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   Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad 
oferă un mediu oportun de învățare și creștere 
personală. Beneficiind de aceste opțiuni de studiu, 
studenții noștrii vor dobândi atât competențe  
intelectuale cât și tehnice. Situată într-un context 
multicultural, universitatea încurajează încrederea în 
propriile puteri și preocuparea reală pentru alții din 
comunitatea noastră și din întreaga lume.              .

   Acest ghid al studentului a luat naștere din 
pasiunea noastră de a ajuta și educa noile generații 
și spre a le ușura perioada de acomodare în cadrul 
Universității. Astfel, cu ajutorul acestui ghid util, noii 
studenți și nu numai, vor dispune de informații 
benefice pentru a asigura o perioadă de studiu 

 

    

plină de satisfacții în cadrul universității.     .
  Studenții de la Universitatea de Vest “Vasile 
Goldiș” din Arad sunt așteptati să urmeze și să 
respecte toate reglementările universitare, 
l o ca l e  ș i  d e  s t a t .  S u n t  r u g a ț i  s ă  î ș i 
asume responsabilitatea personală pentru 
conduită și comportamentul lor.                . 

   Declarațiile incluse în acest ghid de resurse 
academice descriu procedurile ideale pentru a 
trăi și învăța împreună la această universitate, 
oferind o mai bună înțelegere asupra elementelor 
componente ale acestei universități dar și a 
principiilor fundamentale pe care această instituție 
se bazează.                               .
  

DE CE UN GHID AL STUDENTULUI? 
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MESAJUL CONDUCERII UNIVERSITĂȚII

   Încă de la înfiinţarea sa în anul 1990, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, 
transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al cercetării şi 
educaţiei, fiind afiliată la organizaţii internaţionale printre care: Asociaţia 
Universităţilor Europene - EUA, Magna Charta Observatory, Consorţiul 
European „Carolus Magnus”, Conferinţa Rectorilor Danubieni - DRC, 
Asociaţia Universităţilor Transcarpatice, Asociaţia Internaţională a 
Preşedinţilor de Universităţi – IAUP, Academia Europenă de Ştiinţe şi Arte 
din Salzburg - Austria, Uniunea Universităţilor Euro-asiatice EURAS şi 
deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor - FEDE, organism 
participativ la lucrările Consiliului Europei.                    .
                  .
  Sub egida Senatului Universităţii, integrarea cercetării ştiinţifice cu 
învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin 
creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluri-
disciplinară, inovativă şi multiculturală, desfăşurată în veritabile 
laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale 
Vieţii, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA, Centrul de Cercetări Socio-
Umane, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, Centrul 
Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”.

   Astăzi, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie 
academică postmodernă, de tip 
humboldtian, constituie un forum al 
ideilor libere, o comuniune de 
educare în spiritul adevărului, 
binelui, frumosului, idealurilor civice, 
democratice şi un reper emblematic 
privind modul de asigurare a calităţii.

  Prin cele şase facultăţi ale sale, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” 
din Arad oferă tinerilor deschişi spre 
formare intelectuală şi spre actul de
creaţie o largă diversitate de 
programe de studii pentru nivelele
de studii universitare de licență, 

O INSTITUȚIE
ACADEMICĂ
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masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, 
împlinirea profesională şi recunoaşterea socială. 
Dezvoltarea instituţională a Universităţii noastre este şi va 
rămâne una meritorie, racordată organic aşteptărilor 
mentorului său spiritual, Vasile Goldiş, membrilor 
fondatori ai comunităţii locale, distinsului corp academic, 
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdocto-
ranzilor noştri. Prestigiul de care se bucură Universitatea 
de Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de 
numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la diferite 
programe de studii oferite de facultăţi. Tineri din Italia, 
Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, Germania, Austria, 
Algeria, Tunisia, Ungaria, Suedia şi din alte părţi ale lumii 
studiază medicina în limba română sau în limbile franceză 
şi engleză.                                     .

   De asemenea, graţie performanţelor de până acum, 
Universitatea noastră a devenit parteneră a peste 50 de 
prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga 
lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi 
culturală a României.                            .

   Consecventă crezului său tradiţional, „Prin noi înşine!”, 
universitatea arădeană are larg deschise porţile sale 
către tinerii doritori să urmeze cursurile învăţământului 
superior, membrilor şi organizaţiilor comunităţii arădene, 
care au acordat şi acordă sprijin dezvoltării unei instituţii 
academice comunitare cum este cea a noastră. Totodată, 
dorim  să adresăm  mulţumiri tuturor celor care 
împărtăşesc filosofia patronului spiritual al UVVG şi să 
îi invităm, cu gratitudine, să împartă bucuriile şi provocările 
cu corpul academic al Universităţii, la diferite manifestări 
ştiinţifice şi culturale organizate în aulele şi sălile de curs 
din Campusul Universitar.

PREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr.
Aurel ARDELEAN

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Coralia-Adina COTORACI
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CUNOAȘTE-ȚI
UNIVERSITATEA



   Senatul universitar este structura de conducere, 
de decizie și deliberare academică a Universității. 
Este compus din 75% personal didactic și de 
cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților.

1

  Asigură conducerea operativă a Universității, 
având competențe decizionale exclusive privind 
patrimoniul  Universității, cu toate drepturile 
conexe acestuia, precum și competențe 
organizatorice, de reglementare economico-
financiare, de formare și alocare a resurselor pe 
priorități, în scopul îndeplinirii misiunii asumată 
de Universitate.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAȚIE
2

   Asigură conducerea executivă a Universității , pe 
baza contractului de management și a contrac-
tului instituțional. Rectorul încheie contractul 
managerial cu președintele Senatului Universitar 
și contractul instituțional cu președintele Fundației 
Universitare  “Vasile Goldiș” din Arad. Numește 
prorectorii pe baza consultării  Senatului 
universitar.

RECTORUL
3

03 CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII

SENATUL UNIVERSITĂȚII

CONSILIUL FACULTĂȚII
  Definește strategia de dezvoltare, aprobă 
planurile de învăţământ, propune numărul de  
studenţi pe specializări și forme de învăţământ, 
aprobă disciplinele pentru examenele de licenţă, 
masterat și doctorat și validează directorii de 
departamente. 

4

   Răspunde de calitatea întregului proces de 
învăţământ și cercetare din facultate. Coordonea-
ză activitatea Consiliului facultăţii pentru aplica- 
rea hotărârilor luate, numește prodecanii și este 
președinte al Consiliului Facultăţii.

DECANUL
5

   Răspunde de producerea, transmiterea și  
valorificarea cunoașterii la nivelul departa-
mentului, de eficienţa activităţii didactice și de 
cercetare a departamentului.

CONSILIUL 
DEPARTAMENTULUI6

  Realizează managementul şi conducerea 
operativă a departamentului. Răspund de 
planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 
managementul cercetării şi al calităţii.

DIRECTORII DE 
DEPARTAMENT7

   Se ocupă de gestionarea activităţii școlare din 
Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu 
celelalte facultăţi, sau cu alte instituţii. Transmite 
și aplică deciziile organelor de conducere ale 
Facultăţii și Universităţii.

SECRETARIATUL
8
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FACULTĂȚILE
UNIVERSITĂȚII



  Facultatea de Științe Juridice din cadrul 
universității este prima Facultate de Drept privată 
din România, înființată în anul 1990.

   În primii ani de existență a facultății, aici au 
predat profesori renumiți de la universitățile din 
Cluj și București, precum T. Drăganu, V. Hanga, M. 
Mureşan, I. Deleanu, L. Pop, M. Niciu, M. Basarab, 
A. Sida, I. Iovănaş, I. Mircea, M. N. Costin, I. Turcu, 
Gh. Mateuţ, Gh. Nistoreanu, Gh. Botea, Al. Țiclea, 
care au contribuit la ridicarea substanțială a 
nivelului academic al facultății noastre. În 
prezent, cadrele universitare ale facultății sunt 
personali tăț i  arădene, majoritatea fiind 
practicieni ai dreptului, ceea ce contribuie la o 
foarte bună corelare a procesului didactic cu 
cerințele pieței muncii și a practicii în domeniu.

  Facultatea dispune de importante relații 
internaționale: Institutul European de Drept 
(European Law Institute), Universitatea din 
Viena, Academia de Științe a Austriei, 
Universi tăț i le  din Cracovia , Varșovia , 
Osnabruck, Budapesta, Trnava, Zagreb, Novi 
Sad, etc.                               .

   Studenții facultății se bucură de o infrastruc-
tură didactică şi de cercetare ştiinţifică ce se 
ridică la standardele europene, cuprinzând 
laboratoare de criminalistică şi de limbi 
moderne, centrul de informare integrare și 
europeană, cabinetul pentru protecţia 
drepturilor omului, laboratorul de informatică 
juridică şi de drept informatic, Biblioteca 
Centrală Universitară ”Tudor Arghezi”, spaţiile
aferente pregătirii studenţilor în cadrul FEDE 
(Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare).

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE04
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   Oferta educațională a facultății cuprinde nivelul de licență, cu durata de 4 ani și cel de masterat,
în domeniile Instituții de drept civil și procesual civil și Instituții de drept penal și procesual penal.
De asemenea, facultatea asigură programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională
continuă, pentru cunoașterea și aprofundarea noilor coduri ale României.                        .

   Absolvenții Facultății de Științe Juridice pot ocupa diferite posturi, și anume: judecători, procurori,
avocați, notari, auxiliari în magistratură – asistenți judiciari, executori judecătorești, conducători
carte funciară, grefieri, secretari la instanțele judecătorești și parchete, consilieri juridici la societăți
comerciale, regii autonome sau companii naționale, funcționari în administrația publică centrală și
locală, experți pe lângă instituții guvernamentale sau nonguvernamentale, lucrători în inspectorate
ale poliției și ale serviciilor de securitate sau orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

CONTACT

Arad, B-dul Revoluției, nr. 94-96
Tel/Fax:  0257 214 890  |  Tel: 0257 210 171

E-mail: drept@uvvg.ro
      Website: drept.uvvg.ro
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PROGRAME DE STUDIU:

Licență

4 ani

240 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

DREPT

Masterat

3 semestre

90 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

INSTITUȚII DE DREPT PENAL ȘI
PROCESUAL PENAL

Masterat

3 semestre

90 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

INSTITUȚII DE DREPT CIVIL ȘI
PROCESUAL CIVIL

Masterat

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

OCROTIREA FAMILIEI ȘI ASISTENȚĂ
SOCIALĂ
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IF IF

IF IF



   Facultatea de Medicină, parte a Universității 
de Vest “Vasile Goldiş” din Arad are propria 
misiune și obiective specifice învățământului 
medical, armonizate cu planul strategic de 
dezvoltare al Universității respectând şi 
promovând principiile şi obiectivele Cartei 
Universitare.                          .

   Între motivele care au stat la baza iniţiativei 
de a pune bazele învăţământului medical 
arădean şi de a înfiinţa o facultate cu profil 
medical în Arad, cele mai importante sunt:

• tradiţia veche şi puternică a medicinei 
arădene;                               ;
• interesul şi sprijinul autorităţilor locale, atât a 
celor din domeniul  sanitar, cât şi  al 
administraţiei publice locale precum şi a altor 
factori decizionali implicaţi;                       ;

                     
• poziţia geografică a Aradului, care facilitează 
cooperarea transfrontalieră cu instituţiile 
similare din țările învecinate;                             ;
• interesul tinerilor din comunitatea locală 
pentru învăţământul medical (peste 40% dintre 
studenţii facultăţilor de medicină din centrele 
universitare învecinate proveneau din 
municipiul sau judeţul Arad);                     ;

   Facultatea de Medicină asigură un sistem 
educaţional coerent, diversificat ca ofertă 
academică, cu toate formele de educaţie 
universitară şi postuniversitară, inclusiv 
Rezidenţiat și coală Doctorală. Cadrul Ș
educaţional este variat în educaţie teoretică şi 

FACULTATEA DE MEDICINĂ 05
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practică a viitorilor absolvenţi, în programele de pregătire postuniversitară şi în educaţia medicală 
continuă. Obiectivul major pentru ridicarea permanentă a calităţii procesului didactic este reprezentat 
de centrarea metodelor de învăţare pe student.

CONTACT

Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86
Tel: 0257 259 691  |  Fax: 0257 259 852     

E-mail: medicina@uvvg.ro
      Website: medicina.uvvg.ro
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ORGANIZARE FACULTATE
DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ GENERALĂ DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ALE VIEȚII

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE
DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE ÎN

REZIDENȚIAT ȘI STUDII POSTUNIVERSITARE



PROGRAME DE STUDIU:

Licență

3 ani

180 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

BIOLOGIE

Licență

6 ani

360 credite

Arad

Română, engleză
și franceză

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

MEDICINĂ
(limba română, limba franceză și limba engleză)

Masterat

2 ani

120 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

ANALIZE DE LABORATOR UTILIZATE ÎN 
DOMENIUL BIOMEDICAL

Licență

3 ani

180 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI 
RECUPERARE
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Masterat

4 semestre 

120 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

BIOLOGIE MOLECULARĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

Master

3 semestre

90 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

MEDICINĂ COMUNITARĂ ȘI 
SĂNĂTATEA FAMILIEI

90 credite

Arad

Română

Număr credite

Locația

Limba de predare

Masterat

3 semestre

Nivelul de studii

Durata:

MEDICINĂ SOCIALĂ ȘI 
MANAGEMENT SANITAR

Masterat

3 semestre

90 credite

Arad

Franceză

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

BIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGII MOLECULARE 
CU APLICAȚII FARMACO-MEDICALE
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FACULTATEA DE FARMACIE

   Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată ca şi facultate de sine stătătoare, începând cu anul universitar 
2015-2016. În cadrul facultăţii, studenţii pot urma două specializări: Farmacie, IF, 5 ani, acreditat şi 
Nutriţie şi Dietetică, IF, 3 ani, cu autorizaţie de funcţionare, program aflat în curs de acreditare. Cele două 
specializări au funcţionat până la data menţionată mai sus, în cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie şi 
Medicină Dentară. Specializarea Farmacie a fost înfiinţată începând cu anul universitar 2005-2006, iar 
specializarea de Nutriţie şi dietetică începând cu anul universitar 2011-2012, ca răspuns la cerinţele 
pieţei locale şi europene.

06

CONTACT

Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86
Tel: 0257 259 850  |  Fax: 0257 259 851     

E-mail: farmacie@uvvg.ro
      Website: farmacie.uvvg.ro
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Licență

3 ani

180 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

Licență

5 ani

300 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

PROGRAME DE STUDIU:

FARMACIE NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
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IF IF

ORGANIZARE FACULTATE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE FARMACEUTICE



FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

   Facultatea de Medicină Dentară a luat fiinţă 
în anul 1991, integrându-se armonios în 
structura Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” 
din Arad, ale cărei facultăţi au avut cu 
preponderenţă profil umanist. Programul de 
studiu a fost acreditat prin HG 969 din 2000.                              
.
  Ideea înfiinţării Facultăţii de Medicină Dentară a 
fost determinată atât de vechile tradiţii 
cultural-știinţifice ale urbei noastre, cât și de 
existenţa, încă din anul 1956, a unei puternice 
Școli Postliceale de Tehnică Dentară, care a dat 
ţării generaţii de specialiști valoroși. În cadrul 
acestei școli, s-a dezvoltat o puternică bază 
materială și s-a format un valoros colectiv 
didactic. Un alt factor care a determinat 
înfiinţarea acestei specializări este baza 
m a t e r i a l ă  s t o m a t o l o g i că  d e o s e b i t ă  a 
municipiului Arad, reprezentată de patru 

policlinici stomatologice cu 60 unităţi de lucru, 
între care Policlinica Stomatologică Judeţeană 
„Aurel Vlaicu”, care la ora respectivă era una 
dintre cele mai moderne și bine echipate din 
ţară.                             .

   
   Cadrul educaţional este variat, cu abordare 
multidisciplinară în educaţia medicală a 
vi itorilor absolvenţi , implicarea lor în 
programele de cercetare, sociale, programe de 
pregătire postuniversitară și în educaţia 
medicală continuă. Practicăm un învăţământ 
modern, centrat pe student, adaptat cerinţelor 
spaţiului european, prin creșterea ponderii 
activităţilor practice și a activităţilor de studiu și 
de cercetare individuală. Studenţii desfășoară 
activitate de cercetare în strânsă corelație cu 
activităţile educaţionale, surse de formare în 
contextul integrării în spaţiul european și 
internaţional.
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   Întregul efort al corpului academic este centrat pe formarea de absolvenţi, cu pregătire adecvată în 
domeniul medical dentar şi al cercetării ştiinţifice, raportate la standardele europene şi internaţionale. 
Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical 
dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor 
educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

PROGRAME DE STUDIU:

Licență

3 ani

180 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

TEHNICĂ DENTARĂ

Licență

6 ani

360 credite

Arad

Română

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare

MEDICINĂ DENTARĂ

CONTACT

Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86
Tel: 0257 259 853  |  Fax: 0257 212 204     

E-mail: medicinadentara@uvvg.ro
      Website: medicinadentara.uvvg.ro
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ORGANIZARE FACULTATE
DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ DENTARĂ



FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE,
INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

   Facultatea de Știinţe Economice, Informatică 
și Inginerie a fost reorganizată începând cu 
anul universitar 2015-2016 prin asocierea 
Facultăţii de Știinţe Economice (cu o tradiţie de 
25 ani) și a Facultăţii de Știinţe ale Naturii, 
Inginerie și Informatică.                   .

   Facultatea a fost reorganizată în ideea 
consolidării unor domenii de mare actualitate 
din învăţământul universitar, existente în 
structura de specializări a vechilor facultăţi, în 
încercarea de a acoperi cât mai bine cerinţele 
și dezideratele generaţiei tinere. Misiunea 
facultăţii este de a forma resurse umane înalt 
calificate în domeniile specializărilor deținute.

   Tradiţia acumulată de-a lungul timpului, 
experienţa corpului profesoral, baza materială 
modernă, diversitatea de activităţi de tip 
teoretic și practic vor permite tinerilor să 

acumuleze competenţe profesionale solide, 
prin care să se integreze cât mai ușor pe o 
p i a ţ ă  a  m u n c i i  d i n a m i c ă ,  p l i n ă  d e
provocări.                            .

  Facultatea, prin departamentele sale, își 
propune să dezvolte și să consolideze 
legăturile de parteneriat, de tip antreprenorial, 
realizate cu mediul de afaceri, cu organisme 
publice și private, cu alte universităţi și 
instituţii de cercetare, în vederea unei mai 
bune integrări în comunitate, a îmbunătăţirii  
imaginii instituţiei, a creșterii prestigiului 
profesional.                           .

     
  Prin programele de la învăţământul de 
licenţă și respectiv masterat, facultatea își 
propune să faciliteze însușirea de metode, 
deprinderi și capacităţi care să le permită 
membrilor comunităţii universitare o 
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PROGRAME DE STUDIU:

autoinstruire continuă, să-și dezvolte și să-și diversifice continuu preocupările consacrate compatibi-
lizării procesului de învăţământ cu cel din ţările avansate. 
   În planurile de învăţământ sunt incluse la toate specializările discipline fundamentale și opţionale 
de impact european de profil, oferind astfel posibilitatea de formare a unor specialiști în domenii de 
vârf.

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Arad, Baia Mare,  
Satu Mare

Locația

Limba de predare Română

CONTABILITATE ȘI 
INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Licență

3 ani

180 credite

Arad, Baia Mare,  Satu 
Mare, Zalău, Marghita

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Locația

Limba de predare Română

MARKETING

CONTACT

Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86
Tel: 0257 213 066  |  Fax: 0257 213 066    

E-mail: fseii@uvvg.ro
      Website: fseii.uvvg.ro
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ORGANIZARE FACULTATE
DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL DE INGINERIE 
ȘI INFORMATICĂ



PROGRAME DE STUDIU:

Licență

4 ani

240 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

SILVICULTURĂ

Licență

4 ani

240 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

Satu MareLocația

INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN 
ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

Baia MareLocația

GEOGRAFIA TURISMULUI

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

INFORMATICĂ

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română, Engleză

AradLocația

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

SebișLocația

ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI 
SERVICIILOR

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

Baia MareLocația

MANAGEMENTUL 
DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE
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PROGRAME DE STUDIU:

Masterat

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

TEHNOLOGII DE DEZVOLTARE 
ALE APLICAȚIILOR WEB

4 semestre

120 credite

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

MasteratNivelul de studii

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN 
TURISM ȘI SERVICII

Masterat

3 semestre

90 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

 MANAGEMENT ȘI MARKETING FORESTIER

Masterat

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

AUDIT ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ

Masterat

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

MARKETINGUL ȘI MANAGEMENTUL FIRMEI
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   Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport reprezintă o structură academică nouă 
şi dinamică care îşi propune să acopere cu programe universitare moderne şi de calitate cererea 
existentă pe piaţa forţei de muncă în domeniul ştiinţelor socio-umane şi al educaţiei fizice şi sportului. 
Principalul obiectiv al facultăţii îl reprezintă racordarea la învăţământul european de cea mai înaltă 
calitate, în acest sens facultatea urmărind o colaborare strânsă cu cele mai prestigioase instituţii de 
învăţământ superior din spaţiul Uniunii Europene.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 09

CONTACT
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Arad, M. Eminescu, nr. 15
Tel: 0257 282 324  |  Fax: 0257 250 599 

E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
      Website: socioumaneefs.uvvg.ro



PROGRAME DE STUDIU:
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Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare

Locația

PSIHOLOGIE

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare

Locația

RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI
STUDII EUROPENE

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

Arad, Satu Mare,Baia MareLocația

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

Licență

3 ani

180 credite

Română

Arad

Licență

3 ani

180 credite

Română

Arad, Satu Mare

IF

IF IF

IFLicență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

ISTORIE

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

IF IF



Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPII

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

COMUNICARE MANAGERIALĂ ȘI
RESURSE UMANE

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

EVALUAREA POLITICILOR ȘI
PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

LIMBI MODERNE APLICATE
(lb engleză, germană, franceză)
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Licență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ-
LIMBA ȘI LITERATURA CHINEZĂ

IFLicență

3 ani

180 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

RESURSE UMANE

IF



Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

ISTORIE ȘI CIVILIZAȚIE EUROPEANĂ

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

LIMBI MODERNE APLICATE ÎN AFACERI

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR ȘI
ACTIVITĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

TRANSDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA
LIMBILOR MODERNE

Master

4 semestre

120 credite

Nivelul de studii

Durata:

Număr credite

Limba de predare Română

AradLocația

KINETOPROFILAXIE ȘI RECUPERARE FIZICĂ
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ORGANIZARE FACULTATE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE PSIHO-SOCIO-UMANE

DEPARTAMENTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE



SPAȚII DESTINATE ACTIVITĂȚILOR 
EXTRACURRICULARE

Ÿ Campus universitar „Vasile Goldiş” din 
strada Liviu Rebreanu, nr. 86.

Ÿ Centrul transfrontalier NĂDAB, baza de 
practică situat pe DN 79 Arad – Oradea.

Ÿ Complex Universitar Socodor -  Centrul de 
cercetare şi tratament al bolii Alzheimer – 
primul centru din România destinat tratării 
bolii degenerative, realizat în colaborare cu 
Consorţiul DEL BORSODI – Miskolc, Ungaria.

Ÿ Hotelul  „Academica”  cu o cant ină - 
restaurant pentru profesorii asociaţi din ţară 
şi străinătate, pentru studenţi şi pentru 
grupurile care vizitează Universitatea.

STUDENŢILOR LE SUNT 
DESTINATE, CA OFERTĂ SOCIALĂ 

DE TIMP LIBER ȘI PENTRU 
FORMARE VOCAŢIONALĂ, 

URMĂTOARELE SPAŢII PROPRII:

Ÿ Căminul studenţesc din str. Cocorilor nr. 57 
(imobil P+4, care oferă 200 locuri de cazare în 
camere dotate cu grup social propriu).

Ÿ Complex Sportiv Univestar din str. Prapor-
gescu nr. 1 (terenuri de volei, baschet, tenis, 
handbal).

Ÿ Sala de Sport „Voinicilor” are o suprafață 
2construită de 1627 m  și având o suprafață de 

2joc de 1294 m , (27m x 48 m) și permite 
practicarea sporturilor cu mingea – handbal, 
baschet, volei, fotbal şi tenis de câmp precum 
și organizarea de diverse evenimente 
sportive.

Ÿ Casa Universitarilor și Studenţilor din 
centrul orașului 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).

10
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Ÿ Clubul Studențesc Atheneum, din B-dul 
Revoluţiei nr. 78, în care pentru o raţională 
petrecere a timpului liber studenţii au la 
dispoziţie un spaţiu în suprafaţă de 1200 mp, 
în care se desfășoară activităţi ale echipelor 
artistice, activităţi de club, baluri ale bobocilor, 
etc. 

Ÿ Muzeele Universităţii: Muzeul Memorial 
„Vasile Goldiș”, Colecţia de Artă „Doina și 
Baruţu T. Arghezi”, Muzeul de Fiziologie,  
Muzeul de Embriologie, Muzeul Grădinii 
Botanice Universitare Macea, Muzeul 
cinegetic Macea, Muzeul Caricaturii Popa 
Popas.

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

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

Ÿ Centrul de testare internaţională, consiliere 
şi evaluare lingvistică.

Ÿ British Language Centre/AIM Anglia, 

Ÿ GOLDIŞ TV – Net – str. Mihai Eminescu, nr. 15. 
Ÿ Librăria Universitară „ Vasile Goldiş”

Ÿ Complexul Universitar Macea, compus din 
Castel şi Grădina Botanică Universitară, 
proprietate a Universităţii, colecţia ştiinţifică 
cu peste 2400 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.

Ÿ Centrul de Bioetică şi Studii Sociale.
Ÿ Cabana Gaudeamus – Izoi – Moneasa
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Ÿ Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră 
din Campusul Universitar „Vasile Goldiș”  
oferă consiliere și wokshop-uri pentru: 
orientare în carieră, dezvoltare personală 
optimizarea învăţării, în Campusul Universitar, 
strada Liviu Rebreanu, nr. 86.

Ÿ Centrul de Studii Iudaice “Academician 
Nicolae Cajal” din cadrul Facultăţii de Ştiinţe 
Umaniste, Politice şi Administrative.

Ÿ Centrul de Cercetare a literaturii “Tudor 
Arghezi”, care cuprinde şi manuscrise donate 
de familia Doina şi Baruţu T. Arghezi.

Ÿ Centrul de cultură germană „Fr. Schiller”.
Ÿ Centrul de studii şi istorie literară „ Ioan 

Slavici” – str. Vasile Goldiş, nr. 6.
Ÿ Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA 

GOLDTECH – Bd. Revoluţiei nr. 85-87. 
Ÿ Centrul cultural italian, realizat în colaborare 

cu Universitatea din Padova, sub patronajul 
Ambasadei Italiei de la Bucureşti şi a 
Consulatului Italiei de la Timişoara.  

Ÿ Centrul de cultură franceză.
Ÿ Centrul Confucius.
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LOCAȚIILE UNIVERSITĂȚII11

1

2

3
4

5
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9
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7    Str. Andreny Karoly, Nr. 2-4

Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad.

8    Str. Cocorilor, Nr. 58

Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic.

6    Str. Feleacului, Nr. 1

Colegiul Particular „Vasile Goldiș”
Hotel „Academica”, 

 Biblioteca Europeană de Științe 
Bio-Medicale
Sedii de desfășurare a activităților 

 Dentară  facultăților de: Medicină ,
,Medicină  respectiv Farmacie.

5    Str. Mihai Eminescu, Nr. 15

Facultatea de Științe Socio-Umane 
și Educație Fizică și Sport,
Librăria Universității, 

ș Goldi TVNet

4    B-dul Revoluției, Nr. 78

Centrul Academic de Conferințe; 
Club ”Atheneum”

9    Str. Vasile Goldiș, nr. 6 - 6A

Muzeul Memorial „Vasile Goldiș”, 
 Centrul de Studii și Istorie Literară 

„Ioan Slavici.””

10    Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25-27

Centrul de Chirurgie Laparoscopică 
 din „Sfântul Gheorghe” Arad.

3
Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” 

 Departamentul de Tehnologie a Informației, 
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri

 Colecția de Artă „Doina și Baruțu Arghezi”, 
British Language Center – Centrul BLC.

B-dul Revoluției, Nr. 85-87
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2

C U V Gampus niversitar „ asile oldiș” 
Biroul pentru Studenți Străini 
Facultatea de Științe Economice 
Inginerie și Informatică 
Facultatea de Medicină 
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Librăria Medicală

Str. Liviu Rebreanu, Nr. 86

1    B-dul Revoluției, Nr. 94-96: 

C U Sasa niversitarilor și tudenților

R UVVGectoratul  
B Firoul inanciar 
D R Iepartament elații nternaționale 
B E A Sirou liberare cte de tudii 
S A  erviciul dministrativ
F Ș Jacultatea de tiințe uridice

FDepartamentul inanciar
U ățCaseria niversit ii

Tipografia Universității

B-dul Revoluției, Nr. 92



FILIALELE UNIVERSITĂȚII12

Bucuresti
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Adresa: Str. M.Viteazul, nr. 26, C.P. 400030
Tel: 0261 716230 | 0261 716229 | 0361 401014

E-mail: satumare@uvvg.ro
Web: sm.uvvg.ro

SATU MARE - jud. Satu Mare

Adresa: Str. Culturii, nr. 5, C.P. 430282
Tel: 0262 213302 | Fax: 0262 213682

E-mail: baiamare@uvvg.ro
Web: bm.uvvg.ro
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REPREZENTAREA STUDENȚILOR

   Pentru că este imposibil ca cei peste 6.000 de studenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad să-şi 
exprime opiniile concomitent, interesele studenţilor sunt aduse la cunoştinţa conducerii prin reprezentanţi. 
Sunt mai multe feluri în care poţi fi reprezentat în structurile de conducere, în funcţie de nivel:

   În Senatul Universităţii, organismul de conducere 
cel mai înalt, un sfert din numărul membrilor este 
format din reprezentanţii studenţilor, la fel ca la 
facultăţi. Aşadar, hotărârile la nivel de Universitate 
nu se iau fără a lua în calcul şi interesele voastre, 
comunicate conducerii Universităţii prin reprezen-
tanţii voştri.

   În fiecare facultate, îţi poţi alege unul sau mai mulţi 
studenţi să te reprezinte. La alegerile pentru a 
deveni reprezentant al studenţilor în Consiliul unei 
facultăţi poate participa orice student înscris la IF, 
cu note bune (nu este o condiţie să fie chiar primii la 
învăţătură). Rolul acestor reprezentanţi este să 
participe la şedinţele susţinute periodic de Consiliul  
Facultăţii şi să le comunice membrilor Consiliului 
Facultăţii punctul vostru de vedere. Şi acest fapt 
este luat în serios de facultate, pentru că ei 
formează nu mai puţin de un sfert din numărul total 
de membri în Consiliul Facultăţii, deci nici o hotărâre 
nu poate fi luată fără consultarea lor.

• să cunoască bine problemele legate de activităţile
didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi 
reprezintă şi să propună soluţii;                     ;
• să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă;
• să participe la şedinţele consiliului iar trei absenţe
nemotivate duc la revocarea lor. O altă metodă prin 
care studenţii se pot organiza pentru a-şi reprezenta 
interesele o constituie organizaţiile şi asociaţiile stu-
denţeşti. Prin intermediul acestora, studenţii care au 
ceva în comun se cunosc şi realizează împreună, pe 
bază de voluntariat, activităţi variate, de la proiecte, 
training-uri, târguri până la şcoli de vară, festivaluri. 
Chiar dacă asociaţiile studenţeşti nu au rol 
decizional în Universitate, ele pot fi consultate când 
se ia o hotărâre.

LA NIVEL DE FACULTATE

  Reprezentanţii studenţilor în Consiliul 
Facultăţii şi în Senat:                       :
• pot propune acte normative care să îmbună-
tăţească activitatea colegilor;                   ;
• se pot informa direct de la structurile 
academice şi administrative ale Universităţii în 
problemele ce îi vizează pe studenţi;         ;
• au acces permanent la secretariate şi în afara 
orelor de program cu publicul pentru a rezolva 
problemele studenţilor.                         .

DE CE SĂ FII REPREZENTANT?

13

LA NIVEL DE UNIVERSITATE

CARE SUNT OBLIGAȚIILE?
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ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI 14

Consiliul Consultativ al Studenţilor (C.C.S). – Funcţionează ca şi parte 
integrată a structurii Universităţii, având drept scop reprezentarea, 
informarea şi implicarea studenţilor în managementul academic, în 
activităţi extraşcolare şi comunitare, dar şi medierea relaţiilor dintre 
cadre didactice şi studenţi.                           . 

Consiliul Consultativ al Studenţilor este prezidat de către Prefectul 
Studenţilor, ales prin vot secret cu majoritate simplă pe un mandat de 
2 ani. Organizaţia Studenţească „Vasile Goldiş” – Este organizaţia non-
guvernamentală cu drept de reprezentare şi apărare a intereselor 
studenţeşti în raport cu conducerea Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad. Desfăşoară o activitate cu caracter social, cultural, 
profesional, economic şi de angajare civică, militând pentru unitatea 
vieţii studenţeşti, în sprijinul autonomiei şi a cooperării universitare.                    
.

De asemenea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
încurajează şi susţine asociaţii studenţeşti pe diferite profile cum ar fi: 
Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni – Medicină; Uniunea 
Studentilor Mediciniști;  Aiesec Arad – Leadership; Elsa Arad – Drept, 
şi altele.

(
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   Procesul de la Bologna presupune 
compatibilizarea sistemelor de 
învăţământ superior din ţările 
europene. Declaraţia de la Bologna 
(1999), semnată de miniştri ai 
educaţiei din ţările europene, printre 
care şi România, a creat Spaţiul 
E u ro p e a n  a l  Î n v ă ţ ă m â n t u l u i
S u p e r i o r.  I a t ă  câ t e va  d i n t re 
schimbările generale ce şi-au pus 
amprenta asupra învăţământului 
universitar românesc:           :

• modificarea duratei şi structurii 
studiilor:                     :
•  re d u c e re a  d u ra t e i  c i c l u l u i 
universitar de licenţă;               ;
• mărirea duratei şi importanţei 
ciclului universitar de masterat;
• transformarea învăţământului de 
scurtă durată (colegiu) în învăţământ
de licenţă;                       ;
• restructurarea sistemului doctoral;
• modificarea structurii speciali-
zărilor;                          ;
• promovarea mobilităţii studenţilor 
şi a cadrelor didactice;                   ;
• recunoaşterea diplomelor la nivel 
european.

    A aparține unei asociații studențești înseamnă mai mult decât
pare, oferindu-ți astfel opțiuni, beneficii și alte recompense  ce
pot fi dovedite și răsplătite prin eforturile tale astfel încât să simți
o satisfacție asupra muncii depuse și a interesului acordat în 
cadrul activităților întreținute de către asociațiile studențești
de care aparții. Printre beneficii se pot enumera cele mai semnifi-
cative și anume:                                   :

  1. Îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut în timpul liber şi să fii 
ceva mai mult decât tipicul student care merge la cursuri, semi-
narii şi laboratoare.                                 .
  2. Activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un program fix, 
ca o slujbă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat încât 
să nu te plictiseşti niciodată.                                .
  3. Este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea „experienţă” atât 
de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt 
absolvenţi.                                        .
  4. Poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar 
pe piaţa muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în echipă, de 
comunicare şi de prezentare, de organizare a evenimentelor,
  5. Cunoşti persoane care îţi pot înfrumuseţa viaţa prin diversitatea, 
și dedicarea de care dau dovadă.                                 .
 6. Prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în 
străinătate prin schimburi de tineri, la şcoli de vară, traininguri, 
conferinţe etc.                                         .
 7. De multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează 
legătura se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme de 
profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile tale şi în 
faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un CV în servietă.

DE CE SĂ FACI PARTE DINTR-O 
ASOCIAȚIE STUDENȚEASCĂ?

CE ESTE PROCESUL
BOLOGNA?
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ESTE NECESARĂ CONTINUAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE 
LICENȚĂ CU UN MASTERAT?
   Formarea universitară iniţială (de nivel licenţă) are ca principală 
finalitate angajarea pe piaţa muncii în activităţi de execuţie care 
presupun calificare de nivel superior. Continuarea studiilor 
universitare de licenţă cu un masterat este extrem de utilă, 
deoarece studiile universitare de masterat îţi sporesc 
competenţele, prin specializare sau aprofundare, astfel că te poţi 
angaja pe posturi ce presupun activităţi de conducere, decizie şi 
creaţie.                                            .

  Pe de altă parte, masteratul deschide calea spre doctorat 
pentru cei mai performanţi studenţi. Prin diversitatea 
programelor de masterat oferite de Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad, prin posibilitatea accesării lor în diferite 
momente ale carierei tale profesionale, se asigură formarea 
continuă, pe tot parcursul vieţii, şi posibilitatea conversiei 
profesionale potrivit cerinţelor pieţei.

   Mobilitatea studenţilor şi a 
absolvenţilor, efectuarea de studii în 
universităţi din străinătate, este 
asigurată de programul de învăţare 
pe tot parcursul vieţii, precum şi de 
alte convenţii interuniversitare.

   În plus faţă de aceste programe, 
noul sistem favorizează mobilitatea 
studenţilor între facultăţi şi univer-
sităţi din ţară şi din străinătate,
prin:                        :
- descrierea studiilor în termeni de 
credite transferabile;                ;
- transparenţa studiilor absolvite şi a 
diplomelor obţinute.

ÎN CE MASURĂ MOBILITATEA 
STUDENȚILOR ESTE FAVORI-
ZATĂ DE PROCESUL BOLOGNA?        
VOI PUTEA TRECE DE LA O 
UNIVERSITATE LA ALTA?
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INFORMAȚII UTILE
PENTRU STUDENȚI



   ERASMUS+ este un program al Uniunii 
Europene care se adresează următoarelor 
domenii: educație, formare, tineret și sport  
pentru perioada 2014-2020 având ca și 
obiective dezvoltarea competențelor și a  
capacității de inserție profesională prin oferirea 
unor oportunități .              în domeniile menționate

ERASMUS +    Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 
pune în fiecare an la dispoziţia studenţilor săi 
burse de mobilitate Erasmus, care le permit  
acestora să studieze sau să deruleze stagii de 
practică în străinătate.                  .

   Datorită unei reţele extinse de parteneri 
Erasmus, studenţii UVVG au acum posibilitatea 
de a studia la universităţi de prestigiu din  
Europa, precum Universitatea de Studii din 
Padova, Universitatea „La Sapienza” din Roma, 
Universitatea Semmelweis din Budapesta.     .

ERASMUS 15
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TIPURI DE BURSE

   Bursele de studiu permit studenţilor din toate 
ciclurile de învățământ superior să urmeze 
cursurile unei universităţi străine din cadrul  
statelor participante şi partenere la Program.

:                              OBIECTIVE :
• să ajute studenţii să beneficieze educaţional, 
lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu
în alte ţări europene;                           ;
• să promoveze cooperarea între instituţii şi 
îmbogăţirea mediului educaţional al instituţiilor 
gazdă;                             ;
• să contribuie la dezvoltarea unui corp comun 
de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu
experienţă internaţională, ca viitori specialişti;  ;
• să faciliteze transferul de credite şi 
recunoaşterea perioadelor de mobilitate 
petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului  
ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Plasamentul este considerat o perioadă de    
practică profesională într-o întreprindere sau
organizaţie din altă ţară participantă la 
Program, având ca scop formarea studenţilor 
în vederea adaptării la cerinţele pieţei de  
muncă prin dobândirea unor cunoştinţe 
practice.                               .

Organizaţiile gazdă pentru plasamentele    
studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de 
formare, centre de cercetare, alte tipuri de  
organizaţii profesionale.

BURSE DE STUDIU
Durat : minim 3 luni – maxim 12 luniă

BURSE DE PRACTICĂ
Durat : minim 3 luni – maxim 12 luniă
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Dacă ești interesat poți oricând apela 
la Biroul Relații Internaționale:

Telefon/Fax : 0257-285 813
Email : erasmus@uvvg.ro    
Web : http://dri.uvvg.ro/

i



(Fédération Européenne des Écoles)

   Din 1992 Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” 
Arad, face parte din F.E.D.E. (Federația 
Europeană a Şcolilor Superioare) care este o  
organizaţie internaţională non guvernamen- -

 tală cu statut participativ pe lângă Consiliul 
Europei. Prof.univ.dr. Aurel  Ardelean, 
Preşedintele Universităţii de Vest “Vasile
Goldiş” din Arad, asigură și vice-preşedinţia 
acestui organism european.                       .

 Reunind sute de instituţii de învăţamânt  
superior independente din ţările membre ale 
Consiliului Europei, Federația contribuie la  
realizarea unui spaţiu universitar european 
unic prin programe de învăţamânt finalizate  
prin examene cu subiecte unice pentru toate 
şcolile membre. În cifre, F.E.D.E adună peste . 

 de școli membre din Franța și Europa.600
Organizate după normele şi recomandările 
publicate de Uniunea Europeană şi Consiliul 
Europei, examenele în urma cărora studenţii  
primesc diplome sau certificate sunt accesibile 
elevilor de liceu din clase terminale, studenţilor  
şi absolvenţilor de facultate.          .

Certificatul de limbă europenă reprezintă un     
atu veritabil pentru studenţi, certificarea  
cunoştinţelor de limbă străină fiind una din 
cerinţele de bază pentru obţinerea unui loc de  
muncă atât în România cât şi în orice altă ţară 
din Europa.                          .

omeniile: marketing, marketing interna   D  -
 țional, management, informatică, turism, 

comunicare, birotică, bancar, tehnici de mediu

  Diplomele obţinute prin F.E.D.E oferă o şansă 
în plus la angajarea în spaţiul european.

rin intermediul departamentului FEDE P
studenţii Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” 
din Arad, dar și alți doritori au acces la  
următoarele diplome:                             :

cest certificat permite dezvoltarea  A  
cunoştinţelor studenţilor despre cultura şi 
cetăţenia europeană, fiind de o reală utilitate în  
toate domeniile exercitate în spaţiul european, 
răspunzând în acelaşi timp cerinţelor 
angajatorilor europeni.

CONTACT:
Arad, B-dul Revoluției, Nr. 85-87

E-mail: fede@uvvg.ro

2. Certificat de Limbă Europeană 

3. Diplomă de Tehnici Profesionale 

1. Certificat de Cultură şi Cetă enie Europeanăț   

CENTRUL F.E.D.E
16
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   Centrul Internaţional de Testare Lingvistică,
Evaluare şi Consiliere Academică (C. I. T.L.E.C.A.)
a luat naştere în urma unei necesităţi acute de
evaluare şi recunoaştere a abilităţilor lingvistice,
prin acordarea de certificate cu o largă 
acoperire naţională şi, în special, internaţională: 

•  (International English LanguageTestul IELTS
Testing System) – reprezintă o cerinţă 
obligatorie pentru imigrarea în Canada,
Australia, Noua Zeelandă;                     ;
•  (Test of English as a ForeignTestul TOEFL
Language) măsoară abilitatea candidaţilor
de a comunica în limba engleză în colegii
şi universităţi. Este recunoscut de peste

6,000 de instituţii din mai mult de 130 de ţări,
bucurându-se de cea mai largă recunoaştere
printre testele de limba engleză din întreaga
lume. Este disponibil atât în format clasic, pe
hârtie (PBT) cât şi online (iBT);         ;

 (Test of English for International• Testul TOEIC
Communication) evaluează competenţa
lingvistică de limbă engleză a oricărei
persoane, aşa cum este folosită în activităţile
zilnice, dar este necesar mai ales celor ce
lucrează într-un mediu internaţional sau
tinerilor și studenţilor care doresc să-și
găsească un job, tuturor celor interesaţi de
acest tip de certificare.                   .

 - are trei secţiuni şi se adresează• BMAT

CENTRUL INTERNAȚIONAL DE
TESTARE LINGVISTICĂ17
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celor interesaţi de medicina generală sau
veterinară în centrele Oxford şi Cambridge;
durează două ore, evaluează aptitudini,
abilităţi, cunoştinţe ştiinţifice şi practice.

 - necesar celor care doresc să aplice• ELAT
la o specializare din domeniul literaturii
moderne sau clasice la Oxford; durează
90 minute, constă din elaborarea unui eseude 
comparativ a două sau trei tematici de proză
sau poezie.                            .

- solicitat de Oxford/Cambridge celor• TSA 
care doresc să studieze filozofia, politica și
economia; durează două ore, structurat pe
două secţiuni: prima evaluează gândirea
critică, iar cea de-a doua cerinţă este
formularea unui eseu pe o tematică dată.

• STEP - solicitat pentru absolvenţii de liceu
care doresc să studieze matematica la
Oxford şi Cambridge .

   Un alt tip de teste este reprezentat de testele
organizate şi susţinute sub auspiciile 
Collegeboard şi Educational Testing Service  
USA, şi anume:                            :

 - administrat de patru ori/an în centre• LSAT
din întreaga lume, printre care şi cel din Arad.

 - test standardizat solicitat la admitere• GRE
în şcoli din SUA, masterate, doctorate;
centrat pe o testare a gândirii abstracte din
domeniul matematicii, vocabularului şi al
textelor analitice.                         .

 – European Consortium for• Testul ECL
Languages, se administrează de 3 ori pe an,
pentru limbile engleză, germană, franceză și
română.

CONTACT:
Arad, B-dul Revoluției, Nr. 85-87

Tel: 0744 51 04 63
E-mail: lma@uvvg.ro
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Business Engl ish  Cert ificates•  :  BEC
Preliminary (B1) BEC, BEC Vantage (B2) și BEC 
Higher (C1);                           ;
•  (ILEC, InternationalCambridge Legal
Legal English Certificate) – atestă abilităţile
lingvistice în utilizarea de către avocaţi și
juriști;                                ;
•  (Business LanguageCambridge BULATS
Test ing  Serv ices )  tes tează  ab i l i tă ţ i le
profesionale de comunicare necesare într-un
mediu de afaceri, fiind utilizat de companii din
peste 30 de ţări pentru recrutarea, trainingul și
dezvoltarea profesională a angajaţilor (testul
se poate susține pentru limbile: engleză,
franceză, germană și spaniolă);            ;

 (ICFE, International• Cambridge Financial
Certificate in Financial English) testează
abilităţile lingvistice pentru mediul contabil și

CONTACT:
Arad, B-dul Revoluției, Nr. 85-87

Tel: 0734 22 56 22
E-mail: blc@uvvg.ro

Examene Cambridge 

ENGLEZĂ PROFESIONALĂ

 (Young Learners English): Starters,• YLE
Movers si Flyers;                           ;

 (Key English Test): certificat atestând• KET
cunoștinţe de limba engleză la nivel de
începători (A2);                          ;

 (Preliminary English Test): destinat• PET
utilizatorilor pre-intermediari de limba engleză
(B1);                                  ;

 (First Certificate English): certificat• FCE
atestând cunoștinţele de engleză de nivel
mediu (B2);                               ;

 (Cambridge in Advanced English):• CAE
destinat utilizatorilor avansaţi de limba
engleză (nivelul C1);                        ;

 (Cambridge Proficiency in English):• CPE
certificat atestând cel mai avansat nivel
de limba engleză, cel al unui vorbitor nativ
educat (C2).                               .

Examene Cambridge 

ENGLEZĂ GENERALĂ

CENTRUL B.L.C
(British Language Centre)

   British Language Centre, sau Centrul BLC-
UVVG oferă testări Cambridge și module de 
pregătire aferente testelor Cambridge (toate 
nivelele) la cele mai mici prețuri din țară, într-
un parteneriat cu Universitatea Cambridge, una 
din primele trei universități pe plan mondial, 
după cum arată topurile acreditate. Centrul 
BLC-UVVG este singurul centru autorizat de 
Cambridge University din județul Arad, cu 
numărul de autorizare RO 067.            .

   Examenele oferite sunt paper-based sau 
computerbased, cu o frecvență lunară, după 
cum urmează:

18

48 | UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” din Arad  www.uvvg.ro



• Autocunoaștere
• Evaluarea valorilor, intereselor și
competențelor profesionale
• Luarea deciziilor în carieră
• Realizarea unui plan de dezvoltare a
carierei
• Strategii de căutare a unui loc de muncă

ificultăți relaționaleD  •
tenuarea distresului psihicA  •

Tranziția situațiilor de criză existențială •
ntegrare socio-academicăI  •

ORIENTARE ÎN CARIERĂ DEZVOLTARE PERSONALĂ

C  •larificarea valorilor
ezvoltarea abilităților de comunicareD  •

tabilirea obiectivelorS  •
ezvoltarea abilităților de promovareD  •

• Citirea activă
• Luarea de notițe
• Redactarea unei lucrări
• Pregătirea pentru examene

OPTIMIZAREA ÎNVĂȚĂRII CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

   Înființat în septembrie 2012, Centrul de Consiliere și Orientare a Carierei pe tot parcursul vieții, din
cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, își adresează activitatea studenților și 
absolvenților universității, elevilor din anii terminali de liceu, personalului didactic și nedidactic al 
universității.                                                            .

   Echipa C.C.O.C. este formată din specialiști în consilierea carierei și consiliere psihologică.
   Serviciile oferite includ consiliere individuală, de grup și workshop-uri în domeniile:

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE
A CARIEREI PE TOT PARCURSUL VIEȚII19

personală (CV, scrisoare de intenție, 
prezentarea la interviu)  
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Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, organizată pe 
structura standard a bibliotecilor  universitare -  un sistem format din unitatea centrală şi 17 unităţi 
specializate (biblioteci de facultate, de departamente, centre de studii şi cercetare şi bibliotecile filialelor 
Universităţii), asigură baza documentară necesară comunităţii academice, conform Cartei Universitare și 
Legii bibliotecilor 334/2002, oferind acces gratuit la o mare varietate de resurse informaţionale: peste 
528.000 de volume cărţi (98000 de titluri), 130 de abonamente la periodice de specialitate naţionale şi 
internaţionale, 5 baze de date (LEGISplus, web of science (Thomson Reuters), science direct, springerlink, 
CEEOL), arhivă pentru lucrările de absolvire ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi arhivă pentru 
periodice, precum şi un spaţiu de cultură pentru comunitate prin colecţiile speciale pe care le deţine: 
manuscrise şi documente originale, carte veche, colecţii de artă.

Peste 80 % din fondul de carte este oferit cititorilor în sistem de acces liber la raft, catalogul general este 
informatizat prin programul TINLIB, accesibil în sediile bibliotecilor, iar on-line sunt accesibile 
informaţiile prin buletinele bibliografice, extrase din catalog şi postate pe site-ul Universităţii. Sălile de 
lectură sunt dotate cu tehnică de calcul modernă – 45 de calculatoare fixe legate la internet, acces Wi-Fi 
gratuit şi peste 520 de locuri pentru studiu. Fondul de carte existent are caracter enciclopedic – sediul 
central şi specializat, în celelalte biblioteci.  Sunt de menţionat aici fondurile strict specializate existente 
în bibliotecile facultăţilor (juridic, medical, economic, socio-uman, ştiinţele vieţii) dar, în mod special 
colecţia de cărţi de specialitate din Biblioteca Institutului de Ştiinţe ale Vieţii, Biblioteca „Espace 
Universitaire Francophone”, Biblioteca Centrului de limbă şi cultură germană „Friederich Schiller”, 
Mediateca şi colecţiile speciale - Casa Universitarilor şi Studenţilor, Biblioteca Centrului de studii 
teoretice şi literare „Ioan Slavici”, Biblioteca Muzeului Memorial „Vasile Goldiş”, Biblioteca Grădinii 
Botanice Universitare Macea. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
TUDOR ARGHEZI 20
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BULETINE BIBLIOGRAFICE

• Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.85-87, Arad,
• Tel.: 0257285117
• E-mail: biblioteca@uvvg.ro 
• Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

CONTACT

51UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIȘ” din Arad  www.uvvg.ro | 



   În viziunea Universităţii, internaționalizarea 
reprezintă un angajament şi un imperativ 
instituțional de a îngloba perspectivele  
internaționale în cadrul misiunilor de predare şi 
cercetare .  Acesta  modelează valor i le  
instituționale, fiind susţinut de către conducerea 
universităţii, cadre didactice, cercetători şi 
studenți. Internaţionalizarea este şi un factor 
important în evaluarea şi poziționarea 
Universităţii în ranking-uri, dar în acelaşi timp  
oferă şi membrilor comunităţii academice 
oportunităţi de dezvoltare profesională.     .

Unul dintre obiectivele strategice este    
participarea la schimbul internaţional de valori, 
prin cooperare internaţională, pentru afirmarea   
apar tenenţe i  l a  Spaţ iu l  European  a l 
Învăţământului Superior şi la Spaţiul European  
al Cercetării . Universitatea sprij ină şi 
promovează activităţile de integrare, cooperare 
europeană şi internaţională, de acces la 
educaţie pe tot parcursul vieţii.                 .

  Universitatea tinde către o dimensiune 
internaţională a excelenţei prin:                      :

RELAȚII INTERNAȚIONALE 21

  Universitatea este afiliată la organizaţii 
internaţionale care promovează cercetarea şi 
învăţământul superior, printre care:                   :

•  (Asociaţia Universităţilor Europene)EUA
• Magna Charta Observatory
•  (Federaţia Europeană a Şcolilor FEDE
Superioare)
• Academia Europeană de Ştiinţe şi Arte
•  (Conferinţa Rectorilor Danubieni)DRC
•  (Rețeaua regională ICA pentru Europa CASEE
Centrală și de Sud-Est)
•  (Uniunea Universităţilor Euroasiatice)EURAS

• Cooperare internaţională;
• Mobilităţi academice;
• Programe europene;
• Burse pentru studii in străinătate;
• Manifestări ştiinţifice internaţionale.
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ORAȘUL ARAD
- O MICĂ VIENĂ -



DESPRE ARAD - MICA VIENĂ

    Turnul are o înălţime de 35 metri şi a fost dat în folosinţă în 
anul 1896. Ca stil arhitectonic el completează aspectul unitar al 
arhitecturii arădene de stil eclectic sau secession. Turnul, o 
construcţie solidă de piatră şi căramidă, impresionează prin 
masivitate şi în lţime. Se remarcă prin decoraţia balcoaneloră
şi a ferestrelor. Turnul a fost construit pentru aprovizionarea 
cu apă a oraşului aflat în plină dezvoltare şi pentru semnalarea 
incendiilor şi intervenţia rapidă a formaţiei de pompieri a 
municipalităţii.                                    .

   În a doua jumătate a secolului trecut, administraţia oraşului 
hotărăşte ridicarea unui edificiu deosebit de important pentru 
via a localităţii, edificiu care n memoria arădenilor este ț î
cunoscut sub numele de “Turnul de apă”.

TURNUL DE APĂ

    Situat pe Bd. Revoluţiei, Nr. 73, Palatul este unul 
dintre imobilele cele mai impunătoare ale 
municipiului.                                  .

   A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea, de 
Societatea de Cale Ferată Arad-Cenad, după 
planurile arhitectului Jivaszek. Clădirea face parte 
din ansamblul urbanistic al pieţei Primăriei şi este 
reprezentativă pentru arhitectura eclectică, bogat 
ornamentată în stil clasic şi renascentistă. Se 
remarcă de celelalte clădiri prin acoperişul prevazut 
cu interesante turnuri a căror ornamentaţie 
oglindeşte specificul  arhitecturi i  arădene.

  Palatul prezintă elemente decorative care îi 
trădează menirea ca funcţionalitate, este vorba în 
special despre Mercur, zeul comerţului, a cărui figură 
este reprezentată pe frontispiciul clădirii. După 
Revoluţie, mare parte dintre spaţiile de la parterul 
Palatului Cenad au fost acordate partidelor, 
parlamentarilor şi asociaţiilor, ca sedii.

PALATUL CENAD

22
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   Palatul administrativ găzduieşte în prezent Primăria. A fost 
construit între anii 1872-1874, după proiectul arhitectului Pékár 
Ferenc. Stilul clădirii îmbină neorenascentismul flamand
cu stilul primăriilor medievale târzii. Planul clădirii e te n forma s î
literei U şi are un turn de 54 metri iar orologiul din turn, adus din 
Elveţia în anul 1878 are un mecanism care la oră fixă cântă un 
cântec patriotic.

   Geamurile holului au vitralii reprezentând anotimpuri, figurate 
alegoric. Piaţa din faţa clădirii a fost denumită Piaţa Revoluţiei în 
amintirea evenimentelor petrecute în decembrie 1989. În centrul 
pieţei a fost ridicat un monument şi o troiţă în memoria eroilor 
căzuţi în timpul Revoluţiei.

PALATUL ADMINISTRATIV
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PALATUL CULTURAL

    Palatul a fost ridicat între anii 1911-1913, după 
planurile arhitectului arădean Lajos Szantay. 
Prezintă o îmbinare de stiluri: neoclasic (faţada), 
corintic (coloanele care sprijină frontonul faţadei), 
stilul Renaşterii italiene (aripile laterale), cel de 
inspiraţie gotică (elemente ale castelului huniazilor, 
prezente în partea dinspre parc a clădirii).          . 

    În superba sală de concerte au fost prezente, de-a 
lungul timpului, mari personalităţi: Richard Strauss, 
Bela Bartok, George Enescu, Traian Grozăvescu ş.a. 
Edificiul etalează o multitudine de stiluri, conform 
epocii în care a fost ridicat. Faţada principală e 
inspirată din modelele templelor greceşti. Se 
remarcă scările monumentale, coloanele cu 
capiteluri şi frontonul triunghiular decorat cu un 
basorelief dedicat muzelor (lucrat de sculptorul 
Geza Rubleczky).                         .

   Deasupra clădirii se înalţă un turn masiv cu o bază 
pătrată. În dreapta şi în stânga faţadei principale se 
formează două aripi prevăzute cu scări decorative 
care duc la intrările laterale; fiecare aripă are câte un 
turn mic, cu bază poligonală. Cele două aripi laterale 
sunt dominate de elemente ale Renaşterii, vizibile 
mai ales în forma şi decoraţia ferestrelor de la 
parter. În cea de-a patra latură a clădirii, care se află 
spre parc, elementele cele mai pregnante sunt 
inspirate din castelul Huniazilor.              .

               
  În interior sunt demne de menţionat vitraliile florale 
ale sălii de spectacol şi din holul de onoare, decoraţia 
metopelor, feroneria vegetală şi geometrică, 
candelabrele şi aplicele.                          .

  Actualmente, clădirea Palatului Cultural 
adăposteşte sediile Muzeului Judeţean şi ale 
Filarmonicii de Stat. Muzeul cuprinde arheologie: 
epoca bronzului, dacică, epoca migraţiilor si 
premedievală; istorie: mărturii legate de Revoluţia 
de la 1848 din Transilvania, lupta pentru Unire 
(1918); etnografie; ştiinţele naturii, exponate 
referitoare la zona Arad: mineralogie, flora şi fauna; 
artă românească clasică şi contemporană; pictură 
europeană din secolele XVII - XX; artă decorativă; 
istoria teatrului: programe, afişe, fotografii, partituri. 
Ultima reorganizare a avut loc in 1979  urm n , ând ca î
1992 cuprind  şi o secţie de tiinţe le aturii.să ă Ș  a N
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Palatul Andrényi este situat în centrul orașului, pe 
Bulevardul Revoluţiei, în apropierea Palatului 
Administrativ. Acesta adăpostește sălile de curs ale 
Palatului Copiilor din Arad.

Palatul a fost construit între anii 1880-1890, de către o 
familie de comercianţi înstăriţi din Ghioroc, a căror 
nume l-a preluat. Baronul Andrényi a întemeiat în 1936 
un magazin de produse feroase în Arad, numit „Ţesala 
de cal din aur”.

Faţada palatului a fost realizată în stil neoroman, cu 
elemente preluate din stilul baroc. Clădirea în formă de 
„U” este puternic ornamentată cu stucatură, iar 
flancurile alungite încadrează o grădină. Ferestrele şi 
uşile, construite din lemn de esenţă nobilă, cu multe 
ornamente, s-au păstrat intacte până astăzi.

PALATUL ANDRENYI
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În decursului anilor 1763–1783, la Arad s-a construit 
una dintre cele mai moderne fortificaţii la vremea 
respectivă din partea estică a Imperiului Habsburgic. 
Aceasta a funcţionat până la desfiinţarea Monarhiei 
Austro-Ungariei (1918) ca punct strategic important al 
liniei de apărare sudice a regatului. Noua Cetate a 
Aradului, în conformitate cu planul imperial, trebuia 
să înlocuiască vechea cetate arădeană şi să 
corespundă din punct de vedere al tehnicii militare 
contemporane.

Biserica din interiorul Cetății Aradului a fost construită 
de către călugării franciscani ai „Ordinului Sfântul 
Francisc d’Assisi”, în jurul anilor 1750-1800. Ulterior, 
Cetatea a fost construită în jurul acestei biserici.

BISERICA FRANCISCANĂ

Kohn Jószef a fost un renumit om de afaceri în orașul Arad, cu 
pregătire de specialitate în meseria de inginer-instalator. Kohn a 
fost distins cu 6 premii internaționale și a primit o bursă de stat 
la Paris. La Arad a fost fondator și președinte al „Societății de 
Ajutor de Boală și Înmormântare”, căruia în semn de cinstire 
Primăria Arad a cerut să i se facă un tablou în mărime naturală.

Palatul Kohn Jószef, aflat pe strada Episcopiei, nr. 9, impunător 
edificiu în stil Jugendstil, a fost construit în anul 1905, conform 
planurilor arhitectului Szántay Lajos. Kohn Jószef a fost un 
inginer-instalator renumit pentru inovațiile aduse în domeniul 
meseriei sale, fiind distins cu 6 premii internaționale.

TURNUL DE APĂPALATUL KOHN
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  Construirea Podului Traian a fost propusă 
de către conducerea oraşului la începutul 
secolului XX. Însă în anul 1908 s-a acceptat 
un proiect al Societăţii de Căi Ferate din 
Austria. Podul a fost construit după un plan 
al inginerului reşiţean Robert Toth (1857-
1913), structura de fier a fost realizată de 
către uzinele din Resiţa, iar ornamentaţia 

 prezintă multe elemente de tip “secession”.
La sfârşitul celui de-al doilea război 
mondial, podul a fost dinamitat, dar 
structura nu a fost grav afectată, podul fiind 
refăcut în câteva luni după terminarea 
războiului. Fiind monument industrial, în 
prezent funcţionează cu restricţii de 
greutate.

PODUL TRAIAN

  Clădirea muzeului este monument de 
arhitectură (sec. XX) şi cuprinde artă 
ro m â n e a s că  ( l u c ră r i  d e  p l a s t i că 
românească din secolele XIX-XX, picturi de 
Theodor Aman, Nicolae Grigorescu,
Corneliu Baba, Nicolae Tonitza, sculpturi 
de Dimitrie Paciurea, Romulus Ladea), dar 
şi artă universală din şcolile italiene,
franceze, flamando-olandeze, maghiare 
(pictură, tapiserie, porţelan, mobilier). A 
luat naştere pe baza primei expoziţii 
arădene de pictură, organizată în 1913, 
aceasta formează fondul actualei  colecţii 
de pictură europeană.

MUZEUL DE ARTĂBISERICA ROȘIE

   Biserica a fost ridicată în anul 1906 în stil neogotic, după 
planurile arhitectului Szántay László. În Arad este cunoscută sub
numele de Biserică Roşie, datorită cărămizilor decorative de 
culoare roşie cu care au fost acoperite zidurile. Se remarcă 
portalul bogat, turnul ascuţit, altarul dreptunghiular şi orga 
electropneumatică, lucrată la Timişoara. Turnul principal
a  bisericii are o înălţime de 46 m.l
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CETATEA ARADULUI
  Este unul din cele mai importante monumente 
istorice existente, în momentul de faţă, în zona 
de vest a ţării. Ridicată în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea, cetatea a fost considerată 
ca una dintre cele mai impresionante fortificaţii 
militare ale timpurilor respective.           .

Odată cu încheierea războaielor austro-turce   
din prima jumătate a veacului al XVIII-lea şi după 
ocuparea Transilvaniei, a Banatului şi a altor 
teritorii de către Imperiul Habsburgic, s-a 
preconizat construirea unor fortificaţii militare, 
în regiunile pe atunci abia ocupate, pentru 
asigurarea dominaţiei în aceste zone.            .

    De asemenea, Cancelaria de la Viena a întocmit un plan strategic ce prevedea ridicarea unei centuri de cetăţi 
între zona interioară apropiată graniţei imperiului spre sud şi est. Din rândul acestor cetăţi au f cut parte ă
fortificaţiile de la Oradea, Timişoara şi Arad. Planul cetăţii Aradului a fost aprobat personal de Împărăteasa Maria 
Theresa şi de fiul ei Iosif al II-lea.                                                        .
    Noua cetate a Aradului, în conformitate cu planul imperial, trebuia să înlocuiască vechea cetate arădeană
şi să corespundă din punct de vedere al tehnicii militare contemporane. Ca loc de construire a fost aleasă o 
peninsulă a Mureşului (pe malul stâng) pe care oraşul a cedat-o autorit ţilor militare. Edificarea Cetăţii, operă a ă
arhitectului Harsch, a început în vara anului 1763, după sistemul Vauban şi este o construcţie în formă
de dublă stea cu 6 colţuri, cu ziduri puternice de apărare, cazemate şi alte construcţii militare. Lucrările au 
durat 20 de ani, cu mici întreruperi cauzate mai ales de lipsa forţei de muncă, aşa încât cetatea a fost terminată în 
1783. 

    După terminarea lucrărilor, în cetate au fost 
amplasate diferite unităţi militare şi în felul acesta 
Aradul a devenit un centru militaro politic al -
dominaţiei austriece în zonă. Istoricul cetăţii, în mai 
bine de 200 de ani de existenţă, este legat de diferite 
evenimente importante. În timpul Revoluţiei lui 
Horea, în 1784, cetatea a fost unul din centrele de 
acţiune a trupelor imperiale împotriva răsculaţilor. În 
vremea războaielor napoleoniene în cetate au fost 
ţinuţi numeroşi prizonieri francezi. După Revoluţia 
din 1848, în cazematele cetăţii, au fost închişi şi 
condamnaţi numeroşi revoluţionari printre care şi  
Eftimie Murgu. Odată cu sfârşitul secolului al XIX-lea, 
când se schimbă concepţia strategică, cetatea îşi 
pierde importanţa, devenind o simplă cazarmă.
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TELEFOANE UTILE

   n aceast  pagin  pute i g si numere de telefon importante at  din cadrul ora ului Arad c t i din cadrul Î ă ă ț ă ât ș â ș
Universit ii de Vest “Vasile Goldi ” . Acestea v  stau la dispozi ie, fie c  ave i o nel murire sau sunte i ăț ș  din Arad ă ț ă ț ă ț
n c utare de informa ii sau e vorba de o urgen .î ă ț ță
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Tel.: 0257-280 335
Fax: 0257-280 810
presedinte@uvvg.ro

PREȘEDINTE

Director General
Tel./Fax: 0257-280 338
administrativ@uvvg.ro

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Tel.: 0257-214 636

LIBRĂRIE

Tel.: 0257-285 117

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
“TUDOR ARGHEZI”

biblioteca@uvvg.ro

Tel.: 0257-281 991
eliberaridiplome@uvvg.ro

BIROU ELIBERARE 
ACTE STUDII

PRORECTORI

Cabinet prorectori

Tel: 0257-284 899
Tel: 0257-282 839
Tel: 0257- 254 540
Fax: 0257- 254 530

Tel.: 0257-280 260
Fax: 0257-280 260
rectorat@uvvg.ro

RECTOR

Cabinet rector Tel.: 0257-280 063
contabilitate@uvvg.ro

CONTABILITATE

Tel.: 0257-285 813
relint@uvvg.ro

DEPARTAMENT RELAȚII
INTERNAȚIONALE

Tel.: 0257-285 110
dti@uvvg.ro

DEPARTAMENT TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI

Tel./Fax: 0257-250 609
dppd@uvvg.ro

DEPARTAMENT PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
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Tel: 0257/280335
Fax: 0257 280810
Email: fsabau@uvvg.ro

SECRETAR GENERAL AL UNIVERSITĂȚII:

Contact:
Telefon : 004 0257 217 029
Email : intstudent@uvvg.ro

BIROU STUDENȚI STRĂINI

Adresa : Campus Universitar 
“Vasile Goldiș”, Str. Liviu Rebreanu, nr. 86

TELEFOANE UTILE
UVVG



TRANSPORT

Tel: 0257-338 590
www.ctparad.ro

COMPANIA DE TRANSPORT 
PUBLIC ARAD - CTP

Tel.: 0257-231 777
www.infofer.ro

GARA C.F.R. ARAD

Tel.: 0257-280 977
www.infofer.ro

AGENȚIA C.F.R. ARAD

Str. 6 Vânători, Nr. 2
Tel.: 0257-270 097

Str. C. Coposu, Nr. 17
Tel.: 0257-273 323
www.autogari.ro

AUTOGĂRI

Informații călători
Tel.: 0722-111 998

www.aeroportularad.ro

AEROPORTUL ARAD

MEDICAL

Tel.: 0040 - 357 407 200
www.scjarad.ro

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ ARAD

Europa: 0257-275 555
Favorit: 0257-280 000
Arad: 0257-244 244

Verbiță: 0357-440 928
Alfa: 0257-228 888

TAXI

Help Net
Tel.: 0257-280 491

www.helpnet.ro
Sensiblu

Tel.: 0257-254 527; 0257-214 955
www.sensiblu.com

FARMACII NON-STOP

URGENȚE

SERVICIUL NAȚIONAL UNIC
APEL DE URGENȚĂ: 112

Tel.: 0257-207 104
www.politiaromana.ro

POLIȚIA MUNICIPIULUI ARAD

Tel.: 0257-514 950
www.jandarmeriaarad.ro

INSPECTORATUL DE JANDARMI
JUDEȚEAN ARAD

www.isuarad.ro

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ ”VASILE GOLDIȘ” ARAD

TELEFOANE UTILE
DIN ARAD

Informații călători
Tel.: 0256-386 089

www.aerotim.ro

AEROPORTUL TIMIȘOARA
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REȚEAUA DE TRANSPORT PUBLIC 
CU TRAMVAIE DIN MUNICIPIUL ARAD
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PLATFORMELE ŞI SERVICIILE INFORMATICE 
PUSE LA DISPOZIȚIA STUDENŢILOR 24

https://www.facebook.com/uvvgarad

https://www.facebook.com/fseiiuvvg

https://www.facebook.com/facultateademedicinauvvg

https://www.facebook.com/uvvg.medicinadentara

https://www.facebook.com/facultateadefarmacieuvvg

https://www.facebook.com/socioumaneefs

https://www.facebook.com/uvvgdrept

uvvg.ro
medicina.uvvg.ro

medicinadentara.uvvg.ro
drept.uvvg.ro
fseii.uvvg.ro

farmacie.uvvg.ro
socioumaneefs.uvvg.ro

WEBSITE FACEBOOK
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Platforma cursuri. uvvg.ro
este o platformă de e-learning a 

universităţii, dezvoltată pe soluţia 
Moodle. Aici sunt postate suporturile de 

cursuri şi alte materiale ajutătoare 
pentru studenţi, grupate pe facultate, 

specializare, formă de învăţământ, an de 
studiu. Fiecare student are acces doar la 

cursurile proprii. 

Platforma examene. uvvg.ro este o 
platformă dezvoltată pe soluţia Moodle 

pentru examinările susţinute pe 
calculator, accesibilă doar din laboratoarele 

universității

Platforma pentru managementul 
studenţilor in care prin aplicaţiile client se 
realizează toate operaţiile de management 

a studentului din secretariat de la 
înmatriculare până la absolvire, cu 

evidența planurilor de învăţământ şi a 
situaţiilor şcolare, dar şi a situaţiilor 
financiare ale studenţilor.  Sistemul 

beneficiază şi de componenta online, unde 
studenţii îşi pot consulta situaţiile şcolare 

şi cele financiare iar prin integrare cu 
sistemul de plăţi online Euplatesc.ro, 

studenţii pot prin această platformă să îşi 
plătească taxele online.  Sistemul are şi o 
componentă Alumni, care devine activă şi 
vizibilă pentru fiecare student care devine 

absolvent.

UMS- UNIVERSITY 
MANAGEMENT SYSTEM

PLATFORMA DE EXAMENE

Platforma portal uvvg.ro
este un portal dezvoltat pe soluţia 

Moodle, pe el fiind implementate la ora 
actuală sistemul de evaluare 

multicriterială a cadrelor didactice , 
chestionarele de 

satisfacţie ale studenţilor dar şi 
secretariatele virtuale ale facultățiilor

PLATFORMA PORTAL

PLATFORMA CURSURI

Administrarea acestor platforme este realizată de Departamentul Tehnologia Informației,

Adresa: Bld-ul Revoluției, nr. 85-87
Tel/Fax: 0257 285 110

E-mail: suport@uvvg.ro 

Serviciul de email @student.uvvg.ro: Toți 
studenții pot beneficia de o adresă de 

email de tip 
număr_matricol@student.uvvg.ro care o 

poate folosi la comunicarea în cadrul 
universității, atât pe parcursul studiilor cât 
și după finalizare.  Soluția este bazată pe 

Google Education.

SERVICIUL DE E-MAIL
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Orange România
Reducere lunară de 20% la abonamentele din 
Oferta Națională Orange România
Reduceri speciale la telefoane

EDA Beauty Experience
Discount de 30% faţă de preţurile de listă pachete 
personalizate, în urma unui diagnostic facial+corporal 
oferit gratuit de terapeuţii noştri cu un discount de 35%

Kangoo Jumps – instructor 
Cristian Lucuța

Reducere 20% la bilete și 30% la abonamente

Teatrului de Stat, ”Ioan Slavici”
 din Arad

Tarife reduse la spectacole.

BCR Pachetul Campus BCR și cardul BCR City Card

Vodafone România Reducere 20% la abonamente, telefoane și alte beneficii

Gemi Sport Abonamente preferențiale

Activ Club Abonamente preferențiale

Filarmonica de Stat Arad 50% reducere la bilete și abonamente

Studenții universității beneficiază de reduceri și 
discounturi din partea partenerilor antreprenoriali 

după cum urmează:



BN Bussiness

Reducere de 10 % din valoarea pentru produsele din 
categoriile Rechizite Şcolare, Organizare si Arhivare, 
Accesorii de birou, Instrumente de scris, 
Instrumente de lux, Comunicare si prezentare, Mobillier, 
Promotionale, care nu se supun altor promoţii curente.

Reducere de 5 % din valoarea pentru produsele din 
categoria Curăţenie şi Igienă, Articole de hârtie, Tehnica 
de birou care nu se supun altor promoţii curente.

Reducere de 2 % din valoarea pentru produsele din 
categoria Produse IT care nu se supun altor promoţii 
curente.

STREET BIKE STYLE

Închirieri biciclete de oraș, trekking, cruiser, trotinete: 
5 ron/h – 30 ron/zi (avantaj 30%/h – 15%/zi discount)
Închirieri biciclete de teren, pliabile: 8 ron/h – 45 ron/zi 
(avantaj 20%/h – 10%/zi discount)

Închirieri bicicletă tandem: 10 ron/h – 55 ron/zi (avantaj 
17%/h – 10%/zi discount)
OFERTA ZILE închirieri biciclete 6 ZILE ȘI PRIMEȘTI 
1 ZI GRATUITĂ
OFERTĂ GRUP închirieri biciclete 6 PERSOANE PRIMESC 
1 ÎNCHIRIERE GRATUITĂ

Service biciclete, schiuri și plăci de snowdoard 
(întreținere și reparații): -10% discount
Vânzări biciclete, accesorii, piese, echipamente de schi: 
-5% discount
Hotel biciclete: -5% discount
Școala de pedalat: -5% discount

Pentru detalii
suplimentare 
accesati

, secțiuneahttp://www.uvvg.ro
Studenți/Facilități
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Holiday Business Reducere 3% pentru achiziția de pachete turistice

Praktiker
Reducere 10% pentru toate produsele care nu fac parte 
din promoții curente 



Asociația ”Familia Speranței” România 
Asociația ”Șansa Schimbării”

Asociaţia Activ pentru Comunitate
Asociaţia ASPIS

Asociaţia Clubul Sportiv Experienţa Multisport 
Asociaţia de Vânătoare „Petrişana” Sebiș

ASOCIAȚIA ECONOMICĂ DRW ARAD
ASOCIAȚIA EDUCATIO 

Asociația Maris și Institutul de Științe ale Vieții
Asociația Non-Profit ”EIVA”

Asociaţia ProVolei Arad
Asociaţia Rotary Cetate Arad

ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA
Avon Cosmetics

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 
AVPS WEST ARAD

Banca Comercială Intesa SanPaolo România SA
FALKCONTAB SRL

I.I. Nicoleta Popescu, Pensiunea Etap
MASCHIO GASPARDO ROMANIA SRL

NASTIMED SERV SRL
ORANGE ROMÂNIA SA
PRO BIS FOCUS SRL

S.C Phoenix Group SRL
S.C.  BN BUSSINESS SRL

S.C. 220 Volt International SRL

S.C. VISUAL EDGE SRL
S.C. Anvelo Center SRL

S.C. Armedia Group SRL
S.C. AUTONOVA SA

S.C. AutoSchunn SRL
S.C. Banca Comercială Intesa  Sanpaolo Romania SRL

S.C. BJR VACANTE SRL
S.C. Blue Arctic SRL

S.C. Celux Accounting SRL
S.C. Celuxar SRL
S.C. Central SA

S.C. Cerbul Albastru S.R.L.
S.C. Chic S.R.L.

S.C. CM Laser System SRL
S.C. Color Plus SRL

S.C. Conar SA
S.C. Costi SRL

S.C. CREATIVE NUS S.R.L.
S.C. CRISPO OIL SRL SATU MARE

S.C. Crucea Albă SRL
S.C. DENTOTAL PROTECT SRL

S.C. Denty System SRL
S.C. Disco Tanamera Impex SRL

S.C. Doriot Dent SRL
S.C. Dr. Turcin SRL

S.C. Elearning & Software SRLS.C. Falkcontab SRL
SC Eda Beauty Experience SRL

PARTENERI ANTREPRENORIALI 26
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S.C. NEOKLINIK SRL
S.C. NEW YORK DENTAL SRL

S.C. Poka Dent SRL
S.C. Polo Plus SRL

S.C. PREDOR RALU SRL
S.C. Premier SRL

S.C. Remat M.G. SA
S.C. Roberto World Trade

S.C. ROFLAV SRL
S.C. Roprest SRL

S.C. Scule Arad SRL
S.C. Selgros Cash&Carry Romania SRL

S.C. Sep Hotel SRL
S.C. Service Group Mureș SRL

S.C. SJT TRIVENT S.R.L.
S.C. STREET BIKE STYLE SRL

S.C. Sysmec SRL
S.C. Tandem Tehnic Asist SRL

S.C. Technomed Group SRL
S.C. Tehnical Dent SRL

S.C. Top Security Service SRL
S.C. Touring Europabus Romania SRL

S.C. UNIVEUR DI GALASSO GENNARO SRL
S.C. VREAUFIT SRL

S.C. Wittenberger SRL
S.C. Yazaki Component Technology SRL

VODAFONE ROMÂNIA SA

Praktiker

S.C. Felling Good Diet SRL
S.C. Finprom SRL

S.C. Forum Real Investments SRL
S.C. Galrom Agrement SRL

S.C. GAMANOR S.R.L.
S.C. Genesys Medical Clinic SRL 

S.C. Globetrotter SRL

S.C. Hammerer Aluminium Industries SRL

S.C. Harder Inn SRL
S.C. Holiday & Business S.R.L.

S.C. Horga Consulting SRL
S.C. HOSPITALITY MONEASA SRL (Hotel Parc)

S.C. Huf Romania SRL
S.C. Imovest Clean SA
S.C. Infomedica SRL

S.C. IZA SRL
S.C. Komprofil SG SRL

S.C. KROMBERG AND SCHUBERT ROMANIA NA SRL
S.C. Leon Hotel SRL

S.C. Lexus Dream S.R.L.
S.C. Lucid Benefit SRL

S.C. Macrinus Distribution SRL
S.C. Maschio Gaspardo România SRL

S.C. Medicalxray SRL
S.C. Megagen Dental Implant SRL

S.C. MONDIALA SA

SC HAF Beauty Salon SRL

SC Happy Backery SRL



B-dul Revoluției, nr. 94-96
rectorat@uvvg.ro

www.uvvg.ro

UNIVERSITATEA DE VEST 

“VASILE GOLDIȘ”
UNIVERSITATEA DE VEST 

“VASILE GOLDIȘ”
din ARAD

GHIDUL STUDENTULUI
IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIA TA
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