine şi preşedinţia DKMT) şi deţine preşedinţia ştiinţifică a 

Parcului Natural „Lunca Mureşului”, partener cu Parcul Natural din Szeged – Ungaria. 

În baza Contractului de administrare nr. 17 din 13,02,2014 încheiat cu Ministerul 

mediului şi Schimbărilor climatice, Universitatea a primit calitate de administrator al ariei 

de protecţie specială avifaunistică ROSPA0029 Defileul Mureşului inferior şi dealurile 

Lipovei, a ROSCI0064 Defileul Mureşului inferior, a ROSCI0355 Podişul Lipovei-Poina 

Ruscă şi ariile naturale protejate de interes naţional 2.92 Peştera lui Duţu, 2.93 Peştera 

Sinedie, 2.534 Calcarele de la Boiu de Sus, 2.527 Calcarele de la Godineşti, 2.526 

Pădurea Pojoga.  
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-Dotare 

Universitatea are în dotare 1137 calculatoare, imprimante şi scanere. Acestea 

sunt cuprinse în cele 32 laboratoare de informatică, în cele 123 laboratoare didactice de 

specialitate și în birourile structurii administrative ale universității. Totodată, dispune de 

echipamente multimedia în amfiteatre specifice unui învăţământ modern, centrat pe 

student. Laboratoarele sunt dotate corespunzător, toate departamentele dispun de săli de 

calculatoare conectate la Internet. Softurile utilizate sunt specializate pe domeniile de 

aplicaţii specifice direcţiilor de studiu, fiind achiziţionate pe bază de licenţă. Conform 

directivelor europene se utilizează şi un soft de tip Open Source. 

Dotarea sălilor de curs/seminar şi a laboratoarelor didactice şi de cercetare 
corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu 

cea din universităţile dezvoltate din Europa şi cu bunele practici internaţionale. 

Laboratoarele care deservesc disciplinele din planurile de învăţământ ale programelor de 

studiu sunt dotate cu echipamente, tehnică de calcul şi aparatură la nivelul standardelor 

europene. 

Pentru asigurarea desfăşurării activităţilor didactice (lucrări practice), la nivelul 

disciplinelor de specialitate există un număr de 123  laboratoare didactice de 

specialitate. 

Sălile de predare/seminarizare dispun de tehnici de învăţare, predare şi 

comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student. 

Sălile de curs sunt dotate la un standard înalt, cu table, aer condiţionat, senzori pentru 

fum, mobilier de calitate, videoproiector, laptop, sistem audio, acces internet, tablă 

interactivă (unele săli).  

 

Astfel, Universitatea posedă spaţii proprii / student după cum urmează: 

 săli de curs – 1,7 mp/student;  

 săli de seminar – 2,5 mp/student ; 

 laboratoare de informatică şi cele pentru disciplinele de specialitate care utilizează 

calculatorul – 4,6 mp/student; 

 săli de lectură în biblioteci -1,9 mp/student; 

 numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea 

formaţiilor de studiu, conform standardelor A.R.A.C.I.S.; 

 la nivelul formaţiilor de studiu, pentru desfăşurarea lucrărilor aplicative, este 

respectată cerinţa de a pune la dispoziţia formaţiilor de studiu un calculator / 2 

studenţi; 

 bibliotecile instituţiei asigură un număr de locuri în sălile de lectură corespunzător 

cu cel puţin 10% din numărul total al studenţilor ; 

 fondul de carte al bibliotecilor, numărul de abonamente la publicaţiile periodice 

româneşti şi străine corespund misiunii asumate de programele de studii şi 

standardelor de calitate. 

 Universitatea dispune de un patrimoniu care contribuie eficient la realizarea 

misiunii sale şi a obiectivelor fixate. Spaţiile de învăţământ totalizează: 70 de aule 

şi săli de curs, 125 laboratoare şi 140 săli de seminarii, în Arad şi filiale.  

 În noul Campus universitar „Vasile Goldiş” din strada Liviu Rebreanu, nr. 86, cu 

o suprafaţă de teren de 20,232 m.p. şi o suprafaţă construită de 10.734 m.p., s-au 

finisat şi dotat la standarde europene 10 săli noi de curs, în corpul C – etaj III. 
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 Complexul hotelier şi de cercetări transfrontaliere NĂDAB 

 Hotelul „Academica” cu două restaurante pentru profesorii asociaţi din ţară şi 

străinătate, cât şi pentru grupurile care vizitează Universitatea 

 

Institutul de Ştiinţe ale Vieţii 

 Departamentul de Biotehnologii valorifică metodele biotehnologiei vegetale 

pentru obtinerea de produse biologic active.  

 De asemenea în cadrul Insitutului există o biobază proprie ce cuprinde linii de 

soareci Swiss necesari testărilor in vivo.  

 Laboratorul de Ecotoxicologie este dotat cu un Flow Citometru ce permite 

efectuarea de analize multiparamentrice a celulelor privind caracteristicile fizice 

și chimice ale acestora. In cadrul acest laborator s-au efctuat 3 bioteste care au 

fost brevetate urmand ca rezultatele obținute să fie direcționate către un 

parteneriat public-privat. 

 Dotarea laboratoarelor de la specializarea Farmacie (Facultatea de Medicina, 

Farmacie, Medicina dentara) s-a facut la standarde europene 

 

 

 Managementul calitatii 
 

1 Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

S.C.1 Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii 

IP.C.1.1 Organizarea sistemului de asigurare a calităţii 

 Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor educaţionale furnizate de Universitatea 

de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  funcţionează conform legislaţiei în vigoare, 

Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. 75/2005, modificată şi completată prin 

O.U.G. 75/2011 priviind asigurarea calităţii educaţiei şi Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011. 

 Obiectivele generale şi specifice în domeniul asigurării calităţii au urmărit şi în 

anul univ. 2013-2014 excelenţa în domeniul serviciilor educaţionale şi cercetării 

ştiinţifice, într-un climat intern stimulativ pentru întreaga comunitate academică.  

 Sistemul pentru asigurarea calităţii cuprinde o structură organizatorică din care 

fac parte Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. (C.E.A.C.), Comisiile 

pentru Asigurarea calităţii din facultăţi, Prorectorul pentru programe de licenţă, 

masterat, asigurarea calităţii şi probleme studenţeşti şi Departamentul pentru 

Asigurarea Calităţii (D.A.C.). Componenţa nominală a Comisiei C.E.A.C. şi a 

Departamentului D.A.C. este aprobată de Senatul Universitar. Comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.) este o structură care coordonează 

aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii şi este 

prezidată de rector. Ca structură suport a CEAC funcţionează Departamentul 

pentru asigurarea calităţii (DAC) condus de un director, care coordonează 

activitatea de asigurare şi evaluare a calităţii educaţiei. Toate structurile de calitate 

lucrează în mod integrat, pe baza strategiilor, planurilor şi programelor elaborate, 

propun măsuri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, analizate în şedinţe bilunare 

ale Departamentului DAC şi în şedinţele Consiliilor facultăţilor.   
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 Sistemul de asigurare a calităţii beneficiază de un aport important al 

reprezentanţilor stakeholderilor interni (studenţi, masteranzi, doctoranzi, angajaţi) 

şi a stakeholderilor externi. În calitate de parteneri în Proiectul 

POSDRU/86/1.2/S/61959 „Comunitatea universitară pentru managementul 

calităţii în învăţământul superior”, au fost incluse în Manualul de bune practici 

naţional (pp.111-112, 116-117), proceduri operaţionale ale Universităţii privind 

analiza cerinţelor şi satisfacţiilor studenţilor şi absolvenţilor.  

  Performanţele Universităţii în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite au fost 

recunoscute oficial prin certificarea sistemului de management al calităţii conform 

prevederilor standardului SREN I.S.O. 9001:2000 încă din anul 2003 când 

Universitatea a fost auditată şi certificată de către S.R.A.C. Bucureşti prin 

acordarea certificatelor S.R.A.C. 1208/28.03.2003 şi IQ Net 1208/28.03.2003. În 

luna august 2014 în urma unui audit extern realizat de doi experţi S.R.A.C. 

Universitatea a fost recertificată I.S.O. pentru învăţământ superior şi cercetare 

ştiinţifică.  

 În anul universitar 2013-2014 Departamentul pentru Asigurarea Calităţii a 

continuat politica de dezvoltare de consultări de tip benchmarking în ţară cu 

universităţile “Transilvania” Braşov, “Lucian Blaga” Sibiu, “Ştefan cel Mare” 

Suceava, Universitatea din Craiova precum şi cu universităţi partenere din 

străinătate.  

IP.C.1.2 Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

 În Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad există un program de politici 

centrate pe calitate, „Planurile operaţionale pentru asigurarea calităţii” aprobate în 

Senatul Universitar precizând mijloacele, responsabilităţile şi termenele pentru 

realizarea obiectivelor. Politica de calitate a conducerii Universităţii este una 

transparentă şi se realizează printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 

capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de noi programe 

de studii, conforme Registrului Naţional şi European al Calificărilor, care să 

consolideze încrederea beneficiarilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” ca 

organizaţie furnizoare de educaţie ce îndeplineşte standardele de calitate, prin 

prospectarea pieţii şi parteneriatele universităţii.   

 În anul univ. 2013-2014 Departamentul D.A.C. a elaborat 42 de noi Proceduri 

generale şi operaţionale conforme cu standardul ISO 9001:2008 şi care au fost 

aprobate în Senatul universitar, fiind incluse în anexele Manualului calităţii.  

 Politicile şi strategiile pentru asigurarea calităţii, pentru dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi transversale ale studenţilor sunt în concordanţă cu 

caracteristicile domeniilor şi specializărilor respective. Comisiile pentru 

asigurarea calităţii din facultăţi, au dezvoltat un sistem academic, suport pentru 

studenţi, cu decani de an pentru fiecare an de studiu, care realizează consilierea 

acestora. Pentru studenţii cu dizabilităţi se asigură un program de consultaţii şi 

tutoriat special.  

 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă, 

bazată pe selectarea şi adaptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe 

alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă.  

 În acest context o atenţie specială, ca activităţi suport a fost  acordată cunoaşterii 

cerinţelor stakeholderilor şi adaptarea serviciilor din Universitate. Este de 
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menţionat aportul unui număr mai mare şi mai divers de stakeholderi externi: 

Comunicarea cu aceşti clienţi externi (angajatori, absolvenţi ), se realizează:  

 ▪ prin intermediul Asociaţiei Absolvenţilor U.V.”VG”- ALUMNI, care 

organizează periodic workshop-uri cu scopul de a avea un feedback eficace 

privind cerinţele angajatorilor şi formarea profesională oferită de universitate; 

 ▪ prin intermediul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră care realizează 

evaluarea satisfacţiei absolvenţilor privind formarea profesională în perioada 

studiilor şi aşteptărilor acestora în raport cu oferta pieţei muncii;  

 ▪ revistele universităţii, postul de televiziune „Goldiş TV-Net” care oferă spaţii 

angajatorilor şi comunităţilor locale pentru a-şi exprima gradul de satisfacţie 

referitor la nivelul de pregătire al absolvenţilor angajaţi.  

 S-a diversificat de asemenea comunicarea cu stakeholderii interni (studenţi, 

masteranzi, angajaţi), care a cuprins:  

▪ transmiterea informaţiilor referitoare la servicii (facilităţi studenţeşti şi servicii 

administrative, resurse şi spaţii de învăţare, programe de studii, curricula, oferta 

de cursuri); 

▪ consiliere şi orientare profesională, prin parteneriate cu Liceele şi Colegile 

Naţionale; 

▪ comunicarea prin paginile web a facultăţilor şi universităţii în cadrul 

programului de management UMS; 

▪ comunicarea cu Consiliul Consultativ al Studenţilor şi Liga studenţilor şi 

celelale asociaţii studenţeşti din cadrul universităţii; 

▪ implicarea studenţilor în promovarea universităţii prin „Caravana educaţională”, 

„Ziua porţilor deschise”, Târguri educaţionale, ziarul „Tribuna Universităţii”, 

ziarul „Jurnal studenţesc”, emisiuni televizate la TV Goldiş-Net, West TV, Info 

TV, TV Arad şi Ziua Facultăţii;  

▪ realizarea de acţiuni multiculturale cu studenţii străini din universitate 

„Knowing Us”, pentru a prezenta obiceiuri şi tradiţii specifice poporului italian, 

respectiv francez. 

▪ competiţii sportive şi acţiuni culturale pentru studenţii străini; 

▪ acţiuni studenţeşti în Centrul Italian şi Brazilian.  

 Astfel politicile şi strategiile de calitate sunt activate în fiecare compartiment şi 

stimulează participarea fiecărui membru al corpului didactic şi de cercetare, 

precum şi a studenţilor.  

 

S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi 

a diplomelor ce corespund calificărilor 

IP.C.2.1 Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu  

 În Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad există un Regulament privind 

iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de 

studiu, iar acesta este aplicat în mod riguros şi consecvent.  

2 Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a 

programelor şi activităţilor desfăşurate 
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  În conformitate cu Regulamentul în vigoare, Procedura operaţională PO-11 şi 

Procedura operaţională PO-34 din Manualul calităţii ediţia a II-a, 2013, în 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studiu se realizează prin hotărârile 

Consiliillor facultăţilor şi Senatului Universităţii. Aceste proceduri descriu 

activităţile şi responsabilităţile, documentele de referinţă şi se aplică în toate 

facultăţile/departamentele care furnizează programe de studiu indiferent de ciclul 

de studii (licenţă, masterat, doctorat) sau forma de învăţământ (ZI, ID, FR),  

 Programele de studii sunt revizuite periodic pentru a corespunde dinamicii pieţei 

calificărilor universitare şi profesionale. Revizuirea periodică a programelor de 

studii se realizează în urma discuţiilor cu reprezentanţii studenţilor, ai asociaţiilor 

studenţilor, ai absolvenţilor şi ai reprezentanţilor comunităţilor locale – primar, 

subprefect,  preşedintele Consiliului Judeţean, ISJ Arad, reprezentanţii 

angajatorilor (SIF Banat-Crişana, Reiffeisen Bank Arad, BCR Arad, Colegiul 

Medicilor Arad, Tribunalul, Judecătoria şi Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Arad) pentru a satisface cerinţele pieţei muncii şi ale calificărilor din zonă. 

 Acordurile de cooperare încheiate cu alte Universităţi din lume au permis, pe 

lângă dezvoltarea unor program comune, şi revizuirea programelor de studii în 

concordanţă şi cu experienţa altor universităţi.  

 Rectorul universităţii, în calitate de Preşedinte C.E.A.C. coordonează 

monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi transmite Senatului 

spre aprobare, cu avizul Consiliului facultăţii, autorizarea unor noi programe de 

studii sau renunţarea la unele programe care nu mai sunt căutate pe piaţa muncii. 

IP.C.2.2 Corespondenţa dintre diplome şi calificări 

 Programele de studii şi diplomele sunt elaborate şi emise în conformitate cu 

Hotărârile de Guvern care aprobă lista domeniilor şi specializărilor universitar de 

licenţă. Toate programele de studii universitare de licenţă ale Universităţii au fost 

înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. 

Programele de studiu şi diplomele în domeniile acreditate sau autorizate sunt 

elaborate şi emise în funcţie de cerinţele calificării universitare.  

 La revizuirea periodică a Programelor de studii se realizează o comparaţie cu 

universităţi partenere din Europa, SUA, Brazilia, Canada şi Rusia, conform 

protocoalelor de colaborare academică.   

 

C.3 Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 

învăţării 

S.C.3.1 Evaluarea studenţilor 

IP.C.3.1 Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea 

studenţilor, care este aplicat în mod riguros şi consecvent 

 Există un astfel de regulament, adoptat de Senat precum şi proceduri specifice de 

cunoaştere şi aplicare consecventă de către titularii de cursuri şi studenţi.  

 La examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru 

didactic de specialitate, un reprezentant al Consiliului facultăţii respective şi un 

reprezentant al Senatului Universitar. Forma şi criteriile de evaluare a 

cunoştinţelor pentru fiecare disciplină este menţionată şi în fişa disciplinei.  
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 Dreptul de a se prezenta la examene îl au studenţii care şi-au îndeplinit obligaţiile 

profesionale, condiţiile de frecvenţă la activităţile didactice, precum şi obligaţiile 

financiare.  

 Regulamentul este publicat pe pagina web a universităţii. 

 În Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad examinarea şi  notarea 

studenţilor şi masteranzilor se face pe baza  Regulamentului şi a Procedurii 

Operaţionale PO-05 aprobate de Senatul Universitar.  

 Există procedee/tehnici/metode detaliate care sunt aduse în mod consecvent la 

cunoştinţa tuturor celor implicaţi în asigurarea calităţii examinării (cadre 

didactice, studenţi, masteranzi). Aceasta se face semestrial, conform Fişei 

disciplinei la primul curs şi în instructajele care se realizează înaintea sesiunilor 

de examene. Pentru monitorizarea zilnică în sesiuni a calităţii examinării şi 

notării, cu aprobarea Senatului Universitar, se constituie următoarele structuri: 

Comisia Centrală, Comisia de calitate pentru Arad şi filiale, echipele de audit 

D.A.C. Se realizează zilnic două raportări la Comisia Centrală, conform PO-03, 

din Manualul calităţii. Pe parcursul celor trei sesiuni ordinare de examene din 

anul univ. 2013-2014 întreaga activitate de monitorizare a fost verificată şi 

gestionată de departamentul D.A.C. 

 După fiecare sesiune de examene rezultatele obţinute de studenţi sunt analizate la 

nivelul Departamentelor, Consiliilor facultăţilor şi Senatului Universitar.  

 La unele examene au participat şi în anul universitar 2013-2014 examinatori 

externi de la Universităţi partenere din Europa.  

 

IP.C.3.2 Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi 

programe de studiu 

 Fiecare curs este astfel proiectat încât să îmbine predarea, învăţarea, aplicarea 

practică a cunoştinţelor şi examinarea. Examinarea finală sumativă, on-line şi 

orală, este precedată de verificări pe parcursul semestrului, referate, proiecte. 

Aceste forme de evaluare continuă, care sunt evaluări diagnostic şi formative, au 

o pondere în notarea finală, consemnată în Fişa disciplinei.  

 Procedeele de examinare a studenţilor, ponderea evaluărilor continue în nota 

finală sunt anunţate în detaliu studenţilor, semestrial în prelegerea/seminarul 

inaugural. Acest tip de examinare pe tot parcursul semestrului asigură evaluarea 

studenţilor, centrată pe rezultatele învăţării, o învăţare creativă pentru dezvoltarea 

competenţelor profesionale şi transversale.  

 

4 Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului 

profesoral 

S.C.4.1 Calitatea personalului didactic şi de cercetare 

IP.C.4.1 Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi 

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are o strategie bine definită 

privind normarea activităţilor didactice şi de cercetare; în proiectarea planului de 

învăţământ şi întocmirea statului de funcţii se are în vedere calitatea şi utilizarea 

eficientă a resurselor materiale şi umane din universitate, evaluate periodic. 

 În funcţie de specificul fiecărui program de studiu şi a planurilor operaţionale 

anuale pentru asigurarea calităţii, fiecare facultate şi-a stabilit şi în anul univ. 
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2013-2014 numărul pe care-l consideră optim de cadre didactice titulare cu norma 

de bază în Universitate, raportat la numărul de studenţi înmatriculaţi. S-au realizat 

activităţi de benchmarketing cu universităţi din ţară şi străinătate, privind raportul 

optim.  Există o politică consecventă a conducerii Universităţii şi a facultăţilor de 

promovare ca titulari a cadrelor didactice proprii, absolvenţi ai Universităţii de 

Vest „Vasile Goldiş”, astfel încât acest raport să fie an de an optimizat.    

IP.C.4.2 Evaluarea colegială 

 Procesul de evaluare colegială se realizează conform Procedurii operaţionale PO-

04 din Manualul Calităţii, anual la finele anului universitar.   

 Evaluarea colegială este coordonată de o comisie numită de directorul de 

departament, formată din trei membrii. Comisia de evaluare colegială stabileşte, 

pentru fiecare cadru didactic o echipă de trei evaluatori din departament, 

indiferent de gradul didactic. Rapoartele de evaluare colegială sunt puse şi la 

dispoziţia directorilor de programe de studiu, pentru alcătuirea rapoartelor de 

autoevaluare a programelor de studii.  

IP.C.4.3 Evaluarea personalului didactic de către studenţi 

 Conform Procedurii operaţionale PO-01 din Manualul Calităţii, evaluarea s-a 

realizat în anul univ. 2013-2014 semestrial şi a făcut referire la toate cadrele 

didactice care susţin cursuri sau conduc lucrări practice/seminarii, atât la nivel 

licenţă cât şi master.  

 Există în cadrul procedurii un formular aprobat de Senat, care se completează 

electronic sau pe formulare tipărite, completarea fiind confidenţială.  

 Rezultatele evaluării, centralizate semestrial, servesc studenţilor, care prin 

Consiliul Consultativ al Studenţilor prezintă Rectorului concluziile, pentru 

eventuale măsuri şi pentru politica de personal a conducerii. În acelaşi timp 

rezultatele servesc Consiliilor facultăţilor şi Directorilor de departamente care 

dezbat concluziile şi eventual neajunsurile cu fiecare şef de disciplină în parte în 

vederea îmbunătăţirii calitative a  procesului didactic.  

IP.C.4.3 Evaluarea de către Managementul Universităţii 

 Conform procedurii operaţionale PO-06 din Manualul Calităţii, activitatea 

desfăşurată de fiecare cadru didactic şi de cercetare este supusă autoevaluării. 

Această autoevaluare se realizează la sfârşitul fiecărui an universitar, pe o fişă tip 

inclusă în PO-06,  fişă vizată de către decani şi gestionată de Directorii de 

departamente. Indicatorii de calitate, respectiv grila de autoevaluare este aprobată 

anual de către Senatul şi Consiliul de Administraţie şi contribuie în mod direct la 

promovarea calităţii academice prin salarizarea diferenţiată în funcţie de 

performanţă.  

 

5 Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

S.C.5.1 Calitatea personalului didactic şi de cercetare 

IP.C.5.1 Disponibilitatea resurselor de învăţare 

 Parte integrantă a sistemului academic, Biblioteca „Tudor Arghezi” a Universităţii  

de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, serveşte şi ca centru educaţional – 

informaţional; împreună cu cele 13 unităţi specializate, unitatea centrală constituie 

baza organizatorică şi documentară pentru biblioteca academică; este disponibilă 
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pentru întreaga comunitate şi asigură accesul gratuit la o mare varietate de resurse 

informaţionale. Fondul de carte în circulaţie este de aproximativ 510.000 volume, 

cu aproape 100.000 de titluri. 

 În aceste condiţii, în prezent Biblioteca Universitară oferă următoarele dotări: 

acces liber pentru studenţii şi cadrele didactice la bazele de date Legis, 

springerlink.com, CEEOL; peste 4200 metrii liniari de rafturi şi 195244 

documente cu acces liber la raft; suprafaţa totală destinată sălilor de lectură, 

depozitelor şi arhivei a crescut la 4.820 mp; numărul de locuri în sălile de lectură 

permanente şi cele alocate studiului individual în perioadele de sesiune a depăşit 

1.217 de locuri. 

 Unitatea centrală a bibliotecii (situată în Arad, pe Bd. Revoluţiei, nr. 85-87) are 

următoarele secţii: sala de referinţă (cu acces liber la raft), info–documentare 

(catalogul electronic TINLIB), Multimedia (acces liber la bazele de date), 

expoziţii permanente cu fondul de patrimoniu al Bibliotecii, provenit din donaţii 

şi manuscrisele Arghezi, publicate în volumul „Anii tăcerii”; periodice (385 de 

titluri din perioada 2009-2013, provenite prin abonamente anuale şi schimb 

interbibliotecar); arhivă (periodice vechi, provenite din donaţii, lucrări de licenţă 

şi master, ultima promoţie – peste 3100 de titluri); săli de lectură cu peste 300 de 

locuri; Secţia de împrumut la domiciliu pentru specializările juridice, umaniste şi 

sportive; Serviciul de prelucrare a cărţii (recepţionare, inventariere, catalogare 

electronică). Diseminarea titlurilor nou intrate în fond se face prin publicarea 

periodică a Buletinului bibliografic, on-line, pe site-ul uvvg.ro. 

 Biblioteca Europeană de Ştiinţe Biomedicale, situată în str. Feleacului, continuare 

a Campusului Universitar, Liceului Particular nr. 1, Căminelor studenţeşti – zonă 

de maximă frecvenţă a studenţilor medicinişti – are un fond de carte specific 

format din literatură ştiinţifică de specialitate în limbile franceză, engleză, 

germană şi română, de asemenea o bogată colecţie de periodice de specialitate, 

provenite din donaţii şi achiziţii. Tot aici este pus la dispoziţia cercetătorilor 

fondul „Acad. N. Botnariuc”, donat Universităţii în anul 2009. 

 De asemenea, s-au dezvoltat bibliotecile destinate unor facultăţi şi specializări ale 

universităţii: Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, a Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, a Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, a Facultăţii 

de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, Biblioteca Centrului de limbă şi 

cultură germană „Friederich Schiller” , a Centrului Cultural Italian, a Centrului de 

studii teoretice şi literare „Ioan Slavici”, a Bibliotecii Medicale de la Castelul 

Macea.  

 Mai sunt de menţionat: Biblioteca Francofonă, FEDE, Biblioteca şi Muzeul 

“Doina şi Baruţu Argezi”.  

 Mediateca Universităţii şi colecţiile speciale din cadrul Bibliotecii Universitare 

conţin următoarele documente:  

 ▪ un fond de peste 200 de documente specifice (compact discuri, casete audio şi 

video) şi mijloacele tehnice specifice de consultare multimedia (4 calculatoare 

legate la internet);  

 ▪ expoziţia cu documente personale şi manuscrise aparţinând poetului, 

prozatorului, ziaristului, tipografului Tudor Arghezi, donate Universităţii noastre 

de către familia Baruţu şi Doina Arghezi;  
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 ▪ colecţia de cărţi rare, secolul 18, 19 sau început de secol 20, care se remarcă prin 

elemente bibliofile deosebite: legături, dedicaţii, ex libris-uri, imagologie sau 

însemnarea de donare a acestor rarităţi bibliofile, din partea oamenilor de aleasă 

cultură, din România, către Biblioteca Universităţii.    

 Biblioteca Muzeului Memorial „Vasile Goldiş” din Palatul “Românul” are expuse 

400 de documente şi cărţi rare provenite din donaţii făcute Muzeului Memorial de 

către urmaşi ai familiei şi apropiaţilor Corifeilor Marii Uniri. 

 Filialele universităţii dispun de biblioteci, fiecare oferind lucrări de specialitate, 

acces la bazele de date, săli de lectură, documentele fiind organizate tematic şi în 

sistem acces liber la raft. 

 Anual în baza Regulamentului de acordare a burselor, studenţii cu performanţe 

înalte la învăţătură sau concursuri, sunt recompensaţi prin premii de excelenţă şi 

bursa privată „Doina şi Baruţu Arghezi”. Semestrial se acordă în baza 

Regulamentului burse „Vasile Goldiş”, burse de merit şi burse sociale.  

 Studenţii sportivi cu performanţe la olimpiade, campionate europene şi naţionale 

au primit diplome şi premii în bani. De asemenea au fost premiaţi studenţii 

performeri în acţiuni culturale sau de voluntariat.  

 Pentru studenţii care au nevoie de consultaţii/clarificări ulterioare, există 

programe de consultaţii la fiecare disciplină precum şi o listă bibliografică.  

 Pentru puţinii studenţi cu dificultăţi de tip medical se oferă programe de tutoriat şi 

consultaţii pentru a fi sprijiniţi în învăţare.  

 

Pentru anul universitar 2013-2014, s au achizitionat noi volume si periodice, conform 

cerintelor disciplinelor, prezentate in tabelul urmator. 

 

Facultatea Achizitii pentru 2013-2014 

Stiinte juridice 55 

Stiinte economice 16 

Medicina generala 122 

Medicina dentara 26 

Farmacie 12 

SUPA 152 

Stiintele educatiei. 

psihologie 
34 

Educatie fizica si sport 4 

Informatica 15 

Biologie 24 

 

IP.C.5.2 Servicii studenţeşti 

 Studenţilor şi masteranzilor le sunt dedicate ca ofertă socială şi pentru formarea 

vocaţională următoarele spaţii proprii:  

▪ Casa Universitarilor şi Studenţilor - situată într-unul din cele mai frumoase 

palate din centrul oraşului Arad, specifice arhitecturii anului 1900 şi care 

cuprinde: sala de expoziţii; centrul de informare şi documentare, biblioteca casei 

universitarilor; 
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o ▪ Căminul studenţesc - este un imobil P+4 care oferă 800 locuri de cazare 

pentru studenţi în condiţii de confort deosebit;  

o ▪ Hotel „Academica” – cu cantină restaurant, cu o capacitate de 120 de 

locuri;   

o ▪ Complexul sportiv UNIVEST – cu terenuri de volei, baschet, tenis şi 

handbal;  

o ▪ Baza sportivă Gloria cu pistă de atletism cu 8 culoare, la nivelul 

standardelor europene şi sală de gimnastică;  

o ▪ Sala de sport „Voinicilor”  

o ▪ Clubul studenţesc „Athenaeum”, cu o suprafaţă de 1000 mp şi o 

capacitate totală de 400 de locuri susţine iniţiativele culturale ale 

studenţilor;  

o ▪ Complexul Universitar Macea, compus din Castel cu  restaurant, 120 

locuri de cazare, biblioteca, Muzeul caricaturii internaţionale “Ştefan Popa 

Popa's”;  

o ▪ Grădina Botanică Universitară, proprietate a Universităţii, colecţia 

ştiinţifică cu peste 3750 de taxoni, cu o suprafaţă de 21, 5 ha, dezvoltat în 

ultimul an pentru a găzdui conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

şcoli de vară, activităţi cultural ştiinţifice studenţeşti etc. 

o ▪ Muzeele Universităţii: Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”, Colecţia de 

Artă „Doina şi Baruţu T. Arghezi”, Muzeul de Embriologie, Muzeul 

Grădinii Botanice Universitare Macea,  Muzeul cinegetic, Muzeul 

etnografic;   

o ▪ Cabana Gaudeamus – Izoi – Moneasa, cu o capacitate de 40 de locuri 

pentru cazare; 

o ▪ Baza de practică a studenţilor şi hotelul  Săvârşin, jud. Arad;  

o ▪ Policlinica studenţească.  

o ▪ Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din Campusul 

Universitar „Vasile Goldiş”  oferă consiliere şi wokshop-uri pentru: 

orientare în carieră, dezvoltare personală optimizarea învăţării. 

o ▪ Centrul de cardiologie  

S.C.6.1 Sisteme de informaţii 

IP.C.6.1 Baza de date şi informaţii 

 Încă de la înfiinţarea Universităţii, s-a pus accent  deosebit pe dezvoltarea bazei 

materiale în domeniul tehnicii de calcul, condiţie de bază pentru dezvoltarea 

activităţilor din domeniul IT. Ca urmare, la sfârştul anului univ. 2013-2014, 

Universitatea posedă  peste 2000 de calculatoare performante, majoritatea 

conectate la reţea, existând atât o conexiune de tip Intranet, cât şi Internet. Aceste 

conexiuni sunt realizate prin intermediul antenelor de radio şi a unor servere 

Linux cu rolul de router, gatewaz şi firewall. De asemenea există un server 

Winows NT care permite stocarea locală a datelor, un mail server ce gestionează 

conturile de e-mail ale staff-ului şi studenţilor Universităţii şi un server destinat e-

learning.  

6 Baza de date actualizată sistematic referitoare la asigurarea internă a 

calităţii 
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 Întreaga infrastructură IT deserveşte şi sistemul instituţional de asigurarea 

calităţii. Astfel Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” deţine un sistem integrat de 

management universitar, ACADEMIS, care facilitează colectarea, prelucrarea şi 

analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluare. Programul informatic 

QUANTIS – componentă software a calităţii asigură gestiunea proceselor 

existente în universitate, inclusiv evaluarea on-line a cadrelor de către studenţi.  

 

7 Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 

programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi 

calificările oferite 

S.C. 7.1 Informaţia publică 

IP.C.7.1 Oferta de informaţii publice  

 Toate informaţiile privind Universitatea de  „Vasile Goldiş” din Arad sunt 

disponibile pe site-ul propriu www.uvvg.ro, pe site-urile facultăţilor şi în diferite 

materiale publicate pe suport tipărit. Universitatea publică şi actualizează anual 

Broşura Universităţii şi Ghidul studentului, ce conţin toate informaţiile privitoare 

la calificările şi programele de studiu din Universitate. În anul univ. 2013-2014 s-

a realizat inclusiv Ghidul studentului în limba franceză.  Informaţiile referitoare la 

Universitate sunt accesibile si pe Goldiş TV, televiziunea online a Universităţii, 

care oferă emisiuni informative, prezintă evenimente academice, culturale şi 

sportive din viaţa universităţii, festivitatea conferirii unor titluri de Doctor 

Honoris Causa şi a realizat emisiuni în parteneriat cu Universitatea Louvain din 

Belgia. Un bogat material informativ mai este prezentat prin ziarele proprii 

„Europeanul”, „Tribuna Universităţii”, „Jurnal Studenţesc”, precum şi prin Edu-

manager.  

 Având în vedere posibilitatea de comparaţie cu universităţile partenere din 

străinătate, considerăm că informaţia oferită public de universitate este 

comparabilă, cantitativ şi calitativ, cu cu cea oferită de universităţile din Spaţiul 

European al Învăţământului Superior. 

 Prin site-ul Universităţii şi facultăţilor, prin postul propriu TV GOLDIŞ-Net, prin 

filmele de prezentare instituţională şi pe facultăţi, reviste, broşuri şi afişele 

Universităţii şi facultăţilor se diseminează public întreaga ofertă educaţională  şi 

performanţele 

 academice. Universitatea are emisiuni săptămânale TV la „WEST TV”, TV Arad 

(la care este membră fondatoare), şi INFO TV.  

 De asemenea prin infrastructura IT,  întreaga comunitate academică are acces la 

bazele de date Springerlink, CEEOL precum şi la web-site-urile revistelor 

Universităţii.   

 

S.C.8.1 Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă 

prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent 

IP.C.8.1 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii coordonează aplicarea 

procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii 

8 Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform 

legii 

http://www.uvvg.ro/
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 În cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad s-a constituit Comisia 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.), atât pentru ciclul licenţă cât şi 

masterat şi doctorat. Comisia CEAC are ca structură suport Departamentul D.A.C.  

 La nivelul facultăţilor, programelor de studii s-au constituit structuri operaţionale 

de monitorizare şi evaluare periodică a calităţii educaţiei şi programelor 

reprezentate de Comisiile de evaluare şi asigurare a calităţii pe facultate ai 

căror preşedinţi sunt decanii facultăţilor. În anul universitar 2013-2014 aceste 

Comisii au fost aprobate în Consiliile facultăţilor.  

 Elaborarea Codului calităţii, Manualului calităţii cu proceduri generale şi 

operaţionale, cuprinzând întreaga gamă de activităţi ale universităţii, şi 

recertificarea I.S.O 9001:2008, realizată în august 2014, este o contribuţie 

esenţială la funcţionarea performantă a structurilor de asigurare şi asigurarea 

calităţii universitare.  

 Universitatea implementează permanent măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei conform „Planurilor operaţionale pentru asigurarea calităţii” şi 

colaborează cu universităţi din ţară şi străinătate în stabilirea de bune practici în 

domeniu.  

 

BUNE  PRACTICI  PRIVIND  ASIGURAREA  CALITĂŢII 

Concluzionând, la sfârşitul anului 2013-2014 Departamentul D.A.C. identifică 

următoarele bune practici în Asigurarea calităţii în Universitate:  

o Leadership-ul  cu o viziune orientată spre managementul calităţii totale  

(TQM) asigură cadrul pentru interacţiunea permanentă a Universităţii cu 

stakeholderii interni şi externi; 

o O atenţie specială, ca activitate suport, este acordată cunoaşterii cerinţelor 

stakeholderilor externi şi adaptarea serviciilor din Universitate acestoe cerinţe. 

Este de menţionat diversificarea în ultimii ani a stakeholderilor externi: 

Ambasade, Consulate, Prefecturi, Consilii judeţene, Primării, Camere de 

Comerţ, Industrie şi Agricultură judeţene, Inspectorate Şcolare judeţene, Case 

ale Corpului Didactic,  Colegii Naţionale, licee, Colegiul medicilor, Colegiul 

farmaciştilor, Colegiul psihologilor, Societăţi comerciale, S.I.F.-uri, Bănci, 

Tribunale, Parchete, Barouri de avocaţi, Asociaţii profesionale, O.N.G.-uri, 

Sindicate etc.  

o În sistemul integrat de management al calităţii s-au realizat canale de 

comunicare noi de tip on-line; 

o A crescut gradul de utilizare al intranetului iar conţinutul paginilor web a fost 

actualizat şi particularizat cu elemente de asigurarea calităţii;  

o În evaluarea externă E.U.A. din 2013 au fost implicaţi reprezentanţi ai 

clienţilor, partenerilor şi oficialităţilor locale; 

o În activităţile suport a crescut aportul Asociaţiei absolvenţilor UVVG – 

ALUMNI, Centrului de Consiliere a studenţilor şi orientarea în carieră, a 

revistelor universităţii şi postului propriu TV Goldiş-Net.  

o Universitatea are un Manual al Calităţii propriu, ediţia a II-a fiind revizuită în 

anul 2013, în conformitate cu standardele I.S.O. 9001:2008 şi I.S.O. 

10013:2003. Un număr  de 42 de proceduri generale şi operaţionale au fost 

revizuite în anul univ. 2013/2014 şi aprobate de Senatul Universitar.  
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o În managementul participativ din Departamentul pentru  asigurarea  

calităţii (D.A.C.)  s-au remarcat cadre didactice tinere care promit să 

devină leader de proces în asigurarea calităţii;  

o În calitate de partener în proiectul POSDRU /86/1.2/S/61959 

comunitatea universitară pentru managementul calităţii în 

învăţământul superior Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad 

este singura universitate particulară inclusă în Manualul de bune 

practici naţional;  

o Performanţele Universităţii în ceea ce priveşte calitatea serviciilor 

oferite au fost recunoscute oficial prin certificarea sistemului de 

management al calităţii conform prevederilor standardului SREN 

I.S.O. 9001:2000 încă din anul 2003 când Universitatea a fost auditată 

şi certificată de către S.R.A.C. Bucureşti prin acordarea certificatelor 

S.R.A.C. 1208/28.03.2003 şi IQ Net 1208/28.03.2003. Universitatea a 

fost recertificată I.S.O. în luna august 2014;  

o S-au dezvoltat,  activităţi de benchmarking cu parteneri academici 

interni şi externi.  

o Întreaga politică de calitate a Universităţii este una transparentă, site-ul 

universităţii având şi o Pagină a calităţii actualizată anual. 

 

 

 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ 
 

 Admiterea studenților 

-Principii ale politicii de admitere la programele de studiu 

oferite de instituție 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad aplică o politică transparentă, 

anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de aplicare. Marketingul universitar 

promovează informaţii reale şi corecte, prin publicarea de anunţuri în presa locală şi 

naţională, respectiv pe websitul Universităţii unde există o secţiune specială dedicată 

admiterii, la sediile Universităţii.  

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii este aprobat anual de 

către Senatul Universităţii, regulament care cuprinde următoarele capitole: 

□ Organizarea admiterii □ Candidaţii la admitere □ Înscrierea candidaţilor □ Rezultatele 

admiterii 

 La nivelul managementului academic se fac eforturi pentru promovarea unor 

informaţii reale şi corecte, inclusiv prin intermediul Ghidului de admitere publicat şi pe 

websitul Universităţii, se oferă candidaţilor o serie de posibilităţi de verificare şi 

confirmare a informaţiilor furnizate (telefonic, e-mail, Târguri educaţionale, pregătire 

bacalaureat). 

Organizarea evenimentului „Ziua porţilor deschise” se face pe facultăți: 

Facultatea de Științe Juridice – 09.05.2014, Facultatea de Științe Economice – 

11.04.2014, Facultatea de Medicina, Farmacie și Medicina Dentara – 08.05.2014, 

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative  – 07 – 11.04.2014, Facultatea 
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de Științe ale Educației, Psihologie și Educație fizică și sport 21 – 22.03.2014, Facultatea  

Știintele Naturii, Inginerie și Informatică – 28.05.2014 

Organizarea „Ziua facultăţii”, Facultatea de Ştiinţe Juridice – 09.05.2014, 

Facultatea de Ştiinţe Economice – 21.11.2014, Facultatea de Medicină, Farmacie şi 

Medicină dentară – 11.04.2014, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative 

– 24.10.2014, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie fizică şi sport 21 

– 22.03.2014, Facultatea de  Știintele Naturii, Inginerie și Informatică – 28.05.2014 

 Expoziţia generală în cadrul Târgului Educaţional organizat de Camera de Comerț 

și Industrie Arad, la care UVVG este prezentă anual.  

 

-Practici de admitere 
La examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa 

candidaţii care  au obţinut diploma de bacalaureat sau o diplomă echivalentă, recunoscută 

de Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor din cadrul ministerului 

Educaţiei Naţionale. 

Admiterea la programele de studii din domeniul Sănătate se face în baza unui 

concurs de admitere (test scris şi grilă) iar la celelalte programe se realizează în baza 

mediei ponderate obţinute la examenul de bacalaureat (80%) şi a notei obţinute la 

disciplina Limba şi literatura română (20%). 

În ultimii ani admiterea la programele de studii din domeniul Sănătate s-a 

desfășurat sub supraveghere video. 

Admiterea şi şcolarizarea studenţilor străini se face cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. Toţi studenţii străini şcolarizaţi în cadrul Universităţii au primit aprobarea 

direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (Direcţia Relaţii 

Internaţionale sau Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor). 

Înmatricularea studentului se finalizează prin contractul de şcolarizare.  

 

 Despre programele de studii  
 

1.Conţinutul programelor de studii 
Programele de studii din cadrul fiecărei facultăţi, începând cu anul universitar 

2005-2006, au fost adaptate principiilor Procesului Bologna. Fiecare program de studii 

este reglat de obiectivele generale şi specifice, corespunzător fişei specializării/ 

programului de studiu, aprobată de consiliile facultăţilor. Identitatea fiecărui program de 

studii rezultă din precizarea domeniului, specializării, titlului acordat la absolvire, formei 

de învăţământ, duratei studiilor, din descrierea examenului de finalizare a studiilor, 

precizarea perioadelor de elaborare a lucrării de finalizare a studiilor şi de susţinere a 

examenului de licenţă/disertaţie. 

Programele de studii L-M deţin documente curriculare aprobate de Senatul 

Universităţii. Planul de învăţământ prezintă disciplinele codificate şi ordonate succesiv 

pe semestre/ani de studiu, ponderile disciplinelor sunt exprimate prin credite de studiu 

ECTS, fiind descrisă fiecare unitate de curs. Titularii de discipline au elaborat fişele şi 

programele analitice ale disciplinelor, în care sunt precizate obiectivele operaţionale, 

competențele, conţinutul tematic şi timpul alocat pentru temele de curs/seminar/laborator, 

modul de examinare şi evaluare, bibliografia etc.  
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a înscris toate programele de 

studii – Grila 2L „Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi transversale, 

ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate” în Registrul Naţional al 

Calificărilor – RNCIS. 

Conducerea Facultăţilor verifică anual compatibilitatea între programele proprii şi 

cele realizate de alte universităţi din ţară / străinătate. 

 

2.Diferenţierea în organizarea programelor de studii    
Deşi sunt unitare ca structură, programele de studii se diferenţiază în funcţie de  

forma de învăţământ (IF, ID, IFR) şi în funcţie de metodele, procedeele şi mijloacele 

didactice utilizate, de tipurile de comunicare educaţională practicate. În Universitatea de 

Vest „Vasile Goldiş” din Arad, relaţia profesori – studenţi este una de parteneriat, 

procesul de predare – învăţare – evaluare fiind centrat pe responsabilizarea şi motivarea 

studenţilor, pe interactivitate raportată la obiectivele specifice asumate de fiecare cadru 

didactic în fişa disciplinei.  

Realizarea lor în formele specifice se monitorizează de către colective de analiză 

coordonate de directorii de departamente, coordonatorii de programe din facultate, care 

verifică măsura în care sunt respectate cerinţele diferenţierii pentru programe identice de 

la diverse forme de învăţământ.  

Conţinutul programelor se înnoieşte permanent prin corelarea datelor noi aduse de 

şefii de disciplina cu rezultatele cercetării ştiinţifice.  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad organizează forma de învăţământ 

la distanţă (ID) în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011, ale 

Hotărârii Guvernului nr.1011/2001 şi ale propriului Regulament de organizare şi 

desfăşurare a învăţământului la distanţă. Planurile de învăţământ la distanţă sunt identice 

cu cele destinate învăţământului de zi. 

Programele de pregătire specifice învăţământului la distanţă (ID) s-au realizat prin:  

 □ utilizarea mijloacelor de comunicare la distanţă - internet, conturi individuale 

 atribuite fiecărui student, alte mijloace IT ;  

 □ tehnologii adaptate pregătirii studenţilor la ID - suporturi de curs scris, casete audio şi 

 video, dischete, CD-uri;  

 □ sistemul tutorial - în cadrul căruia cadrele didactice, numite tutori, desfăşoară 

 activităţi tutoriale (AT - consiliere, consultare), îndrumă lucrările practice ale studenţilor   

 (AA) şi susţin probe de verificare a cunoştinţelor acestora (TC – evaluări pe parcurs, 

 verificări, examene).  

La nivelul Universităţii funcţionează Departamentul ID/IFR care elaborează 

strategia de organizare, funcţionare şi dezvoltare a programelor de studiu pentru 

învăţământ la distanţă, în domeniile şi specializările aprobate prin H.G., coordonează 

derularea activităţii didactice specifice, potrivit planurilor de învăţământ şi asigură 

calitatea procesului educaţional oferit prin această formă de învăţământ.  

 

3.Relevanţa programelor de studii  
 Programele de studii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

sunt definite cu accent pe relevanţa calificării universitare pe piaţa muncii (Cadrul 

Naţional al Calificărilor), racordarea programelor de studii la necesităţile de formare 

profesionala ale studenţilor într-o societate în schimbare  precum şi la amplificarea şi la 
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diversificarea domeniilor cunoaşterii. Periodic sunt revizuite programele de studii 

impreună cu studenţii, absolvenţii şi cu reprezentanţii angajatorilor. Relevanţa 

programelor de studii este comensurabilă şi în funcţie de indicii de prezenţă la examene 

între 68% şi 79,8% în ultimii ani, şi de promovabilitate examenelor care au oscilat între 

82,3% şi 98,4%. 

 

 Inserţia profesională a absolvenţilor 
 

1.Valorificarea calificării universitar obţinute 

 -Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa 

muncii 
La nivelul universităţii, aproximativ 3000 de studenţi obţin anual diploma de 

licenţă, la care se adaugă celelalte domenii de formare, master, doctorat, rezidenţiat, 

postdoctorat. 

În urma studiilor efectuate 71,7 % dintre absolvenţii universităţii sunt încadraţi în 

termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare. 

În anul 2013, dintre absolvenţii programului Medicină care au susţinut examenul 

de rezidenţiat au promovat în procent de 91%.  

Din statisticile şi indicatorii de performanţă de la nivelul judeţului Arad se 

evidenţiază faptul că rata şomajului este la un nivel extrem de scăzut (3,2%), comparativ 

cu indicii la nivel naţional (7,3%), ceea ce certifică faptul că abilităţile, cunoştinţele şi 

competenţele dobândite de absolvenţii Universităţii noastre le permit să se angajeze pe 

piaţa forţei de muncă, să dezvolte o afacere proprie sau să continue studiile în ciclul 

următor. În aceeași notă se află și județele Satu Mare, Maramureș și Bihor unde 

universitatea are filiale. 

  Privind permanenta ameliorare a încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi a 

programelor de studii, se aplică un chestionar pentru absolvenţii UVVG, cu ajutorul 

Asociaţiei ALUMNI, chestionar care decelează satisfacţia absolvenţilor privind calitatea 

şi beneficiul adus de studiile efectuate în cadrul UVVG. 

 Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „vasile Goldiş” din Arad „ALUMNI 

UVVG” a fost înfiinţată în anul 2009 ca o asociaţie autonomă, neguvernamentală, 

apolitică, cu caracter ştiinţific, social, cultural, sportiv, umanitar, non profit, potrivit unui 

statut propriu şi în baza prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

modificată, precum şi în conformitate cu dovadă disponibilităţii denumirii nr.65538 din 

16.09.2008 eliberată de Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru Relaţii cu publicul şi 

evidenţa ONG. Progresiv celor 10 membri fondatori li s-au adăugat peste 1500 de 

absolvenţi ai Universităţii, înscrişi în asociaţie. Printre aceştia sunt miniştri, secretari de 

stat, prefecţi, subprefecţi, preşedinte Consiliul judeţean, primari, personalităţi 

reprezentative din mediul social, cultural, politic şi sportiv. Membrii Alumni au un aport 

substanţial în feed-back-ul necesar pentru proiectarea curriculară, organizează workshop-

uri anuale şi au publicaţia proprie Alumni UVVG. 

 

 -Valorificarea calificării prin continuarea studiilor 

universitare 



Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad 

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 

 

28 

Absolvenţii universtăţii noastre pot opta pentru continarea studiilor universitare 

prin masterat, doctorat, cursuri postuniversitare şi cursuri postdoctorale. 

Un procent de 51,3% din absolvenţii ultimelor două promoţii ale studiilor 

universitare de licenţă au fost admişi la studii universitare de masterat în cadrul 

Universităţii sau la alte universităţi din tară şi din străinatate. 

Absolvenţii Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară sunt încurajaţi 

să continue pregătirea in sistemul de rezidentiat sau doctorat (după caz). 

Doctoranzii au posibilitatea de a continua studiile postdoctorale în cadrul UVVG, 

în domeniul biologie. 

 

 -Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 

profesională şi personală asigurată de Universitate 
  În cadrul preocupărilor continue pentru managementul calităţii, un rol central 

revine chestionării studenţilor asupra satisfacţiei faţă de serviciile oferite de Universitate, 

respectiv în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de aceasta.  

  Analiza satisfacţiei studenţilor reprezintă un element important al procesului de 

monitorizare internă a calităţii pentru identificarea acţiunilor necesare îmbunătăţirii 

permanente a calităţii educaţiei oferite, iar pe de altă parte reprezintă un indicator pentru 

interesul universităţii de a accede la punctul de vedere al studenţilor. 

Începând cu anul universitar 2010 – 2011 Conducerea Universităţii a pus la 

dispoziţia studenţilor un program informatic online (Quantis) prin care aceştia 

realizează evaluarea cadrelor didactice.  

În ceea ce priveşte nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea 

profesională şi personală asigurată de universitate, un procent de 79% dintre studenţi 

apreciază pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către Universitatea de Vest 

„Vasile Goldiş”, 81,4% pe educaţie şi 77% pe facilităţi.  

 Gradul de satisfacţie al studenţilor a fost măsurat şi în cadrul procesului de 

evaluare a activităţii didactice din universitatea noastră proces bazat pe o analiză 

complexă a chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi. 93,67% 

dintre repondenți apreciază pozitiv aspectele legate de cursuri şi 94,69% apreciază pozitiv 

aspectele legate de seminarii. 

 

2.Centrarea pe student a metodelor de învăţare 
Prin politici asumate la nivelul managementului universitar, principala 

responsabilitate a cadrului didactic este proiectarea metodelor şi a mediilor de învăţare 

centrate pe student, cu mai puţin accent asupra responsabilităţii tradiţionale de a transmite 

doar informaţii. 

Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi 

asumă responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate 

şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor. 

În ultimii ani Universitatea a alocat fonduri financiare consistente, pentru a se 

asigura că toate cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagină 

personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu 

studenţii, materiale de curs/activităţi practice tiparite prin Editura Universităţii) şi 

materiale auxiliare, de la tablă, la flipchart şi videoproiector. 
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Cadrele didactice sunt pregătite special în domeniul predării în cadrul 

Departamenului pentru Pregătirea Personalului Didactic care organizează anual „Ziua 

metodică” şi periodic workshop-uri în care sunt dezbătute noile metode de predare şi 

modul de aplicare a tehnicilor noi de învăţare. De asemenea, in procesul de predare-

învăţare se apelează în mod frecvent la ateliere de lucru, dezbateri pe baza de referate, 

studii de caz, jocuri de rol, precum şi la alte metode activ participative. 

 Personalul didactic implică studenţii în activitatea de predare (cursuri interactive, 

materialul şi tematica cursurilor fiind prezentate în avans, prezentări de caz etc). 

Universitatea asigură medii de învăţare moderne, care stimulează munca în echipă, 

dezvoltarea de competenţe transversale. Pentru facilitarea proceselor de învăţare, cadrele 

didactice dezvoltă un sistem de evaluare pe parcurs de tip test, referate şi proiecte. Astfel 

se facilitează o pregătire ritmică a studenţilor, evitându-se pregătirea în asalt în timpul 

sesiunii.  

Studenţii Universităţii noastre sunt implicaţi în proiectele de cercetare ce se 

desfăşoară la nivelul fiecărei facultăţi, implicarea lor materializându-se prin participări la 

sesiuni de comunicări ştiinţifice. Prin implicarea studenţilor în cercetare, universitatea 

creează medii şi experienţe de învăţare, care îi stimulează pe aceştia să descopere şi să 

producă cunoaştere. Anual, în baza Regulamentului de acordare a burselor, studenţii cu 

performanţe înalte la învăţătură sau concursuri, sunt recompensaţi prin premii de 

excelenţă şi bursa privată „Doina şi Baruţu Arghezi”. Semestrial se acordă în baza 

Regulamentului burse „Vasile Goldiş”, burse de merit şi burse sociale.  

Cercurile ştiinţifice studenţeşti asigură permanent programe de stimulare a 

studenţilor cu performanţe în învăţare, prin implicarea lor în munca ştiinţifică, respectiv 

activitatea de cercetare. 

Studenţii sportivi cu performanţe la olimpiade, campionate europene şi naţionale 

au primit diplome şi premii în bani. De asemenea au fost premiaţi studenţii performeri în 

acţiuni culturale sau de voluntariat.  

Pentru studenţii care au nevoie de consultaţii/clarificări ulterioare, există 

programe de consultaţii. 

Pentru puţinii studenţi cu dificultăţi de tip medical se oferă programe de tutoriat şi 

consultaţii pentru a fi sprijiniţi în învăţare.  

 În ceea ce priveşte mobilităţile studenţilor prin burse Erasmus, numărul 

universităţilor partenere a crescut, în ultima perioadă fiind semnate noi acorduri cu: 

Universitatea din Bari, Italia, Universitatea din Calabria, Italia, Universitatea din 

Rottemburg, Germania, Universitatea Dicle, Turcia etc.  

Legat de mobilităţile studenţilor prin burse Erasmus, în anul universitar 2012-

2013 au fost realizate 14 mobilităţi, iar în anul universitar 2013-2014, se află în derulare 

15 mobilităţi. 

 

3.Orientarea în carieră a studenţilor 
Cadrele didactice au ore de permanenţă la dispoziţia studenţilor şi personalizează 

îndrumarea la cerere a studentului. Există decani de an care au atribuţii clar stabilite 

conform art. 22 din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor.  

În cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr. 93 din 04.09.2012 şi Hotărârea Senatului Universităţii nr. 

114 din 05.09.2012 a fost înfiinţat Centrul de Consiliere şi Orientare a Carierei pe tot 
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parcursul vieţii. Misiunea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră pe tot parcursul 

vieţii este de a coordona toate activităţile de consiliere şi orientare în carieră la nivel de 

universitate, în cooperare cu facultăţile universităţii. Scopul principal al Centrului este 

acela de consiliere şi orientare în carieră, astfel încât studenţii şi absolvenţii să îşi 

cunoască propriile abilităţi şi interese profesionale, în vederea alegerii adecvate a unei 

cariere în acord cu profilul psihologic, aspiraţiile, studiile alese, exigenţele profesiunilor 

şi ocupaţiile existente, în condiţiile cerinţelor dezvoltării economico-sociale şi culturale a 

societăţii româneşti şi Uniunii Europene. 

Centrul de Consiliere şi Orientare  a Carierei pe tot parcursul vieţii este deservit 

de 4 consilieri atestaţi de APT (Apt Resources& Services) cu certificate eliberate de 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Activitățile desfășurate în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră vizează 

atât studenții universității din cele trei cicluri de studiu: licență, masterat și doctorat, 

precum și terți colaboratori externi: licee, angajatori și instituții publice locale. Pe lângă 

activitățile de consiliere și workshopuri, centrul de consiliere este implicat în activități de 

informare, proiecte de corelare a sistemului de învățământ cu piața muncii și activități de 

cercetare. De asemenea, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră se ocupă cu 

monitorizarea gradului de inserție pe piața muncii a absolvenților Universității de Vest 

„Vasile Goldiș” din Arad. 

In anul univesritar 2013-2014, s-au desfășurat activități pe mai multe direcții de 

dezvoltare a centrului: organizarea centrului și dezvoltarea imaginii acestuia, orientarea 

în carieră, relația cu liceele, relația cu mediul de afaceri, optimizarea învățării, inserția pe 

piața muncii a absolvenților și participarea în proiecte. 
 

Organizarea centrului și dezvoltarea imaginii acestuia 

 A fost actualizat site-ului Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

 A fost actualizat și tipărit pliantului de prezentare a Centrului de Consiliere și 

Orientare în Carieră. 

 Au fost realizate afișe pentru atelierele de lucru și evenimentele desfășurate pe 

parcursul întregului an universitar. 

 A fost realizat un roll-up al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

 Împreună cu Goldiș TV, a fost realizat un film de prezentare a activităților 

Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră. 

 Au fost pregătite și predate, în data de 20.02.2014, materialele solicitate prin 

adresa 266/24.01.2014 privind evaluarea instituțională. Dosarul pregătit include: 

(1) descrierea activităților Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră 

împreună cu materialele promoționale care ilustrează activitațile realizate, (2) 

Regulamentul și Statul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, (3) 

procedura privind monitorizarea traseului profesional al absolvenților; (4) 

prezentarea programului informatic ALUMNI. 

 Au fost realizate întâlniri săptămânale cu studenții străini în cadrul Biroului de 

studenți străini. 

 În data de 27.03.2014 s-a desfășurat o întâlnire cu reprezentanții studenților în 

Senatul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și cu șefii de an de la toate 

programele de studiu ale universității. Această întâlnire a avut rolul de a promova 

în rândul studenților activitățile Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, 
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precum și atelierele de lucru propuse pentru semestrul al doilea al anului 

universitar 2013-2014. 

 

Orientarea în carieră 

 Au fost realizate materialele necesare pentru atelierele de lucru 

„Managementul unei cariere de succes” și „Construirea unei imagini 

profesionale”. 

 Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a participat la Târgul de Cariere 

organizat de S.C. Alte Fapte S.R.L, în data de 29 octombrie 2013.  

 În perioada 12-14 decembrie 2013 a avut loc, la Craiova, a șaptea ediție a 

întâlnirii centrelor de consiliere și orientare în carieră, „Angajabilitatea în 

centru”. Evenimentul a fost organizat de către asociația LEAP (Link 

Education And Practice) și Centrul de Consiliere și Orientare Profesională al 

Universității din Craiova. La această întâlnire au participat peste 17 centre de 

consiliere și orientare profesională din țară, precum și invitați din străinătate, 

printre care și Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad. 

 În data de 19.03.2014 a fost organizată, pentru studenții din anii terminali, o 

întâlnire cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Arad pentru a 

discuta despre examenul de titularizare. 

 În perioada 9-10 mai am participat la târgul internațional de educație și locuri 

de muncă Edu2Jobs desfășurat la Expo Arad. În cadrul acestui târg, pe lângă 

împărțirea de materiale promoționale vizitatorilor strandului Universității de 

Vest „Vasile Goldiș” din Arad, am vizitat standurile tuturor liceelor 

participante și le-am lasat materiale promoționale despre universitate și despre 

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră.  
 

Relația cu liceele 

 Au fost susținute atelierele de lucru privind orientarea în carieră cu 840 de elevii 

din 36 de clase a XII-a și 4 clase a XI-a din cadrul liceelor din Județul Arad. 

Atelierele s-au realizat în cadrul orelor de dirigenție, cu acordul direcțiunii și a 

diriginților, pe baza unui protocol de colaborare.  

 Participarea la „Târgul firmelor de exercițiu” organizat în cadrul Colegiului 

Economic Arad în perioada în care s-a desfășurat „Școala altfel”, 7-13 aprilie 

2014. În cadrul acestui eveniment, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră a 

avut un stand, alături de colegii din cadrul Facultății de Științe Economice. Acest 

târg a consituit o bună ocazie de a discuta direct cu elevii de la licee din Arad și 

din alte localități și de a le oferi pliante cu informații despre centrul de consiliere 

și universitate. 

 A fost actualizată baza de date cu elevii care au participat la atelierelor de lucru 

privind orientarea în carieră. 

 A fost actualizată baza de date cu răspunsurile absolvenților la chestionarul de 

evaluare a inserției pe piața muncii care se completează la ridicarea diplomelor de 

studii. 

 În data de 16 mai 2014, a fost realizat atelierul de lucru cu studenții „Dezvoltarea 

unei imagini profesionale”. 
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 În data de 17 mai 2014, a fost realizat atelierul de lucru cu studenții 

„Managementul unei cariere de succes”. 
 

Relația cu mediul de afaceri 

 În data de 21.05.2014, în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră a 

avut loc o întâlnire cu reprezentanții firmei FinProm. În cadrul acestei întâlniri ne-

au fost prezentate oportunitățile de lucru pentru studenți în cadrul firmei FinProm, 

am primit materiale promoționale și oferte de locuri de muncă pe care să le afișăm 

în campus și pe site-ul centrului de consiliere. De asemenea, au fost discutate 

posibilități de întâlnire cu studenții tuturor facultăților. Cu acordul domnului prof. 

univ. dr. Horațiu ȘOIM, reprezentanții FinProm au fost invitați să participe la 

conferința de lansare a proiectului „O carieră pentru viața ta! Oportunități de 

carieră prin consiliere vocațională și dezvoltare personală!”. 

 În perioada 9-10 mai am participat la târgul internațional de educație și locuri de 

muncă Edu2Jobs desfășurat la Expo Arad. În cadrul acestui târg, alături de 

domnul prorector prof. univ. dr. Cristian HAIDUC, am participat la întâlnirile cu 

angajatorii, unde am discutat posibilități de colaborare între aceștia și centrul de 

consiliere. 
 

Optimizarea învățării  

 Au fost pregătite materialele necesare pentru susținerea workshop-ului „Cum să ai 

succes în sesiune”. Au fost realizate materialele promoționale, care au fost 

distribuite în facultăți și postate pe pagina de internet a Centrului de consiliere și 

orientare în carieră. S-a realizat promovarea directă a workshop-ului în cadrul 

unor cursuri susținute de studenți. Workshop-ul a fost susținut în datele de 

11.01.2014 și 16.01.2014. 

 În 10.03.2014 și 22.03.2014 a fost susținut atelierul de lucru „Cum să realizezi și 

să prezinți cu succes o lucrare de licență” pentru studenții din cadrul universității.  

 În data de 15 mai 2014, a fost realizat atelierul de lucru cu studenții „Cum să ai 

succes în sesiune”. 
 

Inserția pe piața muncii a absolvenților 

 A fost actualizată baza de date cu răspunsurile absolvenților la chestionarul de 

evaluare a inserției pe piața muncii care se completează la ridicarea diplomelor de 

studii. 

 A fost întocmită procedura 31 privind inserția pe piața muncii a absolvenților și 

„Fișa de urmărire a inserției profesionale a absolventului”. Acesta din urmă a fost 

postată și pe site-ul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, putând fi 

completată online sau descărcată în format pdf. 

 A fost realizată analiza rezultatelor colectate pe baza Fișei de urmărire a inserției 

profesionale a absolventului. 
 

Proiecte 

 În data de 28.02.2014 orele 11.00 am participat la întâlnirea ,,Erasmus + vine la 

tine" organizată la Colegiul Național ,,Elena Ghiba Birta". În cadrul acestei 

întâlniri de informare au fost prezentate diferite aspecte legate de tipurile de 

proiecte care pot fi accesate prin Erasmus +. 
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 Doi dintre membrii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră sunt implicați 

în proiectul POSDRU/161/2.1/G/132792, „O carieră pentru viața ta! Oportunități 

de carieră prin consiliere și orientare profesională”. Au fost actualizate și pregătite 

documentele necesare pentru semnarea contractului, s-a participat la conferința de 

lansare a proiectului, precum și la diferitele evenimente din cadrul proiectului, 

respectiv la elaborarea materialelor proiectului. 

 

Universitatea pune la dispoziţia studenţilor Ghidul studentului in limba româna, 

engleză şi franceză. (http://www.uvvg.ro/ro/ghidul-studentului.html) 

Conducerea Universităţii şi ale facultăţilor au un program de audienţe afişat.  

 

 

 Activitatea de cercetare 
 Programe de cercetare 

o  Programarea cercetării 

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară conform Strategiei cercetării Universităţii de Vest 

„Vasile Goldiş” din Arad, adaptată evoluţiei cercetării ştiinţifice la nivel naţional şi 

internaţional şi în concordanţă cu Planul strategic 2012 – 2016 și transpusă în planurile 

strategice și operaționale ale facultăților și/sau departamentelor.  

Temele de cercetare cuprinse în planurile de cercetare anuale se înscriu în ariile științifice 

ale domeniilor de licență, masterat și doctorat  

Începând cu anul 2010 s-au introdus următoarele măsuri de stimulare a cercetării, 

cuprinse în Planurile Operționale Anuale și în Planul Strategic 2012-2016, fiind 

aprobate ulterior de Senat și Consiliul de Administrație: 

□ premierea diferențiată a articolelor ISI în funcție de scorul relativ de influență (SRI) şi 

a proiectelor de cercetare, precum și anual în cadrul Galei Premiilor Academice 

□ salarizarea diferențiată în funcție de criterii de performață științifica 

□ decontul unei taxe de participare la o conferință internațională/cadru didactic/semestru 

în cazul în care rezultă un articol ISI Proceedings sau o publicaţie într-o revistă BDI din 

străinătate  

De asemenea, în anul 2014, pentru a stimula obținerea unor indicatori de performanță 

științifică superiori, Consiliul de Administrație a aprobat organizarea unei competiții 

interne de proiecte pentru domeniile științe juridice, medicină dentară, medicină generală 

și farmacie, cu evaluare externă 

 

o Realizarea cercetării  

Cercetarea se realizează în cadrul  IOSUD cu cele 2 Școli doctorale de Biologie şi 

Medicină acreditate, la nivel de departamente în cadrul facultăților, cât și în centre 

arondate departamentelor facultăților sau la nivel instituțional: Centrul de bioetică și 

studii sociale; Centrul de cercetări farmacognostice; Centrul de cercetări în medicină și 

tehnică dentară; Centrul de cercetare de fiziologie aplicativă și biologie moleculară afiliat 

Academiei de Științe Medicale; Centrul de cercetări pentru studiul biodiversității și 

dezvoltare durabilă; Centrul de cercetări botanice Macea;  Centrul de Cercetări și 

supraveghere ecologică Izoi-Moneasa; Centrul de cercetare și consultanță în informatică 

„Tiberiu Popovici”; Centrul de informare și consultanță InterMediu;  Centrul de 

interventie psihopedagogică și transdisciplinară „Vasile Popeangă”; Centrul de cercetări 

http://www.uvvg.ro/ro/ghidul-studentului.html
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sociale, sondarea opiniei publice și consiliere psihologică; Centrul de didactică și 

educație permanentă; Centrul de Studii Iudaice Academician Nicolae Cajal; Centrul de 

Studii Germanice „Friedrich Schiller”; Centrul de Studii „Ioan Slavici”, Centrul de 

cercetare a literaturii „Tudor Arghezi”; Centrul de studii istorice și culturale „Vasile 

Goldișˮ în parteneriat cu Academia Română; Centrul Internaţional de testare lingvistică, 

evaluare și consiliere academică; Centrul de cercetare si dezvoltare în energii 

regenerabile și nanoparticule; Centrul de cercetare științifică în marketing și 

administrarea afacerilor; Centrul de cercetări în domeniul finanțelor și al contabilității, 

British language centre al Universității de Vest „Vasile Goldișˮ, Centrul de studii si 

cercetări juridice  

Institutul de Stiințe ale Vieții, inființat în anul 2008 (HS nr.81/12.04.2008) și acreditat de 

Academia de Științe Medicale, este o unitate de cercetare cu caracter interdisciplinar, 

structurat în 3 departamente – Biologie experimentală și aplicată, Biotehnologii, 

Ecologie/ecotoxicologie si protecția mediului. Universitatea a investit în infrastructura 

institutului aproximativ 12 milioane de euro la care se adaugă echipamentele 

achizitionate prin proiecte naționale și internaționale. Principalele laboratoare din cadrul 

institutului sunt: microscopie electronică, genetică și biologie moleculară, histopatologie, 

microscopie confocală, imagistică in vivo, citometrie de flux, culturi de celule și țesuturi 

vegetale, culturi de celule animale, cromatografie lichidă, ecologie şi protectia mediului, 

la care se adaugă biobaza cu animale de laborator la standarde europene  

(http://www.uvvg-ils.ro).  

Centrul de Cercetări Clinice al bolii Alzheimer Socodor cu 20 de paturi, este organizat 

în: cabinete de consultații, cabinet de psihologie, salon de terapie intensivă, microbază de 

fizioterapie, sală ocupațională și de socializare, sală de tratamente, laboratoare de 

cercetare și alte spaţii utilitare  

Grădina Botanică Universitară „Pavel Covaci” Macea are o suprafață de 21,5 ha și un 

număr de taxoni de peste 3550 (dintre care circa 2100 lemnoşi). Muzeul Botanic, Muzeul 

Cinegetic și Muzeul Etnografic, reprezintă o bază importantă de cercetare și practică 

studențească. Grădina este membră fondatoare a Asociației Gradinilor Botanice din 

Romania (AGBR) și membră a Botanic Gardens Conservation International (BGCI). 

Grădina are schimburi permanente de material biologic cu peste 225 de grădini botanice 

și arborete din întreaga lume (www.uvvg.ro/macea).  

Incubatorul tehnologic și de afaceri –ITA GOLDTECH Arad este un incubator 

universitar, pentru tehnologii, produse si/sau servicii inovative, acreditat prin Decizia 

nr.9703/22.07.2009 a ANCS, membru al Rețelei Nationale de Inovare si Transfer 

Tehnologic – ReNITT (http://ita-goldtech.ro). 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a preluat în anul 2010 custodia siturilor 

Natura 2000 ROSCI0064 Defileul Mureșului și ROSPA0029 Defileul Mureșului 

Inferior - Dealurile Lipovei și a rezervației naturale 2.526. Pădurea Pojoga, semnând 

cu Ministerul Mediului și Pădurilor Convenția de custodie 0198/15.07.2010. Conform 

convenției de custodie a fost pregătit Regulamentul ariilor naturale protejate, care a fost 

transmis spre consultare și avizare Agenției pentru Protecția Mediului Arad, Agenției 

pentru Protecția Mediului Hunedoara și Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 

Începând cu luna februarie 2014 UVVG a preluat adminsitrația ariilor naturale 

protejate ROSCI0064 Defileul Mureșului, ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior - 

Dealurile Lipovei, ROSCI0355 Podișul Lipovei – Poiana Ruscă, 2.526. Rezervația 

http://www.uvvg.ro/macea/
http://ita-goldtech.ro/
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Naturală Pădurea Pojoga, 2.92. Rezervația Naturală Peștera lui Duțu, 2.93. Rezervația 

Naturală Peștera Sinesie, 2.534. Rezervația Naturală Calcarele de la Boiu de Sus și 2.527. 

Rezervația Naturală Calcarele de la Godinești  

Principalele surse de finanțare ale activității de cercetare în Universitatea de Vest „Vasile 

Goldiș” din Arad sunt proiectele de cercetare internaționale și naționale, precum și 

finanțarea din surse locale (Centrul Cultural Județean și Primarie), precum şi din venituri 

proprii prin organizarea de competiții interne de granturi de cercetare pe domenii 

prioritare. In total, in perioada 2008-2014 au fost în implementare un număr de 100 de 

proiecte, din care 54% cu finanțare europeană. Comparativ cu ultima evaluare ARACIS, 

numărul de proiecte s-a dublat în perioada 2008-2014.  

In cadrul proiectelelor POSDRU în perioada 2010-2014, au primit finanțare europenenă 

pentru burse un număr de 16 doctoranzi din Scoala doctorală de biologie si 16 doctoranzi 

din Școala doctorală de medicină și 27 de cercetători postdoctorali, care au contribuit la 

creșterea performanței științifice în Universitatea de Vest „Vasile Goldișˮ din Arad. 

 Împreună cu Consiliul Județean Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldișˮ din 

Arad, pregătește un proiect strategic în domeniul sănătății în valoare de 12.500.00 euro, 

finanțat din Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2014-2020. 

Acest Centru Euroregional de excelență în Cancer va avea ca şi componentă principală 

constituirea de  laboratoare de diagnostic și laboratoare cercetare pentru depistarea unor 

noi ţinte celulare/moleculare, reducerea efectelor adverse ale medicamentelor alopate, noi 

medicamente tintite, marker predictive, alături de radiodiagnostic si radioterapie; 

cabinete de consiliere psihologica pentru pacientii de cancer; free-call pentru populatie; 

terapia durerii; telemedicina şi screeningul a cel putin 3 patologii maligne la nivelul 

judeţului Arad. 

 

o Valorificarea cercetării  

 

In activitatea de cercetare ştiinţifică se mentin urmatoarele obiective:  

 Colectarea datelor privind proiectele, articolele şi alte publicaţii ale universităţii şi 

actualizarea si întreținerea bazelor de date informatizate la nivelul prorectoratului; 

 Salarizarea pe criterii diferenţiate de performanţă, care includ rezultatele din 

cercetarea ştiinţifică cu scopul de a recompensa cadrele didactice şi cercetătorii 

competitivi; 

 Continuarea procesului de premiere a articolelor ISI pentru a stimula creşterea 

numărului de publicaţii în fluxul principal sub egida universităţii şi a premierii 

activităţii de patentare; 

 Menţinerea standardelor minime de performanţă, după cum urmează: 

o un articol publicat/an în reviste cotate ISI pentru fiecare cadru didactic; 

o un articol publicat pe an în reviste cotate CNCSIS în categoriile B si B+ 

pentru fiecare cadru didactic titular sau asociat; 

o o carte ştiinţifică publicată pe an pentru 4 cadre didactice (cursurile nu 

sunt luate în considerare fiind obligaţie profesională). 

 

Rezultatele cercetării științifice au fost mult îmbunătățite după ultima evaluare 

instituţională ARACIS, astfel încât în anul 2013 am avut o creștere de 3.23 de ori a 

numărului de articole ISI comparativ cu anul 2008. Calitatea publicațiilor ISI a crescut, 
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Scorul Relativ de Influență (SRI) al revistelor unde s-au publicat articolele autorilor 

universității fiind de 13,97 ori mai mare în 2012 comparativ cu 2008. De asemenea se 

înregistrază și o creștere a articolelor indexate CNCSIS B
+
si B/BDI comparativ cu ultima 

evaluare instituțională, precum şi a cărților/capitolelor publicate în edituri acreditate 

CNCS din țară si străinătate.  Per ansamblu, cerința de o publicație/cadrul didactic/ an 

este îndeplinită.  

De la ultima evaluare instituțională au fost depuse 11 cereri de brevetare națională și 1 

de patentare europeană. 

In cadrul departamentelor, sunt organizate anual cercuri științifice studențești, activitatea 

de cercetare fiind valorificată în cadrul manifestărilor științifice studențești sau lucrări de 

licență.  

Din 2008 si pana în prezent s-au organizat peste 250 de manifestări științifice cu 

participare națională internațională în universitate – conferințe, simpozioane, 

workshopuri şi mese rotunde.  

Dintre școlile de studii avansate internationale importante organizate de universitate 

amintim: Scoala de Vară francofonă Jean Montreuil „Patologie și Farmacologie 

Moleculară. Biotehnologii”, Scoala de primăvară „Especiality medical care of the 

pregnant woman: a multidisciplinary approach”, Scoală de vară transfrontalieră romano-

ungară “Advanced Taining în Imaging Techniques, Scoala de toamna Diczfalussy 

Gynecology and Hematology, Scoala de vară „Probleme actuale in dreptul privat 

European”. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad are o editură proprie, „Vasile Goldiş” 

University Press care a fost înfiinţată în anul 1995 prin avizul Ministerului Culturii nr. 

3699/04.07, şi este clasificată de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior, pe domeniul Istorie şi Studii Culturale în categoria B. Până în 

prezent, editura a publicat peste 827 de titluri de carte ştiinţifică, lucrări didactice, 

monografii, lucrări beletristice, cu autori din ţară şi străinătate. Publicaţiile sunt cuprinse 

în 9 colecţii: Juridica, Asclepios, Collegium, Clio, Ştiinţe Politice, Bios, Media, 

Economics, Infotech şi Palestra. Colectivul de referenţi ai editurii este format din 

personalităţi ştiinţifice: academicieni, cercetători, profesori universitari şi conferenţiari de 

la Universităţi şi Centre de Cercetare din ţară şi străinătate. 

 Sistemul de difuzare a cărţilor şi periodicelor se realizează prin reţea proprie – 

librărie, magazin virtual, iar la solicitarea autorului, cărţi electronice prin intermediul 

aplicaţiei de Internet „DiBiDo”. 

 Editura „Vasile Goldişˮ University Press a fost înfiinţată în 1995 prin avizul 

Ministerului Culturii nr. 3699 din 04.07.1995 şi este acreditată de către CNCS, 

funcţionând după un regulament propriu. 

 În cadrul Editurii „Vasile Goldiş” University Press sunt înscrise 21 reviste, din 

care 10 sunt indexate în baze de date internaționale si au website propriu: Studii de 

Ştiinţă şi Cultură în CEEOL, EBSCO, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; 

Societate şi politică în CEEOL, Index Copernicus Journals Master List, DOAJ; Studia 

Universitatis „Vasile Goldis”, Seria Ştiinţele Vieţii în SCOPUS, EBSCO, Genonics 

Journal Geek SUA, Zoological Records, Index Copernicus Journals Master List; Studia 

Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Economice în CEEOL, DOAJ si ProQest; 

Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, seria Ştiinţe Inginereşti şi Agroturism în DOAJ, 

Socolar, Index Copernicus Journals Master List, Genamics Journal Seek; Jurnalul 
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Medical Arădean în IndexCopernicus, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria 

Educație Fizică și Kinetoterapie în Index Copernicus si Scipio; Revista de Administrație 

Publică și Politici Sociale în DOAJ, Index Copernicus, ProQest si EBSCO; Annals of the 

Romanian Society for Cell Biology indexată în Index Copernicus, Scopus și Ebsco.  

De asemenea, revistele din domeniul științelor umaniste – Studii de Stiință și cultură şi 

Societate şi Politică au fost evaluate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 

Învăţământul Superior, Bucureşti și acreditate în categoria B.  

 

Manifestările  științifice  organizate de UVVG in anul universitar 2013/2014 au fost in 

numar de 80, dintre care 60 internationale.   

 

Proiecte aflate in derulare 2013-2014, castigate de UVVG, 45 din care 27 castigate in 

2013-2014. 

 

 
 

 

Situaţia comparativă a numărului de lucrări ISI şi ISI Proceeding 

In anul 2013 si anul 2014 (pana in septembrie 2014)  - 57 de articole ISI si  20 articole 

ISI proceeding, cu un trend ascendent fata de anii trecuti.  
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Situaţia articolelor indexate ISI publicate pe facultăţi 
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SCOR RELATIV DE INFLUENȚĂ 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Medicină 
Generală, 
Farmacie şi 
Medicină 
Dentară 

0,00000 0,00000 0,56077 0,00000 0,58060 2,85015 20,51146 14,132 

Ştiinţe 
Economice 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,69140 0,00000 0,736 

Ştiinţe Juridice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 

Ştiinţe 
Umaniste, 
Politice şi 
Administrative 

0,00000 0,61371 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,000 
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ARTICOLE INDEXATE ÎN B.D.I. ȘI CNCSIS B/B+ 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Medicină Generală, Farmacie şi 
Medicină Dentară 

1 9 16 27 15 37 68 50 

Ştiinţe Economice 12 50 110 88 77 72 56 47 

Ştiinţe Juridice 0 5 3 2 4 14 24 20 

Ştiinţe Umaniste, Politice şi 
Administrative 

6 17 25 15 26 41 23 26 

Științe ale Educației, Psihologie, 
Educație Fizică și Sport 

0 8 9 19 23 24 24 12 

Ştiinţe ale Naturii, Inginerie și 
Informatică 

5 21 39 47 25 52 45 68 

TOTAL  24 110 202 198 170 240 240 223 

 

 

CĂRȚI ȘI CAPITOLE CĂRȚI INTERNAȚIONALE 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 0 0 0 0 0 5 0 

0 0 1 1 0 0 0 1 

2 0 0 1 1 3 4 4 

0 1 0 4 1 0 5 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 5 9 3 

Științe ale 
Educației, 
Psihologie, 
Educație Fizică 
și Sport 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,74689 0,00000 0,725 

Ştiinţe ale 
Naturii, 
Inginerie și 
Informatică 

0,00000 0,00000 1,11687 3,77585 2,98708 10,49856 3,05326 0,919 

TOTAL  0,00000 0,61371 1,67764 3,77585 3,56768 14,78700 23,56472 16,512 
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2 1 1 7 2 8 23 9 

 

CĂRȚI ȘI CAPITOLE CĂRȚI NAȚIONALE 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2 6 11 11 11 9 20 29 

2 19 22 24 14 14 17 22 

4 7 12 27 27 17 33 6 

10 11 13 19 18 15 13 19 

3 12 14 17 16 14 20 14 

10 9 11 18 18 12 39 16 

31 64 83 116 104 81 142 106 

 

UVVG Arad este organizatoare de cursuri: 

 postuniversitare (chirurgie cardiovasculara, radiologie si domeniu biomedical si 

biotehnologic) 

 doctorale şi postdoctorale (www.postdoctorat.ro) 

 Şcoala Postdoctorală pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii 

alimentare pe baza eco-economiei şi bioeconomiei necesare 

ecosanogenezei, proiect finanţat prin POSDRU 2007-2013 

 Şcolile doctorale de medicină şi biologie  

 de programe de joint-master (www.coimbra-group.eu) şi  

 şcoli de vară internaţionale şi naţionale (http://www.ecole.go.ro)  

 

Management al cercetării performant, centrat pe: 

 dezvoltarea resurselor umane şi a bazei materiale,  

 creşterea rezultatelor cercetării,  

 materializate prin publicaţii în reviste din fluxul principal şi patente, care converg 

spre o mai bună vizibilitate naţională şi internaţională a Universităţii 

 puternică colaborare euroregională, având relaţii cu universităţi şi centre de 

cercetări din Ungaria, Serbia, Germania, Italia, Austria.  

 

 

 Activitatea publicistică, editorială  
Publicaţiile editate de UVVG 

 Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţele vieţii” ISSN: 1584-2363; 

indexată în SCOPUS, EBSCO; PROQUEST, INDEX COPERNICUS, DOAJ. 

 Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară  ISSN : 1583 – 6258; indexată 

în baza de date EBSCO, SCOPUS, INDEX COPERNICUS, Academic Search 

Complete. 

 “Studii de Ştiinţă şi Cultură”, ISSN: 1841 – 1401, indexată în bazele 

internaţionale CEEOL, EBSCO, DOAJ, INDEX COPERNICUS, SCIPIO. 
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 Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţe economice”, ISSN:1584 – 

2339, indexată în bazele internaţionale CEEOL,   trimisă spre indexare în baza 

SCOPUS. 

 „Societate şi politică” – ISSN: 1843 – 1348,  indexată în baza de date 

internaţională CEEOL, INDEX COPERNICUS, DOAJ. 

 Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţe inginereşti şi agroturism”, 

ISSN: 1842-0508, indexată în bazele de date internaţionale INDEX 

COPERNICUS, DOAJ, SOCOLAR 

 

Prin editura proprie, “Vssile Goldis” University Press, in anii 2013-2014 au fost editate 

un  numar de 117 carti cu ISBN si au fost tiparite un numar de 74 de carti fara ISBN. 

 

 Finanţarea activităţii şi management financiar 
 Buget şi contabilitate 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad dispune de buget propriu de 

venituri şi cheltuieli aprobat de Consiliul de Administraţie şi de o contabilitate 

adecvată, organizată la nivel de instituţie, pentru gestionarea financiară a activităţii de 

învăţământ superior şi cercetare, cod fiscal şi cont la bancă.  

  Universitatea are un Departament financiar contabil propriu, întocmeşte 

bilanţ  contabil, are cont de execuţie bugetară şi raport de gestiune propriu, în 

concordanţă cu  legislaţia în vigoare. 

  Taxele de studiu sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de 

scolarizare;  regimul taxelor este aprobat la începutul anului universitar de 

Consiliul de Administraţie,  fiind adus la cunoştinţa studenţilor prin publicare pe 

site-ul UVVG, la avizierele  facultăţilor şi prin contractul anual ECTS. 

 Studenţii sunt informaţi despre posibilităţile de asistenţă financiară din partea 

Universităţii prin Regulamentul de acordare a burselor, precum şi despre cuantumul 

taxelor de şcolarizare, disponibile pe pagina de web a Universităţii 

 

 Contabilitate 

 Organizarea şi funcţionarea contabilităţii proprii de la nivelul Universităţii, prin 

registrul de inventar, bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi raportul de 

gestiune, demonstrează cum cheltuielile sunt efectuate în concordanţă cu legislaţia în 

vigoare, veniturile şi destinaţia lor corespunde caracterului non-profit al instituţiei. 

 Departamentul Financiar-Contabil asigură înregistrarea în evidenţele contabile a 

documentelor legate de veniturile şi cheltuielile bugetare precum şi toate operaţiunile 

patrimoniale în funcţie de natura lor , cu respectarea tuturor condiţiilor legale. 

 Activitatea contabilă este informatizată, se utilizează programul pentru evidenţe 

contabile SAP şi aplicaţie de gestiune a şcolarităţii şi informaţiilor şcolare, 

Management University System. 

 Este urmărită permanent transparenţa tuturor operaţiunilor contabil-financiare, 

inclusiv in relaţia cu studenţii universităţii, astfel, bilanţul contabil şi contul de 

execuţie bugetară şi rezultatele audităriilor interne şi externe sunt făcute publice în 

urma analizării şi aprobării de către Consiliul de Administraţie. 
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 Audit intern 

 Compartimentul de Audit realizează anual audituri planificate.  Rapoartele de 

audit sunt analizate şi aprobate de către Consiliul de Administraţie al Universităţii. 

 Corectitudinea auditului intern este verificată cu ocazia controloalelor efectuate 

de D.G.F.P.C.F.S Arad şi alte organe competente. 

 

 Internationalizarea UVVG 
 UVVG a organizat Scoli de studii avansate, conferinte internationale 

 Studii de licenta in limba engleza si franceza 

 Acordarea de DHC international 

 Vizibiliate internaţională în cadrul programului Erasmus plus 

o Mobilitati Erasmus pentru cadre si studenti: 15 mobilitati student 

outgoing, Mobilităţi studenţeşti în scop de formare în anul academic 2013 

/ 2014 – 20 mobilitati, 4 mobilitati cadre incoming, 13 mobilitati cadre 

outgoing, 1 mobilitate personal incoming, 4 mobilitati personal outgoing, 

2 mobilitati student incoming. 

o Comisia Europeană, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale din Bucureşti, 

pune anual la dispoziţia studenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad, burse de studiu la universităţi europene de prestigiu, din anul 

2008. Dupa 5 ani de activitate, timp în care instituţia a răspuns tututor 

cerinţelor şi exigenţelor impuse de statutul de universitate deţinătoare a 

Cartei Erasmus, în cursul anului 2013, universitatea a aplicat şi a obţinut 

noua Cartă Erasmus Extinsă, ceea ce a înseamnat o şansă în plus pentru 

studenţii UVVG şi anume cea de formare profesională la companii 

cunoscute din Europa. Concret, este vorba de bursele de plasament 

Erasmus, adică o perioadă de minim 3 luni de zile de practică la companii 

europene, bursa finanţată de către Comisia Europeană fiind de 500 de 

Euro pe lună. 

o Ca urmare a celor prezentate de mai sus, studenţii UVVG au aplicat într-

un număr mare pentru aceste burse, 20 dintre aplicanţi fiind deja plecaţi în 

practica de vară. Concurenţa a fost acerbă, cei selecţionaţi fiind nevoiţi să 

treacă de o Comisie de analiză, care a făcut departajarea în funcţie de 

rezultatele obţinute la învăţătură, competenţele lingvistice dar şi activităţi 

extracuriculare, cum ar fi de exemplu, implicarea în acţiuni de voluntariat. 

o O radiografie în cifre a mobilităţilor Erasmus la UVVG Arad în anul 

academic 2013 / 2014, arată în felul următor: 15 mobilităţi studenţeşti 

pentru studiu la universităţi prestigioase din Europa, precum Universitatea 

din Padova, Universitatea din Milano, Universitatea din Bari, 

Universitatea din Calabria, Italia, Universitatea din Grenoble, Franţa sau 

Universitatea Semmelweis din Ungaria, 13 mobilităţi de cadre didactice cu 

scop de predare în Ungaria, Belgia, Italia şi 20 de plasamente studenţeşti 

de practică la companii din Ungaria, Italia, Spania, Austria şi Norvegia. 
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o Rezultatele obţinute nu au trecut neobservate de către ANPCDEFP 

Bucureşti, care a acreditat universitatea pentru anul academic următor cu 

aproape 120.000 Euro, fonduri destinate burselor studenţeşti de studiu, 

plasament dar şi cadrelor didactice pentru predare sau formarea 

personalului nedidactic.  Menţionăm faptul că această sumă clasează 

UVVG Arad pe locurile fruntaşe în topul universităţilor private din 

România, acreditate de către Comisia Europeană pentru gestionarea 

acestor burse europene. 

 Acorduri de colaborare international (in tabelul de mai jos, cele marcate cu galben 

fiind acorduri noi, in anul univ 2013-2014) si afilieri internationale 

 

Nr. 

crt. 
Instituţia parteneră Ţara 

1.  Universitatea Dunăreană din Krems 

Austria 
2.  Consorţiu cu Universitatea Dunăreană din Krems 

3.  Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte, Salzburg 

4.  Alma Mater Europaea, Salzburg 

5.  Şcoala de Magistratură din Sao Paulo Brazilia 

6.  Universitatea Carleton Canada 

7.  Universitatea Tomas Bata din Zlin Cehia 

8.  Universitatea din Zagreb Croaţia 

9.  Universitatea Ain Shams, Cairo Egipt 

10.  Universitatea d'Artois, Bethune 

Franţa 

11.  Federaţia Europeană a Şcolilor (FEDE) 

12.  Universitatea din Lille 

13.  
Editura CIRMMI - Universitatea Paris 3 - Sorbonne 

Nouvelle 

14.  Institutul pentru Psihoterapie  Hanau 

Germania 

15.  Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Rottenburg 

16.  Universitatea Ruprecht-Karls din Heidelberg 

17.  Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Wiesbaden 

18.  

Consorţiu cu universităţi din Regiunea 

Tubingen/Hohenheim: Universitatea de Ştiinţe ale 

Inginerie Albstadt-Sigmaringen, Universitatea din 

Hohenheim, Universitatea de Economie şi Ştiinţe ale 

mediului din Nurtigen-Geislingen, Universitatea de Ştiinţe 

aplicate 

19.  Auxila Pflegepartner GmbH & CoKG, Asslar 

20.  Universitatea din Duhok, Regiunea Autonomă Kurdistan 

Irak 21.  Universitatea din Zakno, Regiunea Autonomă Kurdistan 

22.  Universitatea Nawroz, Regiunea Autonomă Kurdistan 

23.  Universitatea Kore din Enna 

Italia 

24.  Universitatea Tor Vergata din Roma 

25.  Universitatea de Studii din Padova 

26.  Institutul Universitar „San Domenico”, Roma  

27.  Universitatea de Studii Basilicata, Potenza 

28.  Institutul Naţional de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău 
Republica Moldova 

29.  Universitatea Pedagogică de Stat "I. Creangă", Chişinău 

http://www.auxila-pflegepartner.net/
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Nr. 

crt. 
Instituţia parteneră Ţara 

30.  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

31.  
Institutul Regional de Stat de Ştiinţe Umaniste din 

Moscova 
Rusia 

32.  Universitatea din Novi Sad Serbia 

33.  Universitatea Matej Bel, Banska-Bystrica Slovacia 

34.  Universitatea Cardenal Herrera, Valencia 
Spania 

35.  Universitatea Catolică San Antonio de Murcia 

36.  Kaplan Medical SUA 

37.  Clubul sportiv Taby IS Innebandy Suedia 

38.  Universitatea Kainan, Luchu 
Taiwan 

39.  Universitatea de Medicină din Taipei 

40.  Universitatea Medicală Naţională "Ivano-Frankivsk" 

Ucraina 41.  Universitatea Bucovineană, Cernăuţi 

42.  Universitatea Pedagogică de Stat din Berdyansk 

43.  
Del-Borsodi Medical and Social Kluster (Universitatea din 

Misckolc şi Bay Logi public Foundation), Miskolc 

Ungaria 

44.  
Bay Zoltan Foundation for Applied Research, Institute for 

Logistics and Production Systems, Miskolc 

45.  Institutul de Educaţie Internaţională (IIE) KHT, Budapesta 

46.  Colegiul Universitar din Nyiregyhaya 

47.  Universitatea din Miskolc 

48.  
Academia Maghiară de Ştiinţe - Centrul de Cercetare în 

Biologie, Szeged   

49.  
Spitalul Universitar Szeged, Clinica Medicală I 

(Universitatea din Szeged) 

50.  Universitatea din Kaposvar 

51.  Muzeul Maghiar de Istorie Naturală, Budapesta 

52.  Universitatea din Szeged 

53.  Universitatea Semmelweis, Budapesta 

54.  Universitatea din Debrecen 

 

 Vizibilitatea universitatii UVVG Arad 
 

 Vizibilitatea Universităţii 
Evoluţia ascendentă a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se reflectă şi 

prin parteneriatele de cooperare cu Universităţi din străinătate şi prin colaborarea 

în domeniul cercetării ştiinţifice cu Academia Română. 
 

 I. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în spaţiul european al 

învăţământului superior. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad întreţine relaţii de parteneriat cu 

circa 70 de Universităţi din ţară şi din lume: Australia, Austria (4), Belgia, Brazilia 

(5), Canada, Elveţia, Franţa (5), Germania (11), Italia (5), Marea Britanie, Olanda, 

Polonia (2), Portugalia (2), Republica Moldova (4), Slovacia, Spania, SUA (5), 

Suedia, Taiwan (3), Ucraina, Ungaria (13). 



Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad 

RAPORT DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII  

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 

 

46 

Domeniile sunt diverse: învăţământ, cercetare, cursuri, caiete de practică, proiecte, 

medicină, informatică, ştiinţe juridice, schimb de cadre, ştiinţe umaniste, silvicultură, 

ştiinţe economice etc. şi au fost realizate în spiritul novator european şi naţional prin 

management performant. O atare colaborare a contribuit la integrarea Universităţii 

„Vasile Goldiş” din Arad în spaţiul european al învăţământului superior.  

Din domeniul activităţii de cercetare ştiinţifică realizată cu parteneri externi 

exemplificăm:  

□ IPA - Important Plant Areas nr. 24/2003-2005; 

□ Studiul biochimic al poluării Mureşului cu ajutorul biomarkerilor- în colaborare    

cu Universitatea din Tubingen, Germania, 2002-2004; 

□ proiect internaţional SIDNET - în colaborare cu Suedia, 2005-2007; 

□ Proiect Phare CBC nr. RO-2005-017-536.01.01-27-204 - împreună pt. reabilitarea 

„Ier Valley", 2007-2010; 

Dintre manifestările ştiinţifice internaţionale organizate amintim: 

□ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Institutul Naţional de Cercetare – 

Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice din Bucureşti, organizează anual, în colaborare cu 

Université Lille Nord de France, Université de Nantes, Universite Paris Sud şi 

Université Libre de Bruxelles, Şcoala de vară francofonă „Jean Montreuil” 

„Patologie şi Farmacologie Moleculară. Biotehnologii”, ajunsă în anul 2014 la cea 

de-a XX-a ediţie. Şcoala de vară francofonă Jean Montreuil are o istorie de tradiţie în 

România, ea fiind creată în 1995 la Iaşi, din iniţiativa Prof. univ. dr. Gheorghe POPA, 

rector al Universităţii Al. I. Cuza în acea perioadă, împreună cu Acad. Profesor 

Emerit Jean Montreuil, Membru de Onoare al Academiei Române, Doctor Honoris 

Cauza al Universităţii Al. I. Cuza din Iaşi şi al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad. Începând cu anul 2005, cea de a XI-a ediţie a şcolii de vară a fost 

organizată la Arad. 

□ În perioada 13-15 septembrie 2012 a avut loc, la Arad, un eveniment ştiinţific de 

excepţie, organizat de Grupul de cercetare din cadrul Universităţii din Viena în 

colaborare cu Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” 

din Arad, cu tema „Recodificarea dreptului privat în Europa Centrală şi de Est între 

nevoia de reformă şi tradiţie”. Cu acest prilej, grupul de la Viena a sărbătorit 5 ani de 

existenţă a Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Dreptul European şi Reforma 

Dreptului Privat.  

□ În perioada 8 – 12 iulie 2013, la Centrul Academic de Conferinţe al UVVG, a avut 

loc prima Şcoală de vară internaţională cu titlul „Aspecte actuale în Dreptul privat 

european”. Cursurile au fost asigurate de profesori de renume internaţional de la 

prestigioase Universităţi din Europa, dintre care îi amintim pe dl. profesor Rudolf 

Welser. 

□ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a participat la workshop-ul 

internaţional „Activităţi trecute şi viitoare şi sustenabilitatea economică a 

Grădinilor Botanice în Europa”, organizat de Universitatea din Padova, 13-15 

octombrie 2013. A fost un workshop internaţional, în premieră europeană, care a 

reunit principalele Grădini Botanice din Europa, care au preocupări în direcţia 

antreprenorială spre a-şi valorifica produsele pe piaţă, adică de a deveni centre sau 

factori care se aliniază, principiilor antreprenoriale ale Universităţilor, la ora actuală, 

cerinţă formulată de Asociaţia Universităţilor Europene. La lucrări au participat foarte 
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mulţi antreprenori care au relaţii de colaborare cu Grădina Botanică a Universităţii 

din Padova, dar şi reprezentanţi şi directori de Grădini Botanice din Pisa, Palermo, 

Graz (Austria), Leiden (Olanda) - plantată în anul 1578 şi de la Grădina Botanică din 

Valencia 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin domnul Preşedinte, prof. univ. 

dr. Aurel Ardelean deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor 

Superioare, organism cu statut participativ la Consiliul Europei. 

De o largă audienţă internaţională se bucură revistele Universităţii de Vest „Vasile 

Goldiş” din Arad, reviste ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate în baze de date 

internaţionale: „Studia Universitatis «Vasile Goldiş» – Seria Ştiinţele Vieţii”, „Studia 

Universitatis «Vasile Goldiş» - Seria Ştiinţe Economice”, „Studii de Ştiinţă şi 

Cultură”, „Societate şi Politică”, „Revista de Administraţie Publică”. 

Cooperarea internaţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu 

parteneri externi rezultă şi din: Cooperare în domeniul universitar cu Centrul de 

Cercetare Biologică – Academia Maghiară de Ştiinţe; relaţii de cooperare cu 

Academia din Salszburg, pe tema Câmpia Dunării; acordarea în străinătate, în luna 

ianuarie a fiecărui an, a Premiilor literare „Ioan Slavici” şi „Mihai Eminescu”; 

aniversarea, în 2012: Vasile Goldiş – 150 de ani de la naştere (1862 – 1934), prin 

manifestări ştiinţifice şi culturale cu participare naţională şi internaţională – volum 

omagial lansat la Academia Română, cât şi la Budapesta şi universităţi din Italia, 

Franţa şi Spania; organizarea anuală, în luna mai, a Conferinţei internaţionale Zilele 

Academice Arădene; realizarea, anuala, a Colocviului internaţional: EUROPA: centru 

şi margine Cooperare culturală transfrontalieră (ajuns la a III-a ediţie) cu participare 

de la universităţi din Franţa, Italia, Spania, Germania, Slovacia, Ungaria, Serbia, Rep. 

Moldova. 

Sub egida Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad s-a organizat (4 noiembrie 

2010) la Palatul Cultural din Arad Forumul Cooperării Descentralizate Româno-

Belgian: De la solidaritate la parteneriatul european. Cooperare cu universităţi din 

Belgia pentru promovarea calităţii educaţiei în rândul comunităţii europene.  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad face parte din Grupul de la 

COIMBRA, împreună cu universităţi din Spania, Salamanca, Granada, Uppsala 

(Suedia), Geneva, Istanbul şi Marea Britanie. 

 

 II. Cooperarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu Academia 

Română 

Valoarea activităţii de cercetare ştiinţifică este apreciată şi prin activităţile comune 

realizate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu 

Academia Română. Consemnăm în acest sens: 

   Cărţi editate în cooperare cu Academia Română:  

 □ Ioan Slavici Opere – realizate în cadrul Centrului de Istorie şi Teorie Literară; 

 □ Tudor Arghezi – Opere, Ediţie realizată în cadrul Centrului de Cercetare a 

Literaturii  Argheziene, coordonator: Acad. Eugen Simion; 

 Sesiune omagială festivă organizată la Academia Română: Vasile Goldiş – 150 de 

ani de la naştere (1862 – 1934); 
 Susţinerea editării revistelor NOEMA; Studii şi Comunicări şi Columna ale 

Academiei Române (Anexa nr. ) 
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 Profesori ai Universităţii noastre fac parte din Colegiile de redacţie ale revistelor 

Academiei Române: NOEMA, Studii şi comunicări, Columna, cât şi din Revista de 

Politica Ştiinţei şi Scientometrie, editată de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

 Membrii comunităţii academice a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 

fac parte din (GCMIS) Grupului de Cercetări Multidisciplinare de Istoria Ştiinţei, 

CRIFST, Academia Română, Filiala Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Universitate „Babeş-

Bolyai” din Cluj-Napoca editează „Annals of the Romanian Society for Cell 

Biology”, revistă ştiinţifică indexată în Baze de Date Internaţionale. 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad împreună cu Academia Oamenilor de 

Ştiinţă a organizat, periodic, sesiuni ştiinţifice prin care este reflectată activitatea de 

cercetare. 

Membrii ai comunităţii noastre academice au participat ca membrii în Comisii 

naţionale – Comisia Naţională de Bioetica Medicamentului; Plante Medicinale şi 

Aromatice. 

În boardul revistelor „Natura”, „Societatea Naţională de Biologie”, „Analele 

Societăţii de Biologie” sunt nominalizaţi profesori de specialitate de la Universitatea 

noastră, aceste reviste fiind editate de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

Anual, în luna decembrie, se organizează de către Universitate Gala Premiilor 

Academice, ocazie cu care sunt premiate cele mai bune rezultate ale cercetării şi 

cooperării ştiinţifice interuniversitare naţionale şi internaţionale.  

De o mare audienţă s-a bucurat şi organizarea Sesiunii Naţionale de Comunicări 

Aradul şi ASTRA, 150 de ani de istorie (18.11.2011) 

 

 

 Antreprenoriat 

 
Conducerea universităţii are ca misiune permanentă dezvoltarea şi monitorizarea 

activităţilor cu mediul socio-economic şi cultural la nivel de universitate. 

 Activitatea de antreprenoriat se defășoară la toate nivelurile Universității prin 

implicarea cadrelor didactice, personalului din departamente și studenților, 

activitatea de antreprenoriat fiind parte integrantă a strategiilor de dezvoltare a 

celor 6 facultăţi, Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA - GOLDTECH Arad 

şi a Institutului de Ştiinţe ale Vieţii. Evoluția acestei activități este pozitivă, fapt 

reflectat de numărul în creștere de protocoale de colaborare cu stakeholderii 

ajungând pe parcursul celor 5 ani la peste 100 de astfel de acorduri doar la nivel 

instituțional. 

 Legătura cu mediului socio-economic este subliniată de organizarea/ participarea 

în parteneriat la workshop-uri, târguri, expoziții . Un alt aspect este reprezentat de 

implicarea IMM-urilor în activităţile şi proiectele Universității, beneficiind adesea 

de servicii de consultanță și formare. La îndeplinirea misiunii Universității 

contribuie și studenţii prin implicarea în activităţile de cercetare, prestări servicii 

și voluntariat. 

 Biroul de Antreprenoriat organizează în parteneriat cu facultățile, liceele, 

firmele, organizațiile, instituțiile din regiune workshop-uri prin care are loc o 
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comunicare permanentă cu privire la probleme de educație și inserție a 

absolvenților. Poate fi menționată colaborarea cu Clubul HR care reunește 

manageri de resurse umane din peste 30 companii importante din județul Arad, 

Universitatea participând la întâlnirile bilunare ale acestuia. Biroul de 

Antreprenoriat realizează o legătură permanentă cu firmele, organizațiile și 

instituțiile relevante, colectând informații privind oferta de locuri de 

practică/muncă disponibile și cerințele pe care acestea le au de la absolvenții 

Universității și propune candidați care îndeplinesc aceste cerințe mărind șansele 

de inserție ale acestora pe piaţa muncii. 

U.V.V.G. a dezvoltat colaborări cu stakeholderii pe mai multe direcţii: 

 - Autorităţi publice regionale/locale şi instituţii de interes regional/local: 

universitatea are o contribuţie importantă la elaborarea planurilor strategice de 

dezvoltare regională/locală; formularea de propuneri sau de soluţii pentru 

problemele comunităţii, prin elaborarea de planuri, strategii și  regulamente la 

nivel regional și local, ca de exemplu: cursuri de formare profesională şi 

perfecţionare pentru personalul medical în colaborare cu organele de profil (ex: 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Arad, Colegiul Medicilor, Colegiul 

Farmaciștilor, Colegiul Medicilor Dentiști, DSP-ul); identificarea unor probleme 

de sănătate şi stabilirea politicilor de sănătate la nivelul comunităţii locale și 

regionale (ex: studii privind incidența cancerului realizate cu Universitatea din 

Szeged); activităţi de voluntariat şi prevenţie prin servicii medicale gratuite (ex: 

Clinica Stomatologică); educaţie pentru sănătate în rândul tinerilor (cu 

Inspectoratul Județean Arad și CCA); servicii medicale de înaltă calitate prin 

structurile clinice universitare - telemedicina; elaborarea în colaborare cu CRIO 

Vest a planului regional de acţiune pentru învăţământul tehnic şi profesional 

(PRAI); realizarea Hărții regionale a polilor puternici de formare ca suport pentru 

fundamentarea investițiilor în infrastructura educațională a unei rețele relevante 

de formare profesională în regiune (PPFP); studii cu privire la relevanța ofertei de 

formare profesională, cererea de competențe și calificări  a economiei regionale și 

eficiența formării din perspectiva carierei profesionale, inserție profesională de 

succes (agenţi economici, unități școlare, reprezentanți ai autorităților); activităţi 

de informare privind sursele de energie regenerabilă şi a modalităţilor de 

economisire a energiei (în colaborare cu CCAR); cursuri de formare şi 

perfecţionare a cadrelor didactice din mediul preuniversitar şi universitar – gradul 

III, II, I, acţiuni de formare iniţială a profesorilor (în colaborare cu Inspectoratul 

Județean și Ministerul Educației Naționale); acţiuni specifice a psihologilor, 

cadrelor de la CJREAE şi a centrelor de consiliere psihopedagogică; organizarea 

unor acţiuni sportive şi metodice cu implicarea profesorilor de educaţie fizică din 

regiune; Planul de Management al Ariilor Naturale Protejate - ROSPA0029 

Defileul Mureșului Inferior, Dealurile Lipovei, ROSCI0064 Defileul Mureșului şi 

Rezervația Naturală ”Pădurea Pojoga”; Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Comunităților Locale, ROSCI0064 Defileul Mureșului; Regulamentul Siturilor 

Natura 2000, aflate în administrarea UVVG, Strategia de Dezvoltare a Dunării, 

Bazinul Mureş – Tisa; Strategia de dezvoltare a GAL-ului „Lunca Mureșului de 

Jos”; Revizuirea Planului Regional de acțiune pentru mediu în Regiunea Vest; 
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Revizuirea Planului Local de acțiune pentru mediu în Județul Arad, activități de 

prevenție etc.  

 - Mediul socio-economic şi cultural: Conform strategiei Universității activitatea  

antreprenorială este puternic sprijinită. Evoluția în timp a parteneriatelor încheiate 

demonstrează receptivitatea mediului socio-economic, universitatea având peste 

100 de acorduri cu parteneri în întreaga ţară cum ar fi – institute de cercetare, 

universităţi, IMM-uri, companii multinaţionale, bănci, tribunale, ONG-uri etc., cu 

care desfăşoară următoarele categorii de activităţi: cercetare ştiinţifică - proiecte 

de cercetare; organizare de manifestări ştiinţifice; stagii de practică pentru 

studenţi, masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi; module de formare la cererea 

agenţilor economici; module de curs în colaborare cu specialişti recunoscuţi la 

nivel naţional şi internaţional; obţinerea de burse private pentru studenţii 

performanţi; constituirea unor poli de competitivitate în domeniile: biomedical și 

economic; organizarea unor schimburi de experienţă, seminarii, workshop-uri, 

târguri etc. 

Prin aceste demersuri, conducerea universităţii a demarat principalele etape în 

dezvoltarea activităţilor de antreprenoriat cu stakeholderii din zonă, astfel, putem 

afirma că s-a amplificat şi aprofundat dialogul dintre comunitatea academică şi 

sectorul antreprenorial, organizaţiile guvernamentale şi cele non-guvernamentale, 

organizaţiile private şi de stat și cu societatea civilă. 

 - Servicii către societate cu componentă de protecție socială: s-au acordat 557 

burse studenților din bugetul universității din care 150 burse sociale; acordarea 

reducerii de taxe școlare sau scutiri de taxe în cazul studenților cu dizabilități, a 

celor de etnie rromă, proveniti din familii monoparentale sau din centre de 

plasament; atragerea de fonduri europene pentru proiecte sociale (ex. 

POSDRU/10-12/75711/PROACT: ProAct – Masuri active pentru integrarea 

profesinala a persoanelor cu handicap, HURO/12-12/098/INTEGRO: Integrarea 

pe piața muncii a persoanelor de etnie rromă din județele Szabolcs-Szatmar-Bereg 

și Satu Mare, PHARE/08-09/507/ROMPENIT: O sansa pentru persoanele de etnie 

rroma la liberarea din Penitenciar); acțiuni comune cu asociații și fundații din 

străinătate (Preventive dental project for the school children of Romania în 

parteneriat cu Mölndal Rotary Club, Sweden), dotarea Clinicilor Universitare prin 

proiecte: PNCDI I și II, HURO, POSDRU. Asociația Studenților Medicinişti s-a 

făcut remarcată în ultimii doi ani prin numeroase acțiuni desfășurate în 

universitate dar și în spații publice, prin oferirea unor servicii medicale gratuite 

întregii comunități. Studenții au obținut în Anul Internațional al Voluntariatului în 

2012, 2013 diplome la nivel județean și national. 

 Conducerea și cadrele didactice din U.V.V.G. Arad sunt implicate de asemenea în 

sprijinirea unor acțiuni cum ar fi: Arad – Capitală Europeană în 2020, înfințarea 

unei Grădini Botanice în Arad în zona Cetatea Aradului, revigorarea stațiunilor 

balneoturistice (Moneasa) (Dosar depus la Ministerul Mediului și Schimbărilor 

Climatice pentru obținerea administrației; realizarea unor studii asupra apelor 

mezotermale), dotarea Clinicilor Universitare cu aparatură de ultimă generație 

(UVVG a investit peste 1 milon de euro) etc. 

 Casa Universitarilor și studenților, Biblioteca Centrală Tudor Arghezi, Muzeele 

universității, Complexele sportive UNIVEST și Gloria sunt accesibile întregii 
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populații în cadrul unor acțiuni specifice adresate comunității Aradului. 

 - Implicarea studenților în calitate de stakeholderi interni: 

 Au fost inițiate cercuri studențești prin care este accentuat caracterul practic al 

educației. Trebuie menționat Clubul Antreprenorial Studențesc care, în parteneriat 

cu Biroul de antreprenoriat, facilitează contactul studenților cu mediul socio-

economic dobândind experiență practică prin participarea la proiectele și 

contractele Universității. Astfel studenții au fost implicați în activitățile 

antreprenoriale ale universităţii, participând la discuțiile realizate cu stakeholderii 

externi și chiar la activitățile de cercetare și prestări de servicii către aceștia, luând 

contactul direct cu modul de comunicare, negociere și acțiune din viața reală. Au 

fost realizate, cu participarea studenților, servicii de call-center și studii de piață 

bazate pe anchete telefonice și față în față, rezultatele fiind valorificate ulterior în 

articole prezentate la conferințe internaționale studențești. Studenții sunt implicați 

în activități de voluntariat prin care dobândesc competențe transversale foarte 

apreciate de angajatori și deosebit de utile la viitorul loc de muncă. 

 

 Concluzii şi bune practici 
 

Ca expresie sintetică a raportului de autoevaluare rezultă căteva puncte tari şi 

bune practici: 

PUNCTE TARI în: 

a). Activitatea de educaţie: 

□ diversitatea programelor de studii – licență și masterat și adaptarea permanentă la 

cerințele pieței muncii; 

□ implementarea Modulului integrat UMS dedicat activităților academice on-line; 

□ creşterea măsurilor de stimulare a învățării pentru studenți (burse finanțate de 

universitate și atragerea de burse private); 

□ funcţionarea platformei proprii de e-learning; 

□ evaluări pe parcurs şi examene on-line in sesiune; 

□ existenţa unui Centru de consiliere şi orientare în carieră funcţional; 

□ implicarea studenților în activitatea universității (implicare în luarea deciziilor, 

programe și activități extracuriculare derulate prin asociațiile studențești); 

□ atragerea studenţilor dintr-o arie geografică mai mare, datorită filialelor universității, a 

centrelor de informare si documentare distribuite în 7 județe; 

□ includerea în corpul academic a unor personalități din străinătate în calitate de profesori 

asociați; 

□ creșterea anuală a numărului de studenți străini, a studenţilor doctoranzi, precum şi a 

celor de la programe de formare continuă; 

□ implementarea programelor de perfecționare a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar (gradul I si II); 

□ editură proprie „Vasile Goldiş” University Press acreditată CNCSIS; 

□ editarea ziarelor universităţii: „Viaţa studențească”,  „Tribuna universităţii” şi 

„Alumni-UVVG”; 

□ dezvoltarea parteneriatelor de practică cu mediul public și privat; 

□ existența şi modernizarea bazelor de practică proprii; 
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□ înscrierea specializărilor universităţii în grila 2L în Registrul Naţional al Calificărilor 

din Învăţământul Superior din România (RNCIS). 

 

b). Activitatea de cercetare ştiinţifică: 

□ din totalul finanțării obţinute, peste 80% din fonduri sunt asigurate din proiecte 

câștigate în competiții internaţionale și beneficiază de finanțare europeană; 

□ inițierea unor colective multidisciplinare cu extensie internațională în domeniul 

cercetării și al excelenței în cercetare, în special cu universități și centre de cercetări din 

Ungaria, datorate avantajului poziționării geografice pe domeniile biologie, medicină, 

informatică, ştiinţe economice și inginerie; 

□ aplicarea măsurilor de stimulare a performanței științifice: salarizare diferențiată, 

premierea articolelor ISI şi a brevetelor; decontul taxei de participare la conferințe 

internaționale; 

□ existența unei infrastructuri de cercetare performante în special în domeniul ştiinţelor 

vieţii; 

□ aportul ştiinţific al şcolilor doctorale de biologie si medicină; 

□ existența unor centre cu potențial în domeniul socio-umanist; 

□ organizarea a numeroase manifestări științifice și școli de studii avansate 

internaționale; 

□ existenta a 10 reviste proprii indexate în baze de date internaționale si a Editurii 

acreditate CNCS; 

□ capacitatea universității de a asigura fluxul financiar pentru susținerea a numeroase 

proiecte în paralel, în cazul cofinanțării; 

 

c). Activitatea de antreprenoriat și servicii către societate: 

□ implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în activităţile comunităţilor locale din 

Arad şi filiale; 

□ creşterea numărului de protocoale de colaborare cu stakeholderii; 

□ introducerea burselor private acordate de stakeholderi; 

□ implicarea IMM-urilor în activităţile şi proiectele de cercetare ştiinţifică; 

□ introducerea activităţii de antreprenoriat în strategia de dezvoltare a celor 6 facultăţi şi 

a Institutului de Ştiinţe ale Vieţii; 

□ dezvoltarea activităţilor Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH; 

□ oferirea unor servicii de consultanţă pentru societate; 

□ realizarea unor cursuri de formare continuă pentru comunitatea locală; 

□ implicarea autorităţilor locale în activităţile universităţii. 

 

d). Internaţionalizarea universităţii: 

□ includerea UVVG în asociații, rețele şi consorţii academice internaționale; 

□ deţinerea unor funcţii de conducere în organisme şi asociaţii internaţionale (ex. 

„Federaţia europeană a Şcolilor Superioare” - FEDE); 

□ număr în creştere de proiecte de cercetare în parteneriat cu universități și institute de 

cercetări din străinătate; 

□ preocupare permanentă pentru încheierea și valorificarea parteneriatelor internaționale; 

□ ocuparea unui loc activ în Euroregiune ca insituție academică și de cercetare; 

□ organizarea anuală de conferințe şi şcoli de vară internaționale; 
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□ creșterea numărului de proiecte finanțate din programe Long Life Learning; 

□ interesul crescut pentru programele de licență pentru liniile de predare în engleză si 

franceză la Facultatea de Medicină. 

 

e). Management, administraţie şi infrastructură: 

□ implementarea unui sistem integrat al calității totale, certificat S.R.A.C. şi IQ Net, încă 

din anul 2004 în universitate și îmbunătățit în 2014; 

□ creşterea anuală a partimoniului universității; 

□ finalizarea Centrului Anti Aging de la Nădab; 

□ proiectarea Spitalului universitar regional „Ana Aslan” ; 

□ dotarea modernă a infrastructurii didactice, de cercetare, IT, post TV Goldis-Net etc. 

□ baze de practică proprii și facilități studențești (bază sportivă la standarde europene, 

cămin studenţesc cu cantină, locuri de loisir, sedii pentru asociațiile profesionale şi liga 

studenţilor); 

□ sprijin logistic acordat asociațiilor studențești; 

□ acordarea de premii de excelenţă, burse și facilități studenților din bugetul universității. 

 

 

BUNE  PRACTICI  PRIVIND  ASIGURAREA  CALITĂŢII 

 Leadership-ul  cu o viziune orientată spre managementul calităţii totale  (TQM) 

asigură cadrul pentru interacţiunea permanentă a Universităţii cu stakeholderii interni şi 

externi; 

□ O atenţie specială, ca activitate suport, este acordată cunoaşterii cerinţelor 

stakeholderilor externi şi adaptarea serviciilor din Universitate acestor cerinţe. Este de 

menţionat diversificarea în ultimii ani a stakeholderilor externi: Ambasade, Consulate, 

Prefecturi, Consilii judeţene, Primării, Camere de Comerţ, Industrie şi Agricultură 

judeţene, Inspectorate Şcolare judeţene, Case ale Corpului Didactic,  Colegii Naţionale, 

licee, Colegiul medicilor, Colegiul farmaciştilor, Colegiul psihologilor, Societăţi 

comerciale, S.I.F.-uri, Bănci, Tribunale, Parchete, Barouri de avocaţi, Asociaţii 

profesionale, O.N.G.-uri, Sindicate etc.  

□ În sistemul integrat de management al calităţii s-au realizat canale de comunicare noi 

de tip on-line; 

□ A crescut gradul de utilizare al intranetului iar conţinutul paginilor web a fost actualizat 

şi particularizat cu elemente de asigurarea calităţii;  

□ În evaluarea externă E.U.A. din 2013 au fost implicaţi reprezentanţi ai clienţilor, 

partenerilor şi oficialităţilor locale; 

□ În activităţile suport a crescut aportul Asociaţiei absolvenţilor UVVG – ALUMNI, 

Centrului de Consiliere a studenţilor şi orientarea în carieră, a revistelor universităţii şi 

postului propriu TV Goldiş-Net.  

□ Universitatea are un Manual al Calităţii propriu, ediţia a II-a fiind revizuită în anul 

2013, în conformitate cu standardele I.S.O. 9001:2008 şi I.S.O. 10013:2003. Un număr  

de 42 de proceduri generale şi operaţionale au fost revizuite în anul univ. 2013/2014 şi 

aprobate de Senatul Universitar.  

□ În managementul participativ din Departamentul pentru  asigurarea  calităţii (D.A.C.)  

s-au remarcat cadre didactice tinere care promit să devină leader de proces în asigurarea 

calităţii;  
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□ În calitate de partener în proiectul POSDRU /86/1.2/S/61959 comunitatea universitară 

pentru managementul calităţii în învăţământul superior Universitatea de Vest “Vasile 

Goldiş” din Arad este singura universitate particulară inclusă în Manualul de bune 

practici naţional;  

□ Performanţele Universităţii în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite au fost 

recunoscute oficial prin certificarea sistemului de management al calităţii conform 

prevederilor standardului SREN I.S.O. 9001:2000 încă din anul 2003 când Universitatea 

a fost auditată şi certificată de către S.R.A.C. Bucureşti prin acordarea certificatelor 

S.R.A.C. 1208/28.03.2003 şi IQ Net 1208/28.03.2003. Universitatea a fost recertificată 

I.S.O. în anul 2014;  

□ S-au dezvoltat,  în anii scurşi de la precedenta vizită A.R.A.C.I.S. activităţi de 

benchmarking cu parteneri academici interni şi externi.  

□ Întreaga politică de calitate a Universităţii este una transparentă, site-ul universităţii 

având şi o Pagină a calităţii actualizată anual. 

 

PUNCTE SLABE: 

□ Număr insuficient de programe de licenţă şi master în limbi de circulaţie internaţională; 

□ Număr mic de studenţi la unele specializări de licenţă şi master; 

□ Implicarea insuficientă a cadrelor didactice associate în activitatea de cercetare 

ştiinţifică; 

□ Număr redus de brevete. 

 

OPORTUNITĂŢI: 

□ Poziţionarea geografică la graniţa de vest a României şi dezvoltarea euroregională din 

ultimii ani; 

□ Caracterul multicultural şi interconfesional al universităţii; 

□ Statutul de universitate comunitară şi dezvoltarea parteneriatelor public-private; 

□ Deschiderea noilor programe europene 2014-2020 spre cercetare şi inovare cu o 

finanţare superioară exerciţiului anterior de finanţare; 

□ Colaborarea cu Academii şi Institute de cercetare naţionale şi internaţionale; 

□ Diversificarea ofertei educaţionale prin înfiinţarea unor colegii universitare. 

AMENINŢĂRI: 

□ Scăderea demografică continuă în ultimii ani; 

□ Scăderea numărului de absolvenţi cu bacalaureat; 

□ “Migrarea” absolvenţilor de liceu performanţi la Universităţi din străinătate; 

□ Contextual actual financiar generat de criza economică la nivel naţional şi European. 

Apreciem în final faptul că ideea statuată de patronul spiritual al Universităţii de Vest 

“Vasile Goldiş” din Arad, care este marele cărturar şi patriot arădean Vasile Goldiş, 

aceea că sursa marilor performanţe este „în şi prin noi înşine în strânsa comuniune cu 

semenii” reprezintă calea sigură a dezvoltării în timp a universităţii, a avansării în 

ranking-ul academic al universităţilor centrate pe calitatea educaţiei şi a cercetării 

ştiinţifice.  
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