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Prof. dr. med h.c. Stefan Hell, laureatul Premiului Nobel pentru Chimie,ales preşedintele Consiliului ŞtiinŃific din cadrul Institutului deŞtiinŃe ale VieŃii al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
- Stefan Hell a susţinut la

UVVG prelegerea „Secretele
unei cariere de succes” 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,a primit joi, 26 mai 2016, vizita de excepție a renu-mitului prof. dr. med. h.c. Stefan Hell, personalitateștiințifică marcantă, laureat al Premiului Nobelpentru Chimie în anul 2014, director al  Institutuluide Chimie Biofizică „Max Planck”, din Göttingen,şef al Centrului german de cercetări în domeniulcancerului din cadrul Universităţii din Heidelberg.Prof. dr. med. h.c. Stefan Hell s-a aflat pentru adoua oară în vizită la Universitatea de Vest „Vasi-le Goldiș”, după ce, în anul 2012, a fost distins cuînaltul titlu de Doctor Honoris Causa al UVVG.Daniel AlbuContinuare în pagina 3
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Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad, prin intermediulstructurilor de conducere, al comu-nităţii academice, vă adresează che-marea de a veni alături de noi, de afi ataşaţi idealurilor şi valorilor pro-movate de marele cărturar, om poli-tic şi patriot înflăcărat, care a fotVasile Goldiş. Nu uitaţi că universitatea aapărut sub presiunea tinerilor, înanul 1990, pentru a beneficia, înlocalitatea lor, de formare profesio-nală de nivel superior. Universitatea

a avut oferte educaţionale pentrutineri, a practicat un învăţământ cen-trat pe interesele şi aspiraţiile stu-denţilor, pe competenţe profesiona-le „de vârf”, a dat societăţii,economiei, sistemului medical şi cul-turii peste 82000 specialişti, peste15000 absolvenţi ai ciclurilor maste-ral şi doctoral. Universitatea a şco-larizat mii de tineri proveniţi dinstrăinătate de pe toate continentele. Universitatea este tânără şi va fiîn continuare deschisă tinerilor dori-tori să parcurgă studii superioare lastandardele europene de învăţă -mânt şi cercetare ştiinţifică. Este ouniversitate care promoveazătradiţiile formative, umaniste şi  şti-inţifice, ale învăţământului superiorromânesc, aşa cum le-au dorit şiproiectat Avram Iancu, Ioan PopoviciDeseanu, Vasile Goldiş ş.a. Este ouniversitate apreciată în ţară şistrănătate pentru faima pe care i-auadus-o ALUMNI. Este o Universita-te care promovează excelenţa îneducaţie, cercetare şi inovare. Universitatea de Vest „VasileGoldiş” din Arad a fost fondată îndata de 2 mai 1990, purtând nume-le marelui om de ştiinţă şi cultură,personalitate erudită, unul dintrecorifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1Decembrie 1918, care a fost VasileGoldiş. Au trecut anii şi iată o uni-versitate aflată la vârsta tinereţii: unsfert de secol de istorie. În acest par-curs istoric, comunitatea academicăa acumulat diferite experienţe înplan didactic, al cercetării ştiinţifice,managementului academic,orientării studenţilor pe plan profe-sional, social, cultural şi valoric. Ana-lizând bilanţul realizărilor şi neîmpli-nirilor, al riscurilor asumate şi bunelorpractici dobândite, considerăm căavem îndatorirea onorantă săconştientizăm publicul avizat făcândurmătoarea declaraţie: În sfertul de secol de existenţă,Universitatea a funcţionat ca insti-tuţie particulară de învăţământ supe-rior, persoană juridică de drept privatşi de interes public, apolitică, parte a

sistemului naţional de învăţământ,exercitându-şi în mod responsabilautonomia universitară şi cea eco-nomică-financiară. Prin eforturileconstante ale comunităţii academi-ce, universitatea a contribuit la rea-lizarea incluziunii sociale, la forma-rea de competenţe ale studenţilor,masteranzilor şi doctoranzilor, caresă le permită integrarea socioprofe-sională activă şi dezvoltarea perso-nală în conformitate cu valorile şiprincipiile Uniunii Europene în ce pri-veşte respectarea demnităţii umane,

libertăţii, dreptăţii, egalităţii de şanse,nondiscriminării, democraţiei, păciişi drepturilor omului. Ca instituţie independentă şicu gestiune privată, Universitatea şi-a asumat rolul de a participa la con-struirea Spaţiului European alÎnvăţământului Superior (EHEA),aplicând principiile stipulate înBologna Magna Carta Universita-tum, din 1988. În acest sens,  stra-tegia adaptării continue a conţinutu-lui învăţământului, a cercetăriiştiinţifice şi inovative la nevoile loca-le, euroregionale şi naţionale, aflateîntr-o permanentă schimbare, lacerinţele sociale şi globale, s-a dove-dit a fi de maximă importanţă – faptapreciat, în primul rând, de ALUMNI. Universitatea a evoluat şi seva dezvolta în continuare, respec-tând principiile şi normele înscriseîn Declaraţia Universală a Drepturi-lor Omului, Convenţia Europeană aDrepturilor Omului a ConsiliuluiEuropei, Carta Drepturilor Funda-mentale a Uniunii Europene, TheLima Declaration on AcademicFreedom and Autonomy of Institu-tions of Higher Education (1988),The Magna Carta of European Uni-versities (Bologna, 1988), Declaraţiade la Bologna privind Aria Euro-peană a Învăţământului Superior(1999), punând mai presus de toatecreşterea res ponsabilităţii organelorde conducere, personalului didacticşi de cercetare faţă de beneficiariieducaţiei, de societatea civilă şidiversificarea implicării acestora înviaţa comunităţii locale. EvaluareaInstitutului de la Freiburg, în dome-niul sănătate este un pas importantprivind internaţionalizareaînvăţământului la Universitatea deVest „Vasile Goldiş”.Politicile de asigurare a calităţiieducaţiei au fost permanent corela-te cu acţiunile promovate la nivelnaţional şi internaţional, cu cele exis-tente în Spaţiul European alÎnvăţământului Superior şi în SpaţiulEuropean al Cercetării Ştiinţifice(ERA). Încadrându-se în standar-

dele europene privind realizareacalităţii, Universitatea a constituit unforum al ideilor libere, o comuniunede educare în spiritul adevărului,binelui, frumosului, idealurilor civice,democratice şi un reper emblematicprivind modul de asigurare a calităţiiactului didactic. Acest fapt este con-firmat de aprecierile elogioase făcu-te de experţi-evaluatori ai AsociaţieiUnivertsităţilor Europene (EUA) cuprivire la baza didactică-materială şila procesul instructiv-formativ, careau efectuat evaluarea. 

Universitatea a acordat un rolesenţial studiului individual,  orientăriistudenţilor în privinţa modului cumtrebuie să înveţe, cum să practiceautoeducaţia, astfel încât să fie apli-cate principiile centrării învăţămân-tului pe studenţi şi învăţarea de-alungul întregii vieţi (lifelong learning).Studenţii şi absolvenţii sunt pregătiţisă facă faţă provocărilor create decompetitivitate, de necesitatea uti-lizării noilor tehnologii pe plan inter-naţional, dar şi problemelor socio-economice şi politice aflate peagenda publică într-o viitoare Uni-une Europeană bazată pecunoaştere şi conştiinţă. Curriculele programelor destudii organizate de facultăţi suntconcepute într-o viziune pedagogicăşi ştiinţifică inter şi metadisciplinarădeschisă, având un conţinut adap-tabil în funcţie de cerinţele socio-economice şi ale pieţei muncii. Stu-denţii din toate ciclurile universitare(L-M-D) au oportunităţi pentru studiimultidisciplinare şi multiculturale, auasigurate condiţiile necesare pentrudezvoltarea competenţelor lingvisti-ce şi a abilităţilor de utilizare a noilortehnologii informaţionale. Experienţaultimilor 25 de ani ne demonstreazăcă misiunea universităţii poate fiatinsă plenar dacă le oferim stu-denţilor un proces de învăţământformativ, centrat pe interesele lor, peformarea competenţelor cheie, ast-fel încât să li se ofere cele mai potri-vite ocazii să descopere ei înşişidomeniile în care pot fi cei mai bunişi eficienţi. Promovarea parteneriatului custudenţii competenţi în luarea deci-ziilor, în realizarea unui învăţământactiv-participativ, implicit în influ-enţarea conţinutului educaţiei, s-adovedit benefică pentru realizareamisiunii şi obiectivelor universităţii.Asigurarea calităţii educaţiei esterezultatul acţiunii solidare a comu-nităţii academice în întregul ei, alataşamentului cadrelor didactice şistudenţilor faţă de aceleaşi valori –fapt ce constituie condiţia sine qua

non a creşterii încrederii, relevanţei,prestigiului universităţii în SpaţiuluiEuropean al Învăţământului Supe-rior şi pentru atractivitatea progra-melor de studii. În cei aproape 26 de ani deexistență, în special în ultimul dece-niu, Universitatea şi-a sporit capaci-tatea instituţională în domeniul cer-cetării, inovării şi dezvoltării prinobţinerea unor rezultate de exce-lenţă, reflectate în creşterea, de laan la an, a numărului de articole înpublicaţii indexate ISI/BDI, anumărului de brevete, de monogra-fii, tratate universitare şi conferinţeinternaţionale organizate. S-a extinscooperarea internaţională în pro-grame şi proiecte – Universitatea,Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, cele  21de centre proprii de cercetare s-auintegrat în reţele de cercetare naţio-nale şi internaţionale, crescând ast-fel vizibilitatea universităţii în ţară şistrăinătate. Cercetarea ştiinţifică serealizează atât în cele două şcolidoctorale acreditate (în domeniileBiologie şi Medicină), cât şi la nive-lul departamentelor în cadrulfacultăţilor, al centrelor de cercetare,inclusiv în cadrul unor programefinanţate de Uniunea Europeană şide Ministerul Educaţiei şi CercetăriiŞtiinţifice. Pentru realizarea consecventăa misiunii didactice şi de cercetareştiinţifică, în urma unei politici susţin-ute de investiţii, Universitatea asi-gură astăzi, în trei campusuri uni-versitare – la Arad şi filiale, 110 aule,săli de curs şi seminar, 155 labora-toare, o bibliotecă centrală universi-tară informatizată şi conectată laspaţiul virtual al cunoaşterii, bibliotecispecializate ale facultăţilor, o grădinăbotanică universitară, cinci muzee,colecţii de artă şi literatură, bazemodernizate pentru desfăşurareapracticii studenţilor, televiziune, edi-tură şi tipografie proprii, centre cul-turale, baze sportive şi de agrementmoderne dedicate studenţilor, cămi-ne studenţeşti şi cantină, un incu-bator pentru afaceri. Universitatea a acţionat îndirecţia strategică de integrare în cir-cuitul european şi mondial de valoriştiinţifice, culturale şi educaţionale,angajându-se în relaţii de coopera-re sub forma parteneriatelor acade-mice şi de cercetare, consorţiilor uni-versitare, centrelor culturaleinternaţionale, afilieri la organizaţii,conform prevederilor legale în vigoa-re. Astfel,  Universitatea participă lareuniunile de lucru şi la luarea deci-ziilor în calitate de membru sau deasociat la: European UniversityAssociation (EUA), InternationalAssociation of University Presidents(IAUP), Danubes Rectors Confe-rence (DRC), Alliance of Universitiesfor Democracy (AUDEM), Associa-tion of Carphatian Region Universi-ties (ACRU), Euromed PermanentUnivesity Forum (EPUF), Union forthe Mediterranean Rectors Confe-rence, Federation Europeene desEcoles (FEDE). Totodată, Universi-tatea a promovat relaţiile culturaleinternaţionale prin intermediul cen-trelor culturale francez, italian, ger-man, brazilian. Ca urmare a acestorconexiuni, s-au extins mobilităţileinteruniversitare pentru studenţi şipersonalul didactic şi de cercetare, acrescut numărul de studenţi străinicuprinşi în programe de studii orga-

nizate de Universitate. De aseme-nea, au devenit vizibile rezultateledezvoltării cooperării în cadrul Şco-lii doctorale, în special a programe-lor doctorale organizate în cotutelă. Avem certitudinea că dezvolta-rea, în continuare, a relaţiilor interu-niversitate din cadrul Spaţiului Euro-pean al Învăţământului Superior şi alCercetării Ştiinţifice, a programelorde mobilităţi ale cadrelor didactice,cercetătorilor şi studenţilor vor con-duce la armonizarea progresivă acurriculelor, a iniţiativelor şi perfor-manţelor – fapte ce vor contribui nunumai la accentuarea orientării sprecreativitate, inovaţie şi descoperire,ci şi la angajarea efectivă a absol-venţilor noştri pe piaţa europeană amuncii, întâmpinând tot mai puţinebariere. Suntem convinşi că promo-varea, în continuare, a cooperăriieuropene în asigurarea calităţii vaconduce spre adoptarea şi imple-mentarea unor criterii şi metodologiicomparabile, dezvoltarea curricularăunitară, promovarea programelorintegrate de studii, formare profe-sională şi cercetare. Suntem conştienţi că am par-curs doar primii paşi în sfera exce-lenţei academice, adică ceea ce seputea face de o generaţie. Rămânepentru viitor, ca fiecare cadru didac-tic, împreună cu studenţii pe care îiîndrumă, să realizeze cu patos şieficienţă sporite misiunea şi obiecti-vele Universităţii pe plan educativ,în domeniul cercetării şi inovării, aldezvoltării morale şi civice a tinerilor.Aceasta incumbă continuarea bune-lor tradiţii ale învăţământului superiorromânesc, mai mult respect reciprocşi pentru exemplul înaintaşilor, pro-movarea pluralismului şi a toleranţei,căutarea adevărului în cunoaştere şicultură, a binelui şi armoniei în relaţii-le socio-umane. Urmând aceastăcale, comunitatea academică vareuşi să dezvolte o universitate pos-tmodernă puternică, flexibilă şiadaptabilă, capabilă să asigure oeducaţie superioară de cea maibună calitate, să desfăşoare cerce-tarea ştiinţifică la standardele inter-naţionale de exigenţă. În aceste momente aniversare,apreciem sprijinul consistent acordatde comunitatea locală, de autorităţilepublice locale, Arhiepiscopia Aradu-lui, Academia Română, Academiade Ştiinţe Medicale, de numeroseinstituţii de învăţământ superior şi decercetare din ţară şi din străinătate şi,nu în ultimul rând, de Ministerul Edu-caţiei şi Cercetării Ştiinţifice. În sinteză, după un sfert desecol de funcţionare, Universitateade Vest „Vasile Goldiş” din Araddemonstrează că este o instituţie deelită în domeniul învăţământului,cercetării şi inovării, fiind angajatăcu toate forţele în programul de inte-grare în Spaţiul European alÎnvăţământului Superior, în edifica-rea societăţii informaţionale bazatăpe cunoaştere şi pe conştiinţă şi ouniversitate care oferă certitudinitinerilor pentru afirmarea în carieră şiîn societatea viitorului. Prof. univ. dr. Aurel ARDELEANRector – fondator, Preşedintele Universităţii deVest „Vasile Goldiş” din Arad, Prof. univ. dr. Coralia-AdinaCOTORACI Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad – 26 de ani de existență

Conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș”
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Urmare din pagina 1
Reîntâlnirea profesorului Ste-

fan Hell cu membrii corpului aca-
demic al Universității și mai ales
cu studenții a avut loc în Aula
„Magna Universitaria” din incinta
Campusului Universitar „Vasile
Goldiș”, în prezența prof. univ.
dr.  Aurel Ardelean, președintele
Universității de Vest „Vasile
Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia
Cotoraci, rectorul Universității,
Gheorghe Falcă, primarul muni-
cipiului Arad, prof. univ. dr.
Ramona Lile, rectorul Univer-
sității „Aurel Vlaicu”, reprezen-
tanţi ai autorităților publice loca-
le, cadre didactice, masteranzi
și doctoranzi. 

În deschiderea importantului
eveniment, prof. univ. dr. Coralia
Adina Cotoraci, rectorul Univer-
sităţii de Vest „Vasile Goldiș”, a
precizat: „Primul mandat l-am
început cu distincţia de Doctor
Honoris Causa acordată dom-
nului profesor Stefan Hell și am
rămas impresionată de mode-
stia, de felul de a fi al domniei
sale şi frumoasa familie. De
aceea, dorim să marcăm din nou
acest moment cu o distincție mai
aparte, pentru oamenii care ne
sunt aproape şi pe care îi
prețuim, prin acordarea laurea-
tului Premiului Nobel pentru Chi-
mie a Plachetei de Aur a Univer-
sității de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad”. 

Prof. dr. med. h.c. Stefan Hell
a susținut prelegerea „Secretele
unei cariere de succes” și a viz-
itat Institutul de Ştiinţe ale Vieţii
și Centrul de Studii Germanice
,,Friedrich Schiller” din cadrul
UVVG. „Aradul este orașul în
care m-am născut și este parte a
identității mele. Sunt foarte bucu-
ros să văd că Universitatea de
Vest „Vasile Goldiș” este pe un
drum foarte bun, al cercetării ști-
ințifice. Sunt interesat să văd
dezvoltarea Universității, iar în
anii viitori îmi doresc să o ajut,
pe această cale, de cercetare
ştiinţifică, care este foarte impor-
tantă”, a declarat prof. dr. med.
h.c. Stefan Hell, laureatul Pre-
miului Nobel pentru Chimie. 

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
preşedintele UVVG, a subliniat:
„A fost o zi de sărbătoare pentru
întreaga comunitate arădeană.
Privirile întregii țări au fost aținti-
te asupra acestei personalități,
care a adus onoare României,
care a fost decorat de către
președintele țării. L-am cunos-
cut de mai mult timp și prima
noastră întâlnire a fost în Africa
de Sud, unde eram prezent la un
simpozion de biologie celulară și

moleculară alături de profesorul
Crăciun. Atunci am apreciat per-
sonalitatea remarcabilă și per-
spectivele pe care le va aduce în
știință domnul profesor Stefan
Hell, directorul Institutului „Max
Planck”, unul dintre cele mai
mari și renumite institute din
lume. S-a apropiat de noi, ne-a
auzit vorbind românește și a
spus: „Şi eu cunosc limba
română” - și de atunci am avut o
relaţie permanentă. În anul
2012, Senatul Universității i-a
acordat distincţia de Doctor
Honoris Causa al Universității de
Vest „Vasile Goldiș”. Am spus
atunci, în Laudatio, că avem în
fața noastră un viitor laureat al
Premiului Nobel, iar evoluția

lucrărilor domnului profesor Ste-
fan Hell sunt foarte aproape de o
mare descoperire. Nu o știam
atunci, dar am intuit. Profesorul
Stefan Hell a reușit să facă o
descoperire excelentă pentru ști-
ință și în special pentru medicină
și să răstoarne un concept, care
a stabilit o anumită limită de
rezoluție pentru microscopia con-

focală, care permite interpreta-
rea fenomenului biologic la limi-
tele cele mai înalte. Vizibilitatea
celulei a prins noi limite, deci
avem o nouă perspectivă, prin
introducerea microscopiei de
super-rezoluţie, care deschide
posibilităţi noi de observare a
activităţii intracelulare la nivel
molecular, revoluţionând astfel
ştiinţele medicale şi biologice, în
deosebi în domeniul cancerului,
unde nanoscopia aduce noi spe-
ranţe atât în combaterea cance-
rului, cât și a altor boli. De aceea,
dorim să colaborăm cu domnia
sa, iar proiectele pe care le avem
în desfăşurare şi vizita pe care a
făcut-o la Institutul de Științe ale
Vieții ne dau mari speranțe într-o

posibilă colaborare cu excelența
sa, care a acceptat calitatea de
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii
din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad”.  

În semn de înaltă prețuire
față de activitatea și realizările
științifice ale distinsului prof. dr.
med. h.c. Stefan Hell, Senatul

Universitar i-a acordat cea mai
înaltă distincţie a Universității
Placheta de Aur, însoțită de Bre-
vetul care atestă distincția acor-
dată de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad.

Ca urmare a performan -
ţelor excepţionale, Prof. dr.
med. h. c. STEFAN W. HELL a
obţinut numeroase premii şi
distincţii dintre care amintim: 

2000 - Premiul ICO, Comisia
Internaţională de Optică (ICO)

2001 - Premiul Helmholtz
pentru metrologie (co-laureat)

2002 - Premiul de Inovare al
Fundaţiei Leibinger

2002 - Premiul de Cercetare
Carl-Zeiss al Fondurilor Ernst
Abbe

2002 - Premiul Karl-Heinz
Beckurts

2004 - Premiile „Gottlieb
Daimler” şi „Karl Benz”, Acade-
mia de Ştiinţe „Brandenburg” din
Berlin

2006 - Premiul pentru Ino-
vare al Preşedintelui Germaniei

2007 - Premiul „Cozzarelli”
conferit de Proc. Natl. Acad. Sc.

(Lucrările Academiei Naţionale
de Ştiinţe) SUA

2007 - Premiul „Julius
Springer” pentru fizică aplicată

2008 - Premiul „Gottfried Wil-
helm Leibniz” al Consiliului Ger-
man de Cercetare (DFG)

2008 - Premiul Statului Sax-
onia Inferioară

2009 - Premiul Otto „Hahn”
pentru fizică

2009 - Doctor honoris causa
med., Universitatea din Turku,
Finlanda

2010 - Premiul „Ernst Hell-
mut Vits”

2011 - Premiul Familiei
„Hansen”

2011 - Premiul European
pentru Ştiinţă „Körber” (Ştiinţe
ale fizicii)

2011 - Premiul „Gothenburg
Lise Meitner” 2010/2011

2011 - Premiul „Meyenburg”
pentru cercetare în domeniul
cancerului

2014 - Premiul Kavli pentru
Nanoştiinţe Acordat de Acade-
mia Norvegiană de Ştiinţe şi Lite-
re în colaborare cu Ministerul
Norvegian a1 Educaţiei şi Cer-
cetăirii;

2014 - Premiul Carus al
oraşului Schweinfurt acordat de
Academia Leopoldină de Şti-
inţe;

2016 - Membru al Acade-
miei Nationale de Stiinţe (NAS)
din Washington DC;

2015 - Membru al Acade-
miei Berlin-Brandenburg;

2015 - Premiu de Merit al
Landului Baden-Wiirttemberg;

2015 - Medalia Glenn T.
Seaborg a1 Universităţii din Cal-
ifornia, Los Angeles (UCLA);

2015 - Steaua României;
A continuat să îşi dezvolte cer-

cetările în Super-Rezoluţie (Super-
Resolution: Overview and Stimula-
ted Emission Depletion) - Conferinţe
susţinute pe parcursul lui 2015.

Daniel Albu

Prof. dr. med h.c. Stefan Hell, laureatul Premiului Nobel pentru Chimie,ales preşedintele Consiliului ŞtiinŃific din cadrul Institutului deŞtiinŃe ale VieŃii al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
- Stefan Hell a susţinut la UVVG prelegerea „Secretele unei cariere de succes”
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Universitatea de Vest „VasileGoldiș” din Arad a organizat, înparteneriat cu Consiliul JudețeanArad, Centrul Cultural Județean, Con-siliul Județean Arad, Primăria Arad șiArhiepiscopia Aradului, în perioada18-21 mai 2016, cea de-a XXVI - aediție a Zilelor Academice Arădene,promovată de UVVG încă de la înfi-ințare, în anul 1990, care au confirmatprin excelență lucrări științifice în con-ferințe internaționale.Manifestările au debutat la monu-mentul marelui patriot român VasileGoldiş, patronul spiritual al Universităţiicare îi poartă numele, cu un Te-Deumsusţinut de un sobor de preoţi condusde Arhiepiscopul Timotei Seviciu,urmat de alocuțiunea prof. univ. dr.Aurel Ardelean, preşedintele UVVG,care a subliniat faptul că „personalita-tea distinsului cărturar şi om politic,Vasile Goldiş, este preţuită pentruaportul său deosebit la realizarea sta-tului naţional unitar”.

Deschiderea oficială a Zilelor Aca-demice Arădene, ediţia a XXVI-a s-adesfășurat în Aula „Magna Universi-taria”din Campusul Universitar „Vasi-le Goldiș”, în prezența numeroșiloroaspeți de seamă în cercetarea ști-ințifică națională și internațională, auto-rități locale și naționale. La eveniment au participat prof.univ. dr. Aurel Ardelean, președinteleUniversității, prof. univ. dr. CoraliaAdina Cotoraci, rectorul Universitățiide Vest „Vasile Goldiș”, academicianulBogdan Simionescu, vicepreședinte-le Academiei Române, prof. univ. dr.Ramona Lile, rectorul Universității„Aurel Vlaicu”, ÎPS Timotei Seviciu,Arhiepiscopul Aradului, Sorin Bașchir,președintele Senatului Universitar,invitaţi din 15 universități din țară și depeste hotare, delegaţii din 7 țări euro-pene, precum Germania, Italia, Repu-blica Moldova, Rusia, Serbia, Slovaciași Ucraina, prorectori, decani, studenți,masteranzi, doctoranzi, prostdocto-ranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG. Prof. univ. dr. Coralia AdinaCotoraci, rectorul Universității de Vest„Vasile Goldiș”, a subliniat că: „ZileleAcademice Arădene reprezintă omanifestare tradițională a Universitățiide Vest „Vasile Goldiș”, care reunește,ca în fiecare an, prieteni din universitățiarădene, universități din țară și uni-versități din străinătate, pentru asărbători ceea ce fiecare cadru didac-tic și fiecare student a efectuat pe planacademic pe parcursul anului. Struc-tura Universității noastre este unică,de a aduce prieteni dragi alături denoi. Nu cred că este un moment maifestiv decât să vezi distinși membrii aicorpului academic la nivel național șiinternațional, care vin de fiecare datăla Universitatea noastră”. „Avem această satisfacție deose-bită să constatăm că Universitatea seafirmă permanent și cu prestigiu înțară și peste hotare. Dăm mărturiaunui trecut și a unei tradiții în care

Biserica a promovat știința, cultura șieste datoria ei să procedeze întocmaiși în continuare. Mulțumim conduce-rii Universităţii pentru părtășia pe carene-o face de fiecare dată la acestemomente deosebite, dar și pe par-cursul anilor la orice eveniment caremarchează viața Universității”, a pre-

cizat ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepisco-pul Aradului.Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,președintele Universității de Vest„Vasile Goldiș” a transmis salutulmembrilor fondatori ai Universității, alcadrelor didactice care de-a lungul acelor 26 de ani de existență, care „auluptat pentru ca această Universitatesă devină o Universitate așa cum avisat-o Vasile Goldiș. Noi, am reușit,după evenimentele din 1989, săcreăm această Universitate aşa cumși-a dorit-o Vasile Goldiș. O universi-tate care să corespundă cerințelor pecare le avem stipulate în mesajul lui,ca instruirea poporului român să fie deinteres public, arătând că numai așavom putea avansa spre țările europe-ne. A avut o viziune europeană pecare noi o aplicăm azi cu sfințenie. LaAlba Iulia, în fața participanţilor, în che-marea adresată popoarelor lumii, afundamentat dreptul poporului românși a minorităților la învățătură. Măbucur că este alături de noi doamnarector a Universității „Aurel Vlaicu”,fiindcă Vasile Goldișși Aurel Vlaicu aufost prieteni foarte buni. Dorim caaceastă prietenie să o ducem maideparte. Am început acest lucru șisunt convins că cele două Universitățiale orașului nostru, cu sprijinul auto-rităţilor, vor reuși să realizeze acestobiectiv. Salut în mod special prezențaacademicianului Bogdan Simiones-cu, vicepreședinte al AcademieiRomâne, deoarece Universitateanoastră a găzduit trei manifestări aleAcademiei, întâlniri organizate încadrul Universității. Pentru ultima întâl-nire avută cu Academia din Slovaciaam și editat cartea, „ANUL 1989.CĂDEREA REGIMURILOR CO MU-NISTE DIN ROMÂNIA ȘI SLOVACIALA ÎMPLINIREA A 25 DE ANI DE LADERULAREA EVENIMENTELOR”,precum și volumul “Flora şi vegetaţiaDefileul Mureşului Inferior”, Prof.

univ.dr. Aurel Ardelean, Ionel Roşu;Editura Academiei Române, 2016”. „Sesiunea de comunicări ştiinţifice„Zilele Academice Arădene”,  a deve-nit un forum de competiţie intelectualănaţională şi internaţională de evoluţieîn cercetarea ştiinţifică interdisciplinară.Prestigiul de care se bucură, astăzi,este datorat şi de prezenţa unui numărînsemnat de personalităţi ştiinţifice şiculturale din ţară şi din străinătate,înscrise cu lucrări în cadrul secţiunilorde comunicări ştiinţifice.  Astfel, au fostprezentate, un număr de 233 lucrărisemnate de  cadre didactice și cer-cetători, un număr de 170 de lucrăriaparţinând studenţilor Universităţiinoastre, înscrişi la cele trei cicluri destudii universitare: licență, masterat,doctorat. Am împlinit 26 de ani de exis-tență, răstimp în care Universitatea areușit să pregătească aproape100.000 de absolvenți de licență, mas-terat, doctorat, postdoctorat, cursuripostuniversitare, deci menirea noastrăca Universitate este aceea de a dăruiştiinţă, de a pregăti pentru societatespecialiști. Acest lucru este confirmat laora actuală, întrucât aproape 30% din-tre absolvenţii noștri lucrează în țărieuropene. Este o dovadă căînvățământul arădean produce valori,absolvenți care au o bună pregătire șisunt apreciaţi. Dintre 78 de universităţicare au fost evaluate, din cele 126câte are România, suntem pe locul

32. Noi tindem și vrem să fim mai susși după cercetarea ştiinţifică pe caream fundamentat-o, prin Institutul deȘtiințe ale Vieții, în mod precis vomavea proiecte și vom demonstra căcercetare științifică ne preocupă înmod special. Peste câteva zile nepregătim să îl primim ca oaspete pelaureatul Premiului Nobel 2014, prof.Ștefan Hell, care a ales, în scurta vizităîn România, și Universitatea noastrăpe lângă orașul Sântana. Pregătim cumare atenție această vizită pentru cădomnia sa este Doctor Honoris Causaal Universității noastre. Avem un pro-iect pe care dorim să-l prezentăm pen-tru a demonstra că suntem atașațiacestui ideal de cercetare științifică îndomeniul pe care domnia sa l-a abor-dat. Am ajuns într-o etapă în care bazadidactico-materială a Universitățiinoastre este una deosebită. Ne preo-cupăm de studenții străini pe care îi

pregătim așa cum spune legislațiaromânească, cu mare atenţie punândaccentul pe învățământul centrat pestudent. Doar acest tip de învățământpoate asigura o pregătire de valoare”,a specificat prof. univ. dr. Aurel Arde-lean, președintele Universității de Vest„Vasile Goldiș”. 

Prof. univ. dr. Ramona Lile, rec-torul Universităţii „Aurel Vlaicu” dinArad, a declarat că „activitatea de cer-cetare la nivelul Universității de Vest„Vasile Goldiș” reprezintă un etalonde valori. Vreau să îi felicit pe toți ceicare învață la această Universitate,cercetătorii, colegii mei, cadrele didac-tice a căror performanțe pot fi răsplăti-te public. Performanțele lor academi-ce cresc prestigiul Universității șiconferă credibilitate acesteia. Aradul

are nevoie de oameni care să seimpună, atât pe plan național cât șieuropean. Împreună cu doamna rec-tor ne-am lansat într-o provocare pen-tru cercetare științifică, pentru scriereade proiecte atât pe plan științific, cât șiacademic. Mulțumim autorităților loca-le și centrale pentru sprijinul pe care îlavem și ne dorim ca pe viitor să orga-nizăm acest eveniment, dar nu la Uni-versitatea „Aurel Vlaicu”sau Universi-tatea „Vasile Goldiș”, ci împreună ZileleAcademiceArădene, ale arădenilor”.  
Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, DHC al UVVG

Academicianul Bogdan Simio -nescu, vicepreședintele AcademieiRomâne, a subliniat că acordareaînaltului titlu academic de Doctor

Honoris Causa al Universității de Vest„Vasile Goldiș” „reprezintă un momentde mare emoţie, reprezintă o onoare.„Sunt dascăl, profesor universitar, cer-cetător şi atunci orice act de preţuirepe care îl pot primi din partea altordascăli, din partea unor cercetători șidin partea unei unităţi de învăţământ şicercetare are o valoare mare. Are ovaloare şi sentimentală şi morală şiînseamnă că munca pe care amdepus-o şi pe care doresc să o depunîn continuare este preţuită și apreciatăde nişte oameni de valoare. Cu mareplăcere, voi răspunde invitaţiei Univer-sității de a preda studenţilor și docto-ranzilor şi, de ce nu, Institutul de ChimieMacromoleculară „Petru Poni” din Iașişi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad pot exista relaţii de colaborareşi e bine să existe, pentru că nimeni nuştie totul. Dacă sunt mai multe minţi șioameni care doresc să colaboreze,lucrurile pot merge mult mai bine, îninteresul ambilor parteneri”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rec-tor fondator, preşedintele Universităţiide Vest “Vasile Goldiş” din Arad, adeclarat: „Cea de a XXVI-a manifes-tare ştiinţifică a “Zilelor AcademiceArădene” a marcat un mare succes.Vreau să subliniez că, la aceastăediţie, au fost prezentate peste 500 decomunicări ştiinţifice ale cadrelordidactice şi ale secţiunilor studenţeşti,unde au participat membrii comunităţiiacademice, dar şi foarte mulţi invitaţi,din 15 țări, reprezentanţi ai unor uni-versităţi de prestigiu cu care universi-tatea noastră are relaţii de colaborare.Am fost onoraţi de participarea d-lui.Bogdan Simionescu, vicepreşedinteal Academiei Române, căruia Sena-tul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”i-a decernat cea mai înaltă distincţieacademică, cea de Doctor HonorisCausa a Universităţii de Vest „VasileGoldiş”. În ceea ce priveşte comu-nicările ştiinţifice aş vrea să subliniezdouă caracteristici: în primul rând, ţin-uta înaltă a cercetărilor care au fostprezentate, rodul unei activităţi deaproape un an pentru cadrele didac-tice, cercetători, atât de la nivelulfacultăţilor cât şi de la nivelul Institutu-lui de Ştiinţe ale Vieţii care au reuşit săse integreze în cercetarea ştiinţificăeuropeană şi pe care le vom publicaîn revistele de specialitate cotate pebază internaţională. Apoi am urmăritsă antrenăm foarte mult studenţii, sătrecem de la un învăţământ centratpe student la învăţământul şi cerceta-rea ştiinţifică care să realizeze acti-vităţi ale studenţilor din cercurile şti-inţifice. Apreciem că această a XXVI-aediţie a “Zilelor Academice Arădene”,prin prezenţa autorităţilor locale, a par-tenerilor noştri s-a constituit în cea maireuşită ediţie a acestui eveniment, aprecizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean,președintele Universității de Vest„Vasile Goldiș” din Arad. Daniel Albu

ZILELE ACADEMICE ARĂDENE ediția a XXVI-a – excelențăîn conferințe internaționale și în cele 500 de lucrări științifice
• Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
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Baza materială a FilialeiBaia Mare a Universităţii deVest ”Vasile Goldiş” este alcă-tuită din clădiri destinate desfă-şurării procesului de învăţă-mânt şi susţinerii activităţiloradministrative.În primii doi ani, tânăra insti-tuţie academică a fiinţat în spaţiulColegiului Naţional „GheorgheŞincai” din Baia Mare; din anul1999 s-a mutat în Centrul de Pro-iectare Judeţean Maramureş,imobil preluat în întregime de Uni-versitatea de Vest ”Vasile Goldiş”din anul 2002. Acum filiala Baia Mare dispu-ne de spaţii proprii destinate des-făşurării activităţilor didactice,amenajate pentru desfăşurareaîn cele mai bune condiţii a orelorde curs, seminar, lucrări de labo-rator, managementul proiectelor,precum şi a tuturor celorlalte acti-vităţi academice şi administrati-ve (simpozioane, conferinţe,expoziţii, bibliotecă cu săli de lec-tură, laboratoare de cercetare,etc.).

Locaţia filialei este situată înstrada Culturii nr. 5 şi nr. 8, cen-tral în Baia Mare. Imobilul din str.Culturii 5 are trei corpuri în supra-faţă de peste 3800 mp, imobiluldin str. Culturii nr. 8,  în suprafa-ţă de 480 mp, amenajate şi dota-te astfel încât să corespundăcerinţelor impuse de standardeleacademice pentru ca specializă-rile din filiala noastră să fie auto-rizate şi acreditate, să funcţione-ze conform legislaţiei în vigoare.Baza materială a evoluat, s-aamenajat şi dotat în convenienţăcu aceste exigenţe astfel:A.  Imobilul din str. Culturii nr.5:  Corpul A,  D+P+6E:5 laboratoare: tehnică denta-ră (1), asistenţă medicală (1),laborator de geologie şi geografiacuaternarului (1), laborator degeomorfologie şi pedogeografie(1); laborator de geografie eco-nomică şi aşezări umane (1);
Studenţi la activităţididactice
8 săli de curs, dotate cores-punzător, între 30 şi 50 de locuri;biblioteca (cu peste 10 000volume), librăria şi sala de lectu-ră;  3  laboratoare de informaticăcu 60 calculatoare;magazii pentru echipamenteşi materiale;

Corpul B, P+3E : Amfiteatrul ”Dorel Chere-cheş”,  amenajat şi dotat pentru120  locuri;Centrul de cercetare ştiinţifică;

Sala de şedinţe;Sediul prorectorului;Secretariat.
Corpul C, D+P+E : Aula ”ARIS” amenajată lastandarde internaţionale pentru160 locuri;- Sala de Curs  ”Vasile Gol-diş”, amenajată pentru 60 locuri;- Sala  profesorală; - Laboratorul de biochimie -merceologie, dotat şi amenajatpentru 20 locuri;- Arhivă;- Garaje.B.  Imobilul din str. Culturiinr. 8 (480 mp), D+P+M : Sala de sport - în  curs deamenajare;2 cabinete informatică. Mobilierul şcolar este adaptatdimensiunilor antropometrice alestudenţilor. Sunt asigurate instru-mentele didactice necesare şicondiţiile ergonomice: table, apa-ratura de proiecţie – predare(retroproiectoare, aspectomate,epidiascoape, videocasetofoane,tele - vi zoare color etc.), iluminarecorespunzătoare, temperaturăambiantă optimă, acustică etc.Pentru activităţile de predare –curs există amfiteatre spaţioase,cu mobilierul dispus etajat, întrepte şi dotate cu toate facilităţi-le necesare pentru asigurareacondiţiilor optime. În interiorulsălilor de laborator există atât

aparatura cât şi mobilierul nece-sare  bunei desfăşurări a activi-tăţilor didactice.În acest context, Universi-tatea de Vest „Vasile Goldiş”

din Arad, filiala Baia Mare, areasigurate toate condiţiile caîntreaga activitate de preda-re, seminarizare şi adminis-trare să se deruleze în spaţiiproprii, special construite,

amenajate şi dotate acestuiscop. 3. Organizarea  şi  condu-cereaÎn scopul realizării unei con-duceri şi structuri operaţionale, în

conformitate cu prevederile LegiiÎnvăţământului, Statutului Perso-nalului Didactic şi Cartei Univer-sităţii, Universitatea de Vest„Vasile Goldiş” din Arad, FilialaBaia Mare, a stabilit ca obiectivestrategice următoarele:Configurarea unei echipemanageriale puternice, care săimplementeze o structură şi o ati-tudine managerială pregnantă,sub conducerea rectorului uni-versităţii, prorectorului, decanilor,prodecanilor, a directorilor filialei. Implementarea unei culturiorganizaţionale academice spe-cifice sistemului educaţional,pusă în slujba formării profesio-nale a studenţilor.Crearea şi susţinerea uneiculturi manageriale responsabi-lă, care să conducă la obţinereacelor mai bune rezultate în con-diţii de utilizare minimală a resur-selor.Întărirea  spiritul de respon-sabilitate, prin asumarea răs-punderii personale şi a întreguluicolectiv.Valorificarea maximală aoportunităţilor academice din

mediul educaţional, cultural şisocio-economic, pentru atrage-rea unui număr cât mai mare destudenţi.Creşterea contribuţiei cerce-tării ştiinţifice a filialei la dezvol-

tarea ştiinţei naţionale şi univer-sale.Formarea şi perfecţionareacontinuă a resurselor umane,calificate şi înalt calificate;În ce priveşte conţinutul şiscopul programului managerial,conducerea academică a FilialeiBaia Mare a Universităţii de Vest“Vasile Goldiş” şi-a formulat unprogram managerial, axat peobiective adaptate în funcţie deetapă şi de cerinţe. Conţinutulacestor obiective delimitează,într-un mod esenţial, sensul evo-luţiei unei instituţii de învăţământsuperior, obiectivele acesteia,rolul ei în viaţa socială, culturalăşi economică a unei societăţi, sta-bilind, astfel, responsabilităţilecelor care trebuie să le împli-nească. Studii universitare delicenţă:Marketing – IF, 3 ani – 180credite Contabilitate şi informaticăde gestiune – IF, 3 ani – 180cre dite  Geografia turismului – IF, 3ani – 180 credite

Managementul dezvoltăriirurale durabile - IF, 3 ani - 180creditePedagogia învăţământuluiprimar şi preşcolar- IF, 3 ani -180 credite

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” - Filiala Baia Mare

Delegația UVVG i-a acordat prefectului județului Maramureș, Anton Rohian, placheta Universității
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Adresa: Arad, Str. LiviuRebreanu, nr. 86, Campusul Uni-versitar “Vasile Goldiș”Tel.: 0257 259 691, Fax.: 0257 259 852, E-mail: mg@uvvg.roWeb: medicina.uvvg.roFacultatea de Medicină,parte a Universității de Vest “Vasi-le Goldiş” din Arad are propriamisiune și obiective specificeînvățământului medical, armoni-zate cu planul strategic de dez-voltare al Universității  respectândşi promovând principiile şi obiec-tivele Cartei Universitare a Uni-versității de Vest “Vasile Goldiş”din Arad.Între motivele care au stat labaza iniţiativei de a pune bazeleînvăţământului medical arădeanşi de a înfiinţa o facultate cu pro-fil medical în Arad, cele maiimportante sunt:� tradiţia veche şi puternică amedicinei arădene; � interesul şi sprijinul auto-rităţilor locale, atât a celor dindomeniul sanitar, cât şi al admi-nistraţiei publice locale precum şi

a altor factori decizionali implicaţi; � poziţia geografică a Aradului,care facilitează cooperarea trans-frontalieră cu instituţiile similaredin țările învecinate� interesul tinerilor din comu-nitatea locală pentru învăţămân-tul medical (peste 40% dintre stu-denţii facultăţilor de medicină dincentrele universitare învecinateproveneau din municipiul saujudeţul Arad); Facultatea de Medicină asi-gură un sistem educaţionalcoerent, diversificat ca ofertă aca-demică, cu toate formele de edu-caţie universitară şi postuniversi-tară, inclusiv Rezidenţiat șiScoală Doctorală.Cadrul educaţional este variatîn educaţie teoretică şi practică aviitorilor absolvenţi, în programe-le de pregătire postuniversitară şiîn educaţia medicală continuă.Obiectivul major pentru ridi-carea permanentă a calităţii pro-cesului didactic este reprezentatde centrarea metodelor deînvăţare pe student.
Departamentul deMedicină Generală

Director departament: Șeflucrări dr. Ududec TitusTel.: 0257 259 691Fax.: 0257 259 852

Adresa: Arad, Str. LiviuRebreanu, nr. 86, Campusul Uni-versitar “Vasile Goldis”E-mail: mg@uvvg.roPrograme de studiu: Medi-cină, Medicină (în limba fran-ceză), Medicină (în limbaengleză), Balneofiziokinetotera-pie și RecuperareCentre de cerc-etare: Centrul Bolii Alzheimer din

Socodor, Centrul de CercetăriTransfrontaliere Nădab, Clinicade Chirugie Laparoscopică
Departamentul de Științeale Vieții

Director departament: Șeflucrări dr. Pribac CiprianTel.: 0257 259 691Fax.: 0257 259 852 E-mail:științelevieții@gmail.comPrograme de studiu: Medi-cină, Medicină (în limba fran-ceză), Medicină (în limbaengleză), Balneofiziokinetotera-pie și RecuperareCentre decercetare: Centrul de fiziologie
Departamentul deBiologie

Director departament: Ș.l. dr.Stana IulianTel.: 0257 259 691Fax.: 0257 259 852E-mail:biologie@uvvg.roPrograme de studiu: BiologieCentre de cercetare: Centrul deCercetări Medico – Biologice,deciziei nr. 85/24.05.2000 şinr.86/24.05.2000. 
Departamentul de pregătire în rezidențiat șistudii postuniversitare

Director Departament: Șeflucrări dr. Furău George Cristian

Programul de studiu:Medicină
Nivelul de studii: LicențăDurata: 6 aniNumăr credite: 360Limba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu:  Facultatea de Medicinădin cadrul Universității de Vest“Vasile Goldiș” din Arad a luatfiinţă în anul 1991. Prezenţa stu-denţilor medicinişti în centrul uni-versitar Arădean conferă presti-giu şi conturează o personalitateaparte vieţii academice din oraşulde pe malurile Mureşului.Prima generaţie de studenţimedicinişti au început studiile înanul universitar 1992-1993,  şiprimele promoţii de absolvenţi aupromovat examenul de licenţă înproporţie de 100% dintre cei cares-au prezentat (99% din totalulabsolvenţilor primelor trei pro-moţii, respectiv 1998, 1999, 2000au obţinut titlul de Doctor Medic),examenul de licenţă desfășurân-duse la Facultatea de Medicinădin cadrul U.M.F. „Carol Davila”Bucureşti.Încă de la prima promoţie,seriozitatea procesului deînvăţământ desfăşurat la tânărafacultate şi-a dovedit valoarea şieficienţa. Majoritatea absolvenților Fac-ultății de Medicină sunt astăzimedici sau medici rezidenţi, carene reprezintă în toate spitalelemari ale ţării şi chiar peste hota-re (S.U.A., Germania, Israel etc.).Rezultatele deosebite obţinute decătre aceştia, atât la concursurileprofesionale pentru intrarea înrezidenţiat sau pentru ocupareaposturilor din sistemul sanitar,precum şi în activitatea curentăclinică vin să confirme valoarea şicalitatea învăţământului medicalarădean.Misiunea si obiectiveleFacultăţii de Medicină inte-grează noul concept al “medi-cinei fără graniţe”, în contextulstrategiei generale de integra-re a României în structurileEuropene, diplomele eliberatefiind recunoscute pe planinternațional.Domeniul destudii:SănătateCompetențe:�cunoştinţele corespunzătoa-re despre ştiinţele pe carese bazează medicina şi obună înţelegere a metodelorştiinţifice, inclusiv a princi-piilor de măsurare a funcţii-

lor biologice, evaluareadatelor stabilite ştiinţific şianaliza lor;� cunoştinţele cores-punzătoare despre structura,funcţiile şi comportamentul per-soanelor sănătoase şi ale celorbolnave, precum şi relaţiile din-tre starea de sănătate şi mediulsocial şi fizic al fiinţei umane;� cunoştinţele cores-punzătoare despre disciplineleşi practicile clinice care oferă oimagine coerentă a afecţiuni-lor mintale şi fizice, a medicineidin perspectiva profilaxiei,diagnosticului, terapiei şireproducerii umane;� experienţă clinică utilă înspitale, sub supraveghere co -respunzătoare.� Competenţe profesionale:C1. Identificarea stării deboală si stabilirea diagnosticuluicorect al afecțiunii (afecțiunilor)C2. Conceperea și aplicareaunui plan terapeutic adecvatafecțiunii (afecțiunilor) identificateC3. Evaluarea corectă  a ris-cului  de îmbolnăvire sau a con-textului apariției unei îmbolnăviriindividuale/ colective, urmate dealegerea și aplicarea măsuriloradecvate de profilaxieC4. Abordarea problemelorde sănătate/boală din perspecti-

va particularităților comunității, înrelație directă cu condițiile socia-le, economice sau/și culturaleproprii acelei colectivitățiC5. Inițierea și derularea uneiactivități de cercetare științificăsau/și formativă în domeniul saude competențăC6. Îndeplinirea în condiții de

eficiență  și eficacitate a  sarcini-lor manageriale impuse de anu-mite roluri profesionale
Programul de studiu:Medicină (în limba franceză)
Nivelul de studii: LicențăDurata: 6 aniNumăr credite: 360Limba de predare: Francezăși RomânăDomeniul de studii: SănătateCompetențe:�cunoştinţelecorespunzătoare despre şti-inţele pe care se bazează medi-cina şi o bună înţelegere ametodelor ştiinţifice, inclusiv aprincipiilor de măsurare afuncţiilor biologice, evaluareadatelor stabilite ştiinţific şi ana-liza lor;� cunoştinţele cores-punzătoare despre structura,funcţiile şi comportamentulpersoanelor sănătoase şi alecelor bolnave, precum şirelaţiile dintre starea desănătate şi mediul social şifizic al fiinţei umane;� cunoştinţele cores-punzătoare despre disciplineleşi practicile clinice care oferă oimagine coerentă a afecţiuni-lor mintale şi fizice, a medicineidin perspectiva profilaxiei,diagnosticului, terapiei şireproducerii umane;� experienţă clinică utilă înspitale, sub supravegherecorespunzătoare.� Competenţe profesionale:C1. Identificarea stării deboală si stabilirea diagnosticuluicorect al afecțiunii (afecțiunilor)C2. Conceperea și aplicareaunui plan terapeutic adecvatafecțiunii (afecțiunilor) identifi-cateC3. Evaluarea corectă  a ris-cului  de îmbolnăvire sau a con-textului apariției unei îmbolnăviriindividuale/ colective, urmate dealegerea și aplicarea măsuriloradecvate de profilaxieC4. Abordarea problemelor

de sănătate/boală din perspecti-va particularităților comunității, înrelație directă cu condițiile socia-le, economice sau/și culturaleproprii acelei colectivitățiC5. Inițierea și derularea uneiactivități de cercetare științificăsau/și formativă în domeniul saude competență

FACULTATEA
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C6. Îndeplinirea în condiții deeficiență  și eficacitate a  sarcini-lor manageriale impuse de anu-mite roluri profesionale
Programul de studiu:Medicină (în limba engleză) 
Nivelul de studii: LicențăDurata: 6 aniNumăr credite: 360Limba de predare: Englezăși RomânăDescrierea programului destudiu:Activitatea didactică la liniade predare în limba englezăimplică eforturi substanțiale derealizare a unor cursuri înengleză de înalt nivel. Corpulacademic  profesoral și-a  asu-mat  această  responsabilitatefiind  conștient  că dezvoltareainternațională  a  Universitățiieste  obligatorie  pentru dinamicaascendentă și prestigiul acesteia.Predarea medicinei într-o limbăstrăină este o provocare majorădar, în același timp, este genera-toare a unei satisfacții profesio-nale deosebite. De asemenea,studenții străini sunt încurajați săparticipe la activitatea de cerce-tare științifică, în cadrul cercurilor

de profil fiind elaborate lucrăricare sunt prezentate  în  fiecarean  la  Zilele  Academice  Arăde-ne,  la  secțiuni  speciale liniilor depredare în limbă străină.  Cei  maivaloroși studenti  sunt  cooptațiîn  colectivele cercurilor stu-dențești.Biroul de Studenți Străini afost înființat de către Universitateîn mod special pentru a rezolva înmod operativ multiplele problemeale acestora, privind variateaspecte administrative, didactice,sociale, culturale, sportiveetc.Domeniul de studii:Sănătate-Competențe:� cunoştinţelecorespunzătoare despre şti-inţele pe care se bazează medi-cina şi o bună înţelegere ametodelor ştiinţifice, inclusiv aprincipiilor de măsurare afuncţiilor biologice, evaluareadatelor stabilite ştiinţific şi ana-liza lor;� cunoştinţele corespun-zătoare despre structura,funcţiile şi comportamentulpersoanelor sănătoase şi alecelor bolnave, precum şirelaţiile dintre starea desănătate şi mediul social şifizic al fiinţei umane;

� cunoştinţele cores-punzătoare despre disciplineleşi practicile clinice care oferă oimagine coerentă a afecţiuni-lor mintale şi fizice, a medicineidin perspectiva profilaxiei,diagnosticului, terapiei şireproducerii umane;� experienţă clinică utilă înspitale, sub supravegherecorespunzătoareCompetenţe profesionale:C1. Identificarea stării deboală si stabilirea diagnosticuluicorect al afecțiunii (afecțiunilor)C2. Conceperea și aplicareaunui plan terapeutic adecvatafecțiunii (afecțiunilor) identificateC3. Evaluarea corectă  a ris-cului  de îmbolnăvire sau a con-textului apariției unei îmbolnăviriindividuale/ colective, urmate dealegerea și aplicarea măsuriloradecvate de profilaxieC4. Abordarea problemelorde sănătate/boală din perspecti-va particularităților comunității, înrelație directă cu condițiile socia-le, economice sau/și culturaleproprii acelei colectivitățiC5. Inițierea și derularea uneiactivități de cercetare științificăsau/și formativă în domeniul sau

de competențăC6. Îndeplinirea în condiții deeficiență  și eficacitate a  sarcini-lor manageriale impuse de anu-mite roluri profesionale
Programul de studiu:Balneofiziokinetoterapieși recuperare
Nivelul de studii: LicențăDurata:3 aniNumăr credite:180Limba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu: Situarea acestei formăriîntr-un cadru universitar oferăabsolventului o calificare profe-sională şi responsabilităţi în spiri-tul medicinei moderne, cu posibi-litatea de continuare a studiilor,conform Procesului de la Bolog-na.Obiectivele programului destudii universitare sunt realizateprin asigurarea unei pregătiri teo-retice şi fundamentale adecvate,respectiv: deprinderi practiceconform unui barem minim stabi-lit la nivelul fiecărei discipline, prinstagii practice, gărzi şi practicăde vară, cuprinse şi creditateanual în planul de învăţământ;îmbinarea noţiunilor teoretice cu

practica clinică, prin tehnici con-crete de îngrijire ale pacienţilor;însuşirea unor noţiuni de mana-gement al serviciilor de sănătate,de management al calităţii, al ris-cului profesional, aspecte legaleşi/sau etice ale practicii medicale;acumularea de cunoştinţe delegislaţie sanitară: rolul, structuraşi funcţiile sistemului sanitar; defi-nirea rolului pe care fiziokinetote-rapeutul îl are ca promotor alstării de sănătate a populaţiei,prin înţelegerea influenţelor pecare stilul de viaţă le au asupranecesităţilor de îngrijire ale aces-tora; deprinderea respectului faţăde pacient cu adoptarea unorstandarde corespunzătoare dinpunct de vedere cultural, etic şiprofesional; însuşirea discipline-lor social-umaniste: psihologiemedicală, sociologie, etică şideontologie medicală.Domeniulde studii:SănătateCompe-tențe:Competenţe profesionale:� Evaluează starea generală(în special  aparatul locomotor) apacientului  sau  sportivului, dinpunct de vedere anatomo funcţio-nal;� Identifică semne clinice de sufe-rinţă musculo-osteo-articulară;� Realizarea programelor dekinetoterapie adaptate patologieişi conforme obiectivelor stabilitede medic, utilizând cunoştinţelefundamentale din domeniu;� Elaborarea şi realizarea pro-gramelor de masaj individualiza-te; � Elaborarea şi realizarea pro-gramelor de hidrotermoterapie şia altor metode specifice în acordcu patologia în cadrul programu-lui integrat de tratament recupe-rator;� Realizarea protocoalelor deelectroterapie întocmite demedic;� Instruirea pacientului în ved-erea utilizării ortezelor, proteze-lor şi altor dispozitive de facilitarea activitatilor cotidiene şi socio-profesionale;� Programe de recuperaremedicală pe grupe de afecţiuni;� Programe de terapie com-plementară;
Programul de studiu:Biologie
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite:180

Limba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu: În contextul dezvoltării şti-inţelor vieţii, biologia ca domeniude studiu a căpătat o dimensiunede necontestat, investigaţiile auatât aspect descriptiv cât şi nivelde aprofundare la nivel subcelu-lar, la nivel de molecule. De ase-menea, specializarea îşi propunesă faciliteze însuşirea de metode,deprinderi şi capacităţi care să lepermită absolvențiilor să devinăspecialişti în biologie, care să aco-pere necesarul de cadre pentruînvăţământul preuniversitar şi uni-versitar, pentru laboratoarele deprofil şi sectoarele de cercetare

în biologia teoretică şi aplicativă.Obiectivul general al progra-mului de studii consta formareade resurse umane înalt calificateîn domeniul biologiei princunoaşterea organismelor dinpunct de vedere structural-funcţio-nal, al diversităţii lor, a relaţiilordintre organism şi mediu.  Dome-niul de studii:BiologieCompe-tențe:Competenţe profesionaleC1. Operarea cu notiuni con-cepte, legitati si principii specificedomeniului;C2. Investigarea bazei mole-culare si celulare de organizare sifunctionare a materiei vii;C3. Utilizarea de modele și algo-ritmi pentru cunoasterea lumii vii;C4. Explorarea sistemelorbiologice;C5.Utilizarea de modele si algo-ritmi pentru cunoasterea lumii vii;C6. Integrarea inter-/transdis-ciplinara a cunostintelor specificedomeniului;

Descrierea programuluide studiu: Analize delaborator utilizate îndomeniul biomedical
Nivelul de studii: MASTERDurata:2 aniNumăr credite: 135Limba de predare: RomânăObiectivul general al progra-mului de studii propune să asi-gure excelență atât în educație,cât și în cercetarea științifică,conferind viitorilor absolvențicompetențe și abilități profesio-nale adecvate, formând resurseumane înalt calificate în dome-niul bio-medical pentru o bună

inserție pe piața muncii dinRomânia și Uniunea Europeanăîntr-un domeniu deosebit dedinamic și actual. Domeniul destudii:Competențe:
Competenţe profesionaleC1. Capacitatea de a aplicametodele și tehnicile modernede investigare specifice domeni-ului;C2. Cunoașterea principiilorși normelor de organizare șifuncționare a laboratoarelor despecialitate;C3. Evaluare, analiza si elab-orare de studii, rapoarte profe-sionale și articole științifice;C4. Organizarea și realizareaprotocoalelor necesare susțineriiunei activități de cercetare speci-fice domeniului.C5. Capacitate de integrareîn echipe de cercetare. Decan, Conf. univ. dr. Carmen Neamțu

FACULTATEA DE MEDICINĂ
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Filiala Zalău a UVVG Arad înfi-inţată în anul 1999 are la bază omisiune de învăţământ superior şicercetare ştiinţifică specifică, ur mă-rind formarea de specialişti cu pre-gătire superioară în domeniul spe-cific facultăţilor şi specializărilorproprii. 

Integrându-se în orientareagenerală a Universităţii arădene,Filiala Zalău adoptă o strategiebazată pe conturarea unui sistemmanagerial elastic şi modern, axatîn mod special pe managementulcalităţii, pe detectarea a noi strate-gii de atragere a resurselor finan-ciare şi prin antreprenoriat univer-sitar. Numărul studenţilor din filială asporit permanent prin dezvoltareaconstantă de noi specializări, îndirectă corelaţie cu creştereanumărului de cadre didactice titula-

re şi/sau asociate precum şi cuîmbunătăţirea patrimoniului propriu. Aceste date demonstrează fap-tul că Filiala Zalău reprezintă enti-tatea universitară care a realizat înjudeţ investiţii umane şi financiareelocvente şi substanţiale, materia-lizate în mod transparent prin ser-

vicii de formare universitară, contri-buind astfel constant la dez -voltarea economiei cunoaşterii şi acalităţii vieţii umane prioritar sălăje-ne. Filiala şi-a concentrat sinergicenergia spre organizarea şi desfă-şurarea de activităţi didactice deînaltă calitate, centrată direct pestudent, în conformitate cu directi-vele, normele şi standardele învă-ţământului superior european şiinternaţional. În cei 17 ani de activitate, Filia-la Zalău s-a remarcat şi prin parti-ciparea cu numeroase  programe şi

proiecte de cercetare ştiinţifică, pro-puneri viabile şi modelări de soluţiifezabile privind modernizarea acti-vităţilor din diverse domenii de acti-vitate specific sălăjene (economi-ce, administrative, juridice, etc.).Totodată, managementul filialei afost de la bun început centrat pe

un nou sistem de valori, direct con-ectat şi relaţionat cu sistemul spe-cific economiei de piaţă contempo-rane astfel încât să se poată luaconstant măsuri şi decizii cu carac-ter economico-social care să aibăpermanent în vedere un consumminim de resurse şi rezultate maxi-male, atât în cadrul activităţii didac-tico-ştiinţifice cât şi la nivel strictorganizatoric.Obiectivul strategic al Filialei dinZalău este acela de a deveni unpunct de reper în continuă ascen-siune pentru învăţământul superior

naţional şi de cercetare ştiinţificărobustă, beneficiind de o viziunetransparentă şi de un corp profe-soral de înaltă calificare.Având în prezent numeroasepromoții de absolvenți de studii delicență, precum și un număr marede absolvenți ai programelor de

masterat, acest aspect reflectă înmod real opţiunea importantă deorientare educaţională pentruabsolvenţii învăţământului liceal şinu numai, din judeţul Sălaj şi jude-ţele limitrofe.În cadrul Filialei Zalău studenţiişi masteranzii participă la eveni-mente cultural-artistice organizatede către Filiala Zalău în colaborarecu instituţii şi entităţi economicereprezentative din judeţ. În fiecare an universitar, FilialaZalău a organizat evenimente des-tinate direct studenților şi maste-

ranzilor, în vederea obţinerii uneiambianţe universitare care să îmbi-ne armonios aspectele legate deînvăţământ cu cele bazate pe cul-tură, artă şi frumos. Pe tot parcursul activităţii Filia-lei Zalău, de la fondarea acesteiapână în momentul de faţă, toateinstituţiile administraţiei publicelocale şi un număr considerabil alagenţilor economici din judeţulSălaj au susţinut dezvoltarea aces-tei unităţi de învăţământ, convinsefiind de rolul important al acesteia îneconomia relaţiilor comunitare.Demersurile manageriale ale Filia-lei sunt bine armonizate cu adap-tarea rapidă la cerinţele pieţei mun-cii, exploatând, în permanenţă,caracterul de noutate al schimbări-lor. Această abordare reprezintă oadaptare proactivă, antreprenoria-lă, europeană, prin care se cautătransformarea ameninţărilor înoportunităţi şi constituie factorulesenţial care a condus la succesulFilialei Zalău. Acţiunile socio-culturale între-prinse în cadrul Filialei Zalău aUVVG Arad, în contextul ultimilorani, au contribuit în mod vizibil lacâştigarea încrederii acordate decătre sălăjeni şi zălăuani, numelesău fiind asociat cu dezvoltareadurabilă şi cu învăţământul superiorde înaltă calitate.Studii universitare delicenţă:Marketing – IF, 3 ani – 180credite  Ecologie şi protecţia mediului(Zalău) – IF, 3 ani – 180 crediteDirector de Studii,
Prof.univ.dr.ing. Aurica Grec

FILIALA ZALĂU – 17 ANI DE ÎNVĂłĂMÂNTSUPERIOR ÎN JUDEłUL SĂLAJ

Revista Capital, împreună cuspecialiştii de la firma germană deconsultanţă Kienbaum Manage-ment Consultants, au efectuat, Stu-diul „University Ranking”, pe bazacăruia s-a realizat primul rankingal Universităţilor din România.Universitatea de Vest „VasileGoldiş” ocupă unul din locurile frun-taşe, fiind clasată în primele 24 deUniversităţi de prestigiu din Româ-nia, din cele 84 de universităţi destat şi private chestionate, care aureuşit să-şi adapteze mai bine pro-gramele de studii la nevoile pieţei,oferind studenţilor posibilitatea de aefectua mai multă practică, dar şide a face schimburi de experienţăla nivel internaţional.Filiala din Marghita a Universi-tăţii de Vest „Vasile Goldiş” ca parteintegrantă a acesteia face cu onorcinste învăţământului universitarromânesc şi nu numai. Prin cadre-le pe care le are dar şi prin dotări-le deosebite de care dispune, filia-la marghitană a Universităţii deVest „Vasile Goldiş” reprezintă ogaranţie a dezvoltării academicedin ţara noastră, iar prin colaboră-rile sale şi diversele proiecte în

care se implică contribuie la dez-voltarea economică şi socială azonei dar şi a cetăţenilor acesteia.Vă aducem la cunostinţă faptul cafiliala noastră dispune de 9 săli decurs şi seminar, 2 săli profesorale,2 laboratoare de informatică şi

cabinete dotate cu peste 100 decalculatoare ultramoderne, 1 biblio-tecă informatizată dotată şi cu obază de date online, 1 sală de lec-tură, 4 birouri dotate la rândul lor cuechipamente IT de ultimă genera-ţie precum şi dotările anexe core-

spunzătoare desfăşurării unui pro-ces de învăţământ modern, denivel european şi chiar mondial.Prin ceea ce oferă universi-tatea noastră vă asteptăm şi înnoul an universitar cu o largăpaletă de oferte educaţionale. 

Studii universitare de licenţă:Marketing – IF, 3 ani – 180credite Prof. univ. dr. Gheorghe Lupău, directorul filialei UVVG Marghita

GOLDIŞ MARGHITA! Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”,în topul celor mai bune universităŃi din ROMÂNIA!
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Universitatea de Vest „VasileGoldiș” din Arad a devenit o cetatea științei și culturii arădene,transilvane şi euro-regionale,integrată la nivel european camembră a Asociaţiei Univer sităţilorEuropene-EUA, Con sorţiului Euro -pean „Carolus Magnus”, AsociaţieiUniversi tăţilor Danubiene, Aso -ciaţiei Universităţilor Transcarpatice(ACRU), Alianţa Universităţilorpentru Democraţie (AUDEM),deţinând vicepreşedinţia FEDE –Federaţiei Europene a ŞcolilorSuperioare, organism participativ alConsiliului Europei.Înfiinţată în anul 1997, filiala dinSatu Mare a UVVG a reuşit în cei19 ani de existenţă să se ridice lastandardele unui învăţământsuperior de înaltă calitate, cu cadredidactice proprii şi spaţii careîntrunesc toate condiţiile prevăzutede normele ARACIS.Ritmul de dezvoltare a UVVG înmunicipiul Satu Mare aduce cu sinemodificări substanţiale şi beneficeatât din punct de vedereadministrativ cât şi educaţional. Înprimul rând trebuie amintit faptul că

numărul specializărilor a crescut înaceastă filială, studenţii putândfrecventa cursurile mai multorFacultăţi cu diferite specializări.Această situaţie a determinatconducerea Universităţii de Vest„Vasile Goldiş” să găsească noisoluţii de natură administrativă,care să permită desfăşurarea încondiţii cât mai optime a actuluididactic. Având în vedere creştereanumărului de studenţi, în anul 2000Universitatea de Vest „VasileGoldiş” achiziţi onează imobilul depe str. Mihai Viteazul nr. 26, unspaţiu mult mai generos ce apermis organizarea la standardemult mai ridicate din toate punctelede vedere. Au fost amenajate săli de cursşi seminar, laboratoare noi, obibliotecă, o librărie universitară, unclub studenţesc propriu, precum şispaţiile necesare pen truconducere, cadre didactice,secretariat, contabilitate şi Ligastudenţilor.În vara anului 2008, a fostachiziţionat un al doilea sediu carea fost inaugurat în toamna anului2009 de rectorul UVVG din Arad,prof. univ. dr. Aurel Ardelean, şi înprezenţa mai multor cadredidactice, oficialităţi locale. Aici segăsesc 8 săli de curs cu ocapacitate totală de 465 de locuri şi

2 săli de seminar cu 56 de locuri,situate pe trei nivele şi parter, dotatecu aparatură informatică, videoproiectoare, ecrane de proiecţie,table interactive Smarth, flipchart,sistem audio-video etc. După 19 ani de activitate,

putem afirma că filiala Satu Mare aUniversităţii de Vest „Vasile Goldiş”din Arad a făcut cinste acestui oraş,a oferit cadre specializate înaproape toate domeniile deactivitate, venind în întâmpinareastudenţilor cu o ofertă educaţionalăvastă, adaptată cerinţelor societăţiiromâneşti şi la standardeeducaţionale ridicate, cu programede masterat variate, absolut toatespecializările fiind autorizate şiacreditate, ceea ce permite caabsolvenţii să susţină examenelede licenţă cu cadre proprii.Succesul acestei instituţii rezultă înprimul rând datorităprofesionalismului cadrelordidactice, a activităţii de cercetareştiinţifică şi a investiţiilor făcute îninfrastructura universităţii. Aşa cumera de aşteptat, rezultatele nu auîntârziat să apară, iar astăzi neputem mândri cu absolvenţi ce faccinste acestei universităţi şi caresunt angrenaţi în aproape toatesectoarele de activitate. Avemcadre proprii care au urmatcursurile de masterat sau doctoratla universităţi de prestigiu din ţară şistrăinătate, unii chiar profesând laaceste instituţii. Nu putem omitefaptul că, prin grija conducerii şi aSenatului Universităţii, au fostacordate şi la Satu Mare o serieîntreagă de facilităţi sau gratuităţi

pentru tinerii proveniţi din Caselede copii, Centre de plasament,pentru cei orfani, personalulmonahal, şefii de promoţie dinliceele sătmărene şi nu numai,premianţilor olimpici şi meda liaţilorla competiţiile spor tive etc. Dorind

să încurajăm performanţa, studenţiinoştri au beneficiat de diferite bursede studiu, într-un numărconsiderabil, fapt ce a stimulatcompetiţia şi a ridicat gradul deimplicare a studenţilor în actuldidactic.Este o certitudine astăzi căfiliala sătmăreană a Universităţii deVest „Vasile Goldiş” din Arad sebucură de o foarte bună apreciere

din partea autorităţilor localeprecum Prefectura Satu Mare,Consiliul Judeţean, Pri măria SatuMare s.a. Colaborăm pe mai multeplanuri cu instituţiile de culturăprecum Biblioteca Judeţeană, Mu -

zeul de Istorie, Centrul de Creaţie,Inspectoratul Judeţean Şcolar, dar şicu cele mai importante licee dinjudeţ (Colegiul „Mihai Eminescu,Colegiul „Doamna Stanca”, Cole giul„Ioan Slavici” ş.a.) de unde şi provinmarea parte a studenţilor noştri.Universitatea noastră a fost tottimpul deschisă pentru oriceiniţiativă culturală. A organizat sau asprijinit cu suport financiar o serieîntreagă de activităţi culturale şieducative ce au făcut cinste acestormeleaguri, evenimente ce vor fiprezentate în detaliu în continuare. 
Premiul „Goldiş” a devenit ocertitudine pentru olimpicii,premianţii şcolilor sătmărene şipentru şefii de promoţie lafestivităţile de absolvire a liceelordin judeţul nostru. A devenit otradiţie şi acordarea acestui premiula “Zilele culturale Poesis”, lacompetiţiile sportivilor de perfor -manţă, cu precădere pentru secţiade scrimă din Satu Mare, coor -donată de univer sitatea noastră.

Baza materială şi didactică 
Sediul principal (A) al filialeisătmărene a Universităţii se află pestr. Mihai Viteazul nr. 26, fiind situatîntr-o zonă ultracentrală din SatuMare, la care se adaugă noua locaţiede pe str. Ştefan cel Mare nr. 7 (sediul

B), având spaţii dotate cu toatematerialele necesare desfăşurării înbune condiţii a actului didactic. Aparatura didactică este deultimă generaţie, necesară pro -cesului educaţional. Laboratoa rele

sunt dotate cu 150 de calculatoare,9 imprimante, 4 scannere,aparatură video –TV, aparate fotodigitale, table interactive,  camerăvideo, video proiector, aspectomatetc. Tot în această locaţie func -ţionează Biblioteca filialei dotată cupeste 30.000 de volume din diferitedomenii, o sală de lectură cu 30 delocuri, cu acces la internet pentrustudenţi, o librărie de unde studenţiiîşi pot procura cursuri şi alte lucrăride specialitate, şi un clubstudenţesc. Biblioteca Universitară, dincadrul Filialei Universităţii de Vest„Vasile Goldiş”, a fost înfiinţată încădin primul an de funcţionare ainstituţiei noastre academice. Peparcursul anilor ea s-a dezvoltat cao structură fundamentală pentrucomu nicarea pedagogică şi studiulindependent al studenţilor şidispune de 4 săli: o sală de lectură,două depozite şi o arhivă.  
Studii universitare delicenţă: 

Marketing – IF, 3 ani – 180credite Pedagogia învăţământului pri-mar şi preşcolar – IF, 3 ani – 180crediteInginerie și management în ali-mentația publică și agroturism -IF, 4 ani - 240 credite

Relaţii internaţionale şi studiieuropene – IF, 3 ani – 180 crediteContabilitate și informatică degestiune - IF, 3 ani - 180 crediteProf. univ. dr. Gavril Ardelean,directorul Filialei Satu Mare

PREZENTAREA UNIVERSITĂłII DE VEST „VASILEGOLDIŞ” DIN ARAD, FILIALA SATU MARE

Delegația Universității de Vest „Vasile Goldiș” alături de primarul municipiului Satu Mare, Coica Costel Dorel

Radu Bud, prefectul județului Satu Mare și delegația UVVG
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Adresa: Str. Liviu Rebreanu 86,Arad, Arad, Tel: +40 257 213066, Email: marketing@uvvg.ro, Web: fseii.uvvg.roScurtă descriere a facultății:Facultatea de Ştiinţe Econo-mice, Informatică şi Inginerie afost reorganizată începând cuanul universitar 2015-2016 prinasocierea Facultăţii de ŞtiinţeEconomice (cu o tradiţie de 25ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe aleNaturii, Inginerie şi Informatică.Facultatea a fost reorganizatăîn ideea consolidării unor domeniide mare actualitate din învăţămân-tul universitar, existente în structu-ra de specializări a vechilorfacultăţi, în încercarea de a aco-peri cât mai bine cerinţele şi dezi-deratele generaţiei tinere. Misiu-nea facultăţii este de a formaresurse umane înalt calificate îndomeniile specializărilor deținute.Tradiţia acumulată de-a lungultimpului, experienţa corpului profe-soral, baza materială modernă,diversitatea de activităţi de tip teo-retic şi practic vor permite tinerilor

să acumuleze competenţe profe-sionale solide, prin care să se inte-greze cât mai uşor pe o piaţă amuncii dinamică, plină de pro-vocări.  Facultatea, prin departamentelesale, îşi propune să dezvolte şi săconsolideze legăturile de partene-riat, de tip antreprenorial, realizatecu mediul de afaceri, cu organis-me publice şi private, cu alte uni-versităţi şi instituţii de cercetare, învederea unei mai bune integrări încomunitate, a îmbunătăţirii imaginiiinstituţiei, a creşterii prestigiului pro-fesional. Prin programele de laînvăţământul de licenţă şi respectivmasterat, facultatea îşi propune săfaciliteze însuşirea de metode,deprinderi şi capacităţi care să lepermită membrilor comunităţii uni-versitare o autoinstruire continuă,să-şi dezvolte şi să-şi diversificecontinuu preocupările consacratecompatibilizării procesului deînvăţământ cu cel din ţările avan-sate.În planurile de învăţământ suntincluse la toate specializările disci-pline fundamentale şi opţionale deimpact european de profil, oferindastfel posibilitatea de formare aunor specialişti în domenii de vârf.
Departamentul de ȘtiințeEconomice

Director departament: conf.univ. dr. DELIA DAVIDTel.: 0257 228 040E-mail:david_delia2013@yahoo.ro

Programe de studiu: Marketing;Contabilitate și Informatică deGestiune; Administrarea Afacerilor;Economia Comerțului, Turismuluiși Serviciilor; Marketingul și Mana-gementul Firmei; Audit și ExpertizăContabilă; AdministrareaAfacerilorîn Turism și ServiciiCentre de cerc-etare: Centrul de Cercetare Științi-fică în Marketing și AdministrareaAfacerilor  Centrul de Cercetări îndomeniul Finanțelor și Contabilității
Departamentul deInginerie și Informatică

Director departament: conf.univ. dr. NICUȘOR BOJATel.: 0257 228 622E-mail: science@uvvg.roPrograme de studiu: Silvicul-tură, Inginerie și Management înAlimentație Publică și Agroturism,Geografia Turismului, Informa-tică, Management și MarketingForestier, Tehnologii DezvoltareWebCentre de cercetare: Centrulde Cercetări pentru Studiul Bio-diversității și Dezvoltare Dura-bilă,Centrul de Cercetare și Con-

sultanță în Informatică ”TiberiuPopovici”
Programul de studii:MARKETING – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite:180Locații: Arad, Baia Mare,Satu Mare, Zalău, MarghitaLimba de predare: românăDescrierea programului de studi-uProgramul de licenţă Marketing îşipropune să formeze specialişti deînaltă calitate capabili să ofere soluţiipertinente în activităţi de prospecta-re a pieţelor, negociere, comunicareşi promovare, precum şi să contri-buie la elaborarea unor decizii efi-ciente pentru buna funcţionare a acti-vităţii firmelor private şi instituţiilor dinsistemul economic românesc şi celeuropean. Acest program oferă oeducaţie economică persoanelorcare au studii liceale şi adaugăvaloare intelectuală, încredere per-sonală şi motivaţie, ca suport pentrudezvoltarea de cariere  în domeniile:marketingul firmelor, comerţ intern şiinternaţional, relaţii publice, vânzări,creaţie publicitară,  design de pro-duse, branding, comunicare.Obiectivul general al pro-gramului de studii este acela alformării unor competenţe şi abi-lităţi cognitive pentru domeniulmarketingului, care să ofere cur-sanţilor posibilitatea de implicareprofesionistă în analiza situaţiilorconcrete şi luarea unor deciziispecifice pentru tipul de activita-te practicat.

Programul de studii:CONTABILITATE ȘIINFORMATICĂ DEGESTIUNE – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite: 180Locații: Arad, Baia Mare,Satu MareLimba de predare: românăDescrierea programului destudiuProgramul de studiu Con-tabilitate şi informatică degestiune îşi propune formareaunei categorii de specialişti îndomeniul contabilităţii, care săcontribuie la dezvoltarea compe-titivităţii pe piaţa muncii aentităţilor economice unde voractiva ca specialişti în domeniulfinanciar-contabil. Programul destudiu este centrat pe student şiare ca scop formarea de spe-cialişti în domeniu. Obiectivul general al progra-mului este acela al formării unorcompetenţe şi dezvoltării unor abi-lităţi tehnice specifice domeniuluicontabilităţii şi informaticii degestiune, conforme cu cele stabili-te de către Asociaţia Facultăţilor deEconomie din România pentrudomeniul Contabilitate, care săofere cursanţilor posibilitatea deimplicare profesionistă în analizasituaţiilor şi luarea deciziilor, atâtpentru conferirea unei dezvoltărieficiente a activităţilor economice,cât şi pentru dezvoltarea unor noiafaceri şi poli de dezvoltare tehno-logică şi economică. Obiectivele specifice aleprogramului de studii Contabili-tate și Informatică de Gestiune• aplicarea tehnicilor şi proce-durilor de evidenţă operativă spe-cifice contabilităţii financiare şi degestiune;• aptitudini practice de uti-lizare a calculatorului şi a soft-uri-lor specifice domeniului pentrurealizarea lucrărilor de evidenţăcontabilă şi gestiune fiscală; • abilităţi de calcul şi interpre-tare a impozitelor, taxelor şi altorvărsăminte de natură fiscală lanivelul entităţilor publice, privateşi a organizaţiilor profesionale şiguvernamentale; • organizarea activităţii conta-bile, documentare, clasare docu-mente justificative, arhivare docu-mente, etc; 
Programul de studii:ADMINISTRAREAAFACERILOR – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite: 180Limba de predare: română

Descrierea programului destudiuProgramul de licenţă Admi-nistrarea Afacerilor, din dome-niul fundamental Ştiinţe economi-ce, domeniul de  studii universitarede licenţă Administrarea Afaceri-lor, îşi propune să formeze spe-cialişti de înaltă calitate capabili săanalizeze şi să gândească criticaspectele din domeniul afacerilor,să soluţioneze pertinent proble-mele şi să elaboreze decizii efi-ciente pentru buna funcţionare aactivităţii firmelor private şi insti-tuţiilor din sistemul economicromânesc şi cel european. Obiectivul general al pro-gramului este acela al formăriiunor competenţe şi abilităţi cog-nitive pentru domeniul admi-nistrării afacerilor care să oferecursanţilor posibilitatea de impli-care profesionistă în analizasituaţiilor şi luarea deciziilor, atâtpentru conferirea unei dezvoltărieficiente a activităţilor economi-ce, cât şi pentru dezvoltarea unornoi afaceri şi poli de dezvoltaretehnologică şi economică.
Programul de studii:ECONOMIACOMERȚULUI, TURIS-MULUI ȘI SERVICII-LOR – IF
Nivelul de studii:LicențăDurata:3 aniNumăr credite:180Locații:SebișLimba de predare: românăDescrierea programului destudiuProgramul de licenţă Eco-nomia Comerţului, Turismului şiServiciilor, din domeniul funda-mental Ştiinţe economice, dome-niul de  studii universitare de licenţăAdministrarea Afacerilor, îşi propu-ne să formeze specialişti de înaltăcalitate capabili să analizeze şi săgândească critic aspectele dindomeniul afacerilor, să soluţionezepertinent problemele şi să elabo-reze decizii eficiente pentru bunafuncţionare a activităţii firmelor pri-vate şi instituţiilor din sistemul eco-nomic românesc şi cel european. Obiectivul general al pro-gramului este acela al formăriiunor competenţe şi abilităţi cog-nitive pentru domeniul Adminis-trarea Afacerilor, specializareaEconomia Comerţului, Turismu-lui şi Serviciilor, care să ofere cur-sanţilor posibilitatea de implicareprofesionistă în analiza situaţiilorşi luarea deciziilor, atât pentruconferirea unei dezvoltări eficien-te a activităţilor economice, cât şipentru dezvoltarea unor noi afa-ceri şi poli de dezvoltare tehnolo-gică şi economică. 

Programul de studii:MARKETINGUL ȘIMANAGEMENTULFIRMEI – IF
Nivelul de studii: MasteratDurata: 2 aniNumăr credite: 120Limba de predare: românăDescrierea programului destudiuProgramul de studii univer-sitare de masterat Marketingulşi Managementul Firmeiurmăreşte specializarea resurse-lor umane cu competenţe îndomeniul marketingului şi mana-gementului, având drept scopdezvoltarea, evaluarea şi imple-mentarea activităţilor de marke-ting şi management în medii deafaceri complexe. Programul de masterat îşipropune formarea de specialiştiîn gestionarea eficientă a acti-vităţilor unei organizaţii în cadrulpieţei, prin orientare către client,către satisfacerea nevoilor şidorinţelor acestuia.Absolvenţii programului destudii universitare de masteratMarketingul şi Managementul Fir-meivor avea capacitatea de apractica, la nivel de înaltă com-petenţă, activităţi specifice mar-ketingului şi managementului,prin utilizarea cunoştinţelordobândite în procesul formativ,experienţei în profesie, calităţilorpsihologice şi trăsăturilor de per-sonalitate.Obiectivele programului destudii universitare de masteratMarketingul şi Managementul Fir-meivizează în principal:- formarea unor specialişticapabili să aplice conceptele demarketing şi management încondiţiile noii economii, să dez-volte strategii, planuri şi programede marketing în cadrul firmei;- furnizarea cunoştinţelor şiexersarea deprinderilor necesareatât satisfacerii cerinţelor clienţilorpotenţiali ai unei companii, cât şidezvoltării de mijloace care săcontracareze acţiunile principali-lor competitori ai firmei;- asigurarea unor deprinderiprivind proiectarea, dezvoltareaşi implementarea unor campaniide comunicare orientare cătrepiaţa ţintă cu maxim de eficacita-te;
Programul de studii:AUDIT ȘI EXPERTIZĂCONTABILĂ – IF
Nivelul de studii: MasteratDurata: 2 aniNumăr credite: 120Limba de predare: românăDescrierea programului destudiuProgramul de studii univer-sitare de masterat Audit șiExpertiză Contabilă îşi propunesă ofere cursanţilor o continuareşi o aprofundare a cunoştinţelorde specialitate în domeniul con-tabilităţii întreprinderilor şi a gru-purilor de întreprinderi. În acelaşitimp, programul oferă şi deschi-deri necesare spre alte disciplinecare se referă la gestiunea între-prinderii şi a căror parcurgere asi-gură o mai bună înţelegere aaspectelor privind principiile conta-bile, tehnicile contabile, verificarea

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE,        
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şi certificarea situaţiilor financiareşi valorificarea informaţiilor con-tabile. Obiectivul general al pro-gramului este acela al formăriiunor competenţe şi abilităţi cog-nitive pentru domeniul contabili-tate care să ofere cursanţilorposibilitatea de implicare profe-sionistă în analiza situaţiilor şiluarea deciziilor, atât pentru con-ferirea unei dezvoltări eficiente aactivităţilor economice, cât şi pen-tru dezvoltarea unor noi afacerişi poli de dezvoltare tehnologicăşi economică. Obiectivele specifice. Mastera tulAEC îşi propune următoarele:- adaptarea ofertei edu-caţionale pentru acoperirea nevo-ii de specialişti în domeniul con-tabilităţii, auditului, expertizeicontabile, analizei financiare;- oferirea studenţilor, pe lângăo pregătire teoretică, un funda-ment practic în contabilitate, auditşi expertiză contabilă. Aceastainclude atât o abordare naţională,cât şi o perspectivă internaţionalăcu privire la normele şi standar-dele de contabilitate şi audit;
Programul de studii: ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎNTURISM ȘI SERVICII – IF

Nivelul de studii: MasteratDurata: 2 aniNumăr credite: 120Limba de predare: românăDescrierea programului de studi-uProgramul de masterat Adminis-trarea Afacerilor în Turism şi Ser-vicii îşi propune asigurarea uneipregătiri ştiinţifice solide, în sensulaprofundării interdisciplinare sautransdisciplinare a acestui domeniude studiu şi profesionalizare, în sen-sul dobândirii de competenţe profe-sionale dezvoltate în domenii atât despecializate cum sunt cele ale turis-mului şi serviciilor. Totodată, acest

program are ca misiune specializa-rea absolvenţilor de învăţământsuperior în domeniile turismului şiserviciilor prin însuşirea decunoştinţe teoretice solide şi dezvol-tarea de abilităţi practice şi de cer-cetare care să le asigure accesul caprofesionişti pe piaţa muncii, capabilisă evolueze atât în context naţionalcât şi internaţional. Motivaţia formăriitinerilor absolvenţi în domeniul turis-mului şi serviciilor este generată decerinţele companiilor româneşti şistrăine care au conştientizat necesi-tatea angajării profesioniştilorpregătiţi pentru a înfrunta provocări-le pieţei europene.Obiectivul general al pro-gramului este acela al formăriiunor competenţe şi abilităţi cog-nitive pentru domeniul adminis-

trarea afacerilor care să oferecursanţilor posibilitatea de impli-care profesionistă în analizasituaţiilor şi luarea deciziilor, atâtpentru conferirea unei dezvoltărieficiente a activităţilor economi-ce, cât şi pentru dezvoltarea unornoi afaceri şi poli de dezvoltaretehnologică şi economică. 
Programul de studii:SILVICULTURĂ – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 4 aniNumăr credite: 240Limba de predare: românăDescrierea programului destudiu Programul de licență Sil-vicultură își propune să asigureabsolvenților săi dobândirea cali-ficării de licenţiat în silvicultură,concretizată prin dobândireacunoștințelor teoretice şi practicelegate de gospodărireapădurilorșia produselor ei, de dobândire aunor abilitaţi cognitive și practicelegate de capacitatea de expri-mare și comunicare profesionalăprin mijloace scrise și orale,capacitatea de documentare pro-fesionalăși de accesare a infor-maţiilor silvice dintr-o multitudinede mijloace, inclusiv din date debaze electronice, biblioteci, fișie-re etc., capacitatea de a elaboraîn domeniul silviculturii piese scri-se care să sintetizeze informaţiiprofesionale, piese care să infor-meze pe linie ierarhică ascen-dentăși să îndrume pe linie des-cendentă, precum și abilitatea dea elabora studii corespunzătorpregătirii, capacitatea de integra-re într-o echipă, de a susţinepuncte de vedere, de a colaboracu alţi specialiști în mod obiectivși corect. Fixarea obiectivelorspecifice are la bază o gândireunitară bazată pe următoareleconcepte: conceptul viziunii eco-sistemice asupra pădurii, con-ceptul privind nevoia ca orice

intervenţie gospodăreasca, teh-nică, în pădure să prezinte și ocomponentă ecologicăși de pro-tecţie a mediului, conceptul asi-gurării funcţiilor multiple ale pădu-rii, chiar dacă acestea încă nu potfi exprimate valoric, conceptulpregătirii continue, în trepte (mas-terat, doctorat), bazat pe aptitu-dini lingvistice și de documentare.
Programul de studii:INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎNALIMENTAŢIEPUBLICĂ ŞI AGROTURISM – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 4 aniNumăr credite: 240

Locații: Satu MareLimba de predare: românăDescrierea programului destudiuMisiunea programului destudii de licență Inginerie şiManagement în AlimentațiePublică şi Agroturism, constăîn pregătirea specialiștilor dindomeniul alimentației publice șia agroturismului, prin participa-rea la un proces de instruire denivel superior, nivel care solicităun studiu interdisciplinar perti-nent. Astfel se propune aborda-rea unitară a alimentației publice,a activității de agroturism cât șitratarea problematicilor ingine-rești conexe acestor activități. Obiective generale- formarea de specialişti com-petenţi în domeniul ingineriei şimanagementului în alimentaţiepublică şi agroturism, bine pregătiţidin punct de vedere al cunoştinţelorşi deprinderilor, care să rezolve înmod flexibil şi eficient problemelecurente din domeniu;- dezvoltarea capacităţii de cer-cetare din domeniu, care să defi-nească eforturile materiale, umaneşi financiare şi să promoveze abor-darea transdisciplinară, în acord cutendinţele manifestate la nivel euro-pean şi mondial;- dezvoltarea abilităţilor deorientare în carieră şi formulareindividuală a unui traseu educaţio-nal şi profesional flexibil, în funcţiede cerinţele de pe piaţa muncii.
Programul de studii:GEOGRAFIA TURISMULUI – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite: 180Limba de predare: românăDescrierea programului destudiuProgramul de studii delicență Geografia Turismului dăposibilitatea aprofundării unordomenii de avangardă în geogra-fie, legate direct de cunoaștereaștiințifică a fenomenului turistic,inclusiv în vederea dezvoltăriidurabile. Acest program contribu-ie atât la valorificarea potențialuluituristic, cât și la precizarea posibi-lităților de exploatare rațională aacestuia, în vederea dezvoltăriidurabile și a integrării europene.Obiectivul general al pro-gramului constă în formarea deresurse umane înalt calificate îndomeniu, prin însușireacunoștințelor complexe de geo-grafie cu aplicații în GeografiaTurismului și a perspectiveloracesteia atât la nivel național câtși internațional. De asemenea,

specializarea își propune să faci-liteze însușirea de metode,deprinderi și capacități care să lepermită absolvenților să de vinăspecialiști în geografia turismu-lui, care să acopere necesarul deresurse umane de specialitatenecesare pe piața muncii.Obiective specifice:- formarea resursei umaneînalt calificate, cu pregătire teo-retică și practică transdiscipli-nară, capabile să abordeze pro-blematici sistemice, complexe îndomeniul Geografiei Turismului;- dezvoltarea capacității decercetare în domeniul GeografieiTurismului, care să defineascăeforturile materiale, umane șifinanciare și să promoveze turis-mul, în acord cu tendințele mani-festate la nivel european și mon-dial prin posibilitatea deexploatare rațională a acestuia,în vederea dezvoltării durabile șia integrării europene;- asigurarea condițiilor pentruexprimarea potențialului științifical cadrelor universitare, cerce -tărilor și studenților prin conti-nuarea și dezvoltarea procesuluide integrare a programelor decercetare în rețeaua științificăinternațională;- extinderea serviciilor acor-date diferitelor unități economiceturistice prin transferul de tehno-logii obținute în urma brevetelornaționale și internaționale, cătremediul economic.
Programul de studii:INFORMATICĂ – IF
Nivelul de studii: LicențăDurata: 3 aniNumăr credite: 180Limba de predare: românăDescrierea programului destudiu Misiunea specializării constăîn: - formarea profesională,iniţială şi continuă, la nivelul uni-versitar, în domeniul informaticiicu implicaţii în alte domenii com-plementare;- realizarea, în domeniul spe-cializării, a unui învăţământsuperior de calitate, prin aloca-rea unor resurse cât mai mari şicifre de şcolarizare mici, pentru aasigura un proces de învăţământindividualizat, de eficienţă ridi-cată;- cercetare ştiinţifică şi tehno-logică;- transfer de ştiinţă, tehnologieşi know-how în mediul economi-co-social, în producţie şi în servi-cii pentru terţi.

Programul de studii:MARKETING ȘIMANAGEMENTFORESTIER – IF
Nivelul de studii: Masterat
Durata: 3 semestre
Număr credite: 90
Limba de predare: română
Descrierea programului de

studiuMisiunea programului demaster „Management si marketingforestier”este aceea de a dezvoltabagajul de cunoştinţe formale şiinformale ale maste ranzilor, de a-iintegra prin proiecte de cercetareoriginale la efortul general deconştientizare privind manage-mentul durabil al pădurilor încondiţiile economice de piaţă, utili-zarea raţională a lemnului şi a peri-colului global de degradare a bio-diversităţii pădurilor. În realizareamisiunii şi obiectivelor programuluide master, vor fi fructificate cola-borările şi parteneriatele ştiinţificerealizate cu instituţii academice dinţară şi străinătate.Dacă studiile de licenţă îşi pro-pun însuşirea competenţei de exe-cutare a unor proiecte de uz curent,respectiv elaborarea unor proiecte şistudii, de recoltare a produselor fore-stiere, corectarea torenţilor, amelio-rarea unor terenuri degradate,lucrări de topometrie şi cadastru,exploatarea sistemei de maşini ş.a.,masteratul îşi propune trecerea de lacompetenţe executive la compe-tenţe conceptuale, de elaborareaunor proiecte şi studii complexe,care reunesc mai multe disciplinesau domenii, de elaborarea unorprograme, regulamente, instrucţiuni,normative, strategii, de interpretaresuperioară a unor date inclusiv cuinstrumentul statistico–matematic şiinformaţional, de ocuparea unorfuncţii de conducere, de activitate îndomeniul învăţământului şi cercetăriideschizând calea într-o concepţieunitară şi spre o treaptă superioară,de pregătire prin studii doctorale.
Programul de studii:TEHNICI DE DEZVOLTARE A APLICAŢIILOR WEB –IF
Nivelul de studii: MasteratDurata: 2 aniNumăr credite: 120Limba de predare: românăDescrierea programului destudiu Misiunea specializării constă în:- formarea profesională, iniţială şicontinuă, la nivelul universitar, îndomeniul informaticii cu implicaţii înalte domenii complementare;- realizarea, în domeniul spe-cializării, a unui învăţământ supe-rior de calitate, prin alocarea unorresurse cât mai mari şi cifre deşcolarizare mici, pentru a asiguraun proces de învăţământ indivi-dualizat, de eficienţă ridicată;- cercetare ştiinţifică şi tehno-logică;- transfer de ştiinţă, tehnologieşi know-how în mediul economi-co-social, în producţie şi în servi-cii pentru terţi.Decan, conf. univ. dr. Cristian Haiduc
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Adresa: Str. Mihai Eminescu,nr. 15, Arad, 310086Tel: 0257 282324, E-mail:socioumane.efs@uvvg.ro, web: socioumaneefs.uvvg.roFacultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sportreprezintă o structură academicănouă şi dinamică care îşi propu-ne să acopere cu programe uni-versitare moderne şi de calitatecererea existentă pe piaţa forţeide muncă în domeniul ştiinţelorsocio-umane şi al educaţiei fiziceşi sportului. Principalul obiectiv alfacultăţii îl reprezintă racordareala învăţământul european de ceamai înaltă calitate, în acest sensfacultatea urmărind o colaborarestrânsă cu cele mai prestigioaseinstituţii de învăţământ superiordin spaţiul Uniunii Europene. 
Departamentul deŞtiinţe Psiho-Socio-Umane  

Director departament: Conf.univ. dr. Speranţa MilancoviciTel.: 0257/282324; 0257/250609 Fax: 0257/250599E-mail:socioumane.efs@uvvg.roPrograme de studiu: Psiholo-gie, Pedagogia învăţământuluiprimar şi preşcolar, Comunicareşi relaţii publice, Relaţii inter-naţionale şi studii europene, Isto-rie, Asistenţă socială (nivellicenţă). Management educaţio-nal, Psihologie clinică şi psihote-rapie, Comunicare managerialăşi resurse umane, Evaluarea poli-ticilor şi programelor publiceeuropene, Istorie şi civilizaţieeuropeană (nivel master). Cen-tre de cercetare: Centrul de inter-venţie psihopedagogică şi trans-disciplinară „Vasile Goldiş”,Centrul de cercetări sociale,administrative şi de sondare aopiniei publice, Centrul de Studii„Ioan Slavici”, Centrul de StudiiIudaice, Muzeul Memorial Uni-versitar „Vasile Goldiş”, Televiziu-nea „Goldiş TV).  
Departamentul de Limbi Moderne  

Director departament: Prof.univ.dr. Vanda StanTel.: 0257/282324; 0257/250609Fax: 0257/250599E-mail: socioumane.efs@uvvg.roPrograme de studiu: LimbiModerne Aplicate (engleză, fran-ceză, germană) – (nivel licenţă).Limbi moderne aplicate în afa-ceri, Transdisciplinaritate în pre-darea limbilor moderne (nivelmaster). Centre de cercetare:Centrul Internaţional de TestareLingvistică, British LanguageCenter (Partener Cambridge Uni-versity), Centrul de Studii Ger-manice „Friederich Schiller”.  
Departamentul deEducaţie Fizică şi Sport  

Director departament: Conf.univ.dr. Mirela DanTel.: 0257/282324; 0257/250609Fax: 0257/250599E-mail: socioumane.efs@uvvg.roPrograme de studiu: EducaţieFizică şi Sportivă (nivel licenţă),Managementul organizaţiilor şiactivităţilor de educatie fizica ,sportive si de turism, Kinetoprofi-

laxie si recuperare fizica (nivelmaster). 
Programul de studiu:EDUCAŢIE FIZICĂ ŞISPORTIVĂ
Nivelul de studii:  Licență Durata: 3 ani Număr credite: 180  Descrierea programului destudiu: Programul de studiu aremisiunea de a forma specialişticu pregătire superioară în dome-niul Educaţiei fizice şi sportive, cucunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şideprinderi la nivelul perfor-manţelor europene şi internaţio-nale şi în concordanţă cucerinţele de pe piaţa calificărilor.De aceea, acţiunile noastre vize-ază permanent încurajarea par-teneriatului activ între facultate şimediile profesionale în interesulcomunităţii locale, creştereacalităţii programelor educaţionaleoferite şi dezvoltarea relaţiilorinternaţionale. Misiunea prepon-derentă este didactico-profesio-nală, instructiv-formativă, sportivădar în acelaşi timp şi de cerceta-re ştiinţifică.
Programul de studiu:KINETOPROFILAXIEŞI RECUPERAREFIZICĂ
Nivelul de studii:  Master Durata: 2 ani Număr credite: 120        Descrierea programului destudiu: Programul de studiu aremisiunea de a forma specialişticu pregătire superioară în dome-niul Recuperarii medicale, cucunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şideprinderi la nivelul perfor-manţelor europene şi internaţio-nale şi în concordanţă cucerinţele de pe piaţa calificărilor.De aceea, acţiunile noastre vize-ază permanent încurajarea par-teneriatului activ între facultate şimediile profesionale în interesulcomunităţii locale, creştereacalităţii programelor educaţiona-le oferite şi dezvoltarea relaţiilorinternaţionale.

Programul de studiu:MANAGEMENTULORGANIZAŢIILOR ŞIACTIVITĂŢILOR DESPORT
Nivelul de studii:  Master Durata: 2 ani 

Număr credite: 120        Descrierea programului destudiu:  Programul de studiu aremisiunea de a forma specialişticu pregătire superioară în dome-niul Managementului educaţieifizice, cu cunoştinţe ştiinţifice,abilităţi şi deprinderi la nivelul per-formanţelor europene şi inter-naţionale şi în concordanţă cucerinţele de pe piaţa calificărilor.De aceea, acţiunile noastre vize-ază permanent încurajarea par-teneriatului activ între facultate şimediile profesionale în interesulcomunităţii locale, creştereacalităţii programelor educaţionaleoferite şi dezvoltarea relaţiilorinternaţionale.
Programul de studiu:ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
Nivelul de studii: Licenţă Durata:3 aniNumăr credite:180 Descrierea programului destudiu: Asistenţa socială esteun program de studii, încadrat îndomeniul Sociologie. Misiuneaprogramului de studii Asistenţăsocială este aceea de a pregătiprofesionişti cu înaltă califica-re, care să posede competenţelenecesare dezvoltării serviciilorsociale comunitare, îmbunătăţiriicalităţii vieţii indivizilor, familiilor şicomunităţilor afectate de proble-me sociale. Misiunea asumatăde programul de studii cores-punde formării deprinderilor şiaptitudinilor avansate ale asis-tenţilor sociali comunitari, în con-cordanţă cu cerinţele şi normati-vele legislaţiei Uniunii Europenedar şi cu exigenţele pieţei forţeide muncă din România şi spaţiuleuropean. Formarea de profe-sionişti în acest domeniu, pre-cum şi de manageri de proiectîn sfera asistenţei sociale repre-zintă o prioritate a acestei spe-cializări. Profesia de asistentsocial are un pronunţat caracteraplicativ multidisciplinar, cu oorientare înalt umanistă, care înultimele decenii s-a dezvoltatextrem de rapid, în contextulextinderii serviciilor publice şisociale. 

Programul destudiu:LIMBIMODERNE APLICATE(ENGLEZĂ / FRANCEZĂ / GERMANĂ)
Nivelul de studii: LicenţăDurata: 3 ani

Număr credite: 180  Descrierea programului destudiu: Programul de studii uni-versitare Limbi moderne aplicate(engleza / franceza / germana)oferă o largă deschidere pe piaţamuncii: în servicii de relaţii cupublicul şi servicii internaţionaleale intreprinderilor, băncilor, insti-tuţiilor publice, organizaţiilorguvernamentale şi non guverna-mentale și ale organismelor euro-pene, birouri de traducători, îndomeniile turismului, publicității,comunicării etc. Parcurgerea înregim facultativ  a modulului psiho-pedagogic oferă posibilitatea de aopta pentru cariera didactică.Cu specializarea LimbiModerne Aplicate ai posibilitateade pregătire pentru inserţia pepiaţa muncii prin efecturea destagii profesionale în întreprinderişi instituţii publice. Bursele de stu-dii şi stagiile practice în străinăta-te oferă pregătirea necesară pen-tru adaptarea cerinţelor deformare profesională şi intercul-turală din spaţiul european.
Programul de studiu:MASTER MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 
Nivelul de studii: MasterDurata:2 aniNumăr credite: 120Descrierea programului destudiu: Structura planului deînvăţământ asigură pregătireateoretică şi practică a viitorilorspecialişti, în concordanţă cu exi-genţele actuale şi de perspectivăîn domeniul educaţiei. Pe lângăasimilarea cunoştinţelor de ultimăgeneraţie şi formarea compe-tenţelor corespunzătoare discipli-nelor de specialitate, se pune unaccent deosebit şi pe formareaabilităţilor practice pentru utiliza-rea creativă şi individualizată ametodelor şi tehnicilor bazate pediferite orientări teoretice, asigu-rată  inclusiv efectuarea  acti-vităţilor practice la unităţi publiceşi private cu activitate de profil.Absolvenţii specializării Manage-

ment educaţional  îşi vor puteadesfăşura activitatea în: unităţişcolare indiferent de nivelul depregătire, societăţi profesionale,centre, fundaţii şi asociaţii, în  fie-care context (educaţional/ şcolar,organizaţional/ corporatist/ indus-trial, judiciar/ juridic, securitate şiapărare naţională etc.). Misiunea de învăţământ şide cercetare ştiinţifică asumată

se referă la: formarea de spe-cialişti în domeniul educaţiei,competitivi pe piaţa naţională şiinternaţională a muncii; perfecţio-narea procesului instructiv – edu-cativ în acord cu cele mai noi şimai performante achiziţii alecunoaşterii ştiinţifice din domenii-le specializării şi  ştiinţelor edu-caţiei; realizarea unui permanenttransfer de cunoştinţe de specia-litate spre comunitate şi mediulprofesional; extinderea sistemuluiconceptual fundamental dinmanagement si aplicarea lui laspecificul managementului şco-lar pentru realizarea unei viziuniholistice si flexibile asupra actuluieducaţional instituţionalizat şiprofesionalizarea managerilorşcolari capabili sa proiecteze,organizeze, să conducă şi săevalueze instituţiile şcolare.
Programul de studiu:PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUIPRIMAR ŞI PREŞCOLAR 
Nivelul de studii: LicențăDurata:3 aniNumăr credite:180 Locație: Arad, Satu Mare,Baia MareDescrierea programului destudiu: Misiunea programului destudiu – Pedagogia învăţămân-

tului primar şi preşcolar– esteprofesionalizarea in domeniul şti-inţelor educaţiei prin dezvoltareaunui sistem funcţional decunoştinţe, competenţe şi abilităţispecifice domeniului şi specializării,precum şi dezvoltarea unui sistemde atitudini care să permită adap-tarea continuă, oportună şi efi-cientă la schimbările aferenteînvăţământului preuniversitar şiuniversitar. Misiunea deînvăţământ şi de cercetare şti-inţifică asumată se referă la: for-marea de specialişti în domeniuleducaţiei, competitivi pe piaţanaţională şi internaţională a muncii;perfecţionarea procesului instructiv– educativ în acord cu cele mai noişi mai performante achiziţii alecunoaşterii ştiinţifice din domeniilespecializării şi  ştiinţelor educaţiei;realizarea unui permanent trans-fer de cunoştinţe de specialitatespre comunitate şi mediul profe-sional; extinderea sistemului con-ceptual fundamental din manage-ment si aplicarea lui la specificulmanagementului şcolar pentru rea-lizarea unei viziuni holistice si flexi-bile asupra actului educaţionalinstituţionalizat; profesionalizareamanagerilor şcolari capabili sa pro-iecteze, organizeze, să conducă şisă evalueze instituţiile şcolare. 
Programul de studiu:PSIHOLOGIE 
Nivelul de studii: LicențăDurata:3 aniNumăr credite:180 Descrierea programului destudiu: Misiunea programuluide studiu – Psihologie– este dea urmări şi de a  realize exce-lenţa în cercetarea psihologică,în educaţia profesională, înformarea continuă şi în forma-rea absolvenţilor, în serviciile
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psihologice publice şi private deevaluare şi diagnoză, intervenţiepsihoterapeutică, investigaţie şti-inţifică şi educaţie. 
Programul de studiu:TRANSDISCIPLINARITATEÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE
Nivelul de studii: MasteratDurata: 2 aniNumăr credite: 120Descrierea programului destudiu:  Programul de studii uni-versitare Transdisciplinaritateîn predarea limbilor moderneoferă o largă deschidere pe piaţamuncii: in servicii de relaţii cupublicul şi servicii internaţionaleale intreprinderilor, băncilor, insti-tuţiilor publice, organizaţiilorguvernamentale şi non guverna-mentale și ale organismelor euro-pene, birouri de traducători, îndomeniile turismului, publicității,comunicării etc.Cu programul de studii Trans-disciplinaritate în predarea lim-bilor moderne ai posibilitatea depregătire pentru inserţia pe piaţamuncii prin efecturea de stagiiprofesionale în întreprinderi şiinstituţii publice. 

Programul de studiu:COMUNICARE MANAGERIALĂ ŞIRESURSE UMANE
Nivelul de studii:  Master Durata: 2 ani Număr credite: 120        Descrierea programului destudiu: Programul de studii mas-terale urmăreşte pregătirea viito-rilor experţi în comunicare mana-gerială şi resurse umane, făcândparte din strategia de dezvoltarepe termen lung a . Facultăţii deŞtiinţe Socio-Umane, EducaţieFizică şi Sport.Printre obiectivele principaleale acestui program se numărădezvoltarea aptitudinilor de inves-tigaţie şi suport, de consultanţă,cât şi consilierea, conducerea şicontrolul resurselor umane.Un alt punct important îlreprezintă crearea de abilităţi înutilizarea metodelor şi tehnicilormoderne de cercetare în dome-niul comunicării manageriale şi alresurselor umane. Este necesarăşi familiarizarea masteranzilor curealităţile mediului intern al orga-nizaţiilor (structuri, mod defuncţionare şi de conducere, dis-tribuirea sarcinilor şi compe-tenţelor, politica de personal etc.),prin cercetări individuale sau degrup, sub coordonarea cadrelordidactice.

Programul de studiu:COMUNICARE ŞIRELAŢII PUBLICE
Nivelul de studii:  LicenţăDurata: 3 ani Număr credite: 180  Limba de predare: Română Descrierea programului destudiu: Programul de licenţă,Comunicare şi relaţii publice dincadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport, areca obiectiv principal formarea viitori-lor experţi în ştiinţele comunicării.

Prin intermediul acestei spe-cializări se urmăreşte pregătireade specialişti în comunicare ţirelaţii publice, capabili să per-ceapă complexitatea societăţii încare trăim, aflată în era globa-lizării şi a mondializării. Un alt obiectiv esenţial alacestui program de studiu, estereprezentat de racordarea laactualitate (pe baza standardelorspecifice) a cunoştinţelor funda-mentale şi de specialitate, prinformarea unui comportament pro-fesionist al viitorilor specialişti dindomeniul comunicării şi relaţiilorpublice.
Programul de studiu:ISTORIE ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ
Nivelul de studii:  MasterDurata: 2 ani(4 semestre)Număr credite: 120        Descrierea programului destudiu: Programul de studiimasterale cu specializarea Istorieşi Civilizaţie Europeană, dincadrul Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport,pregăteşte specialişti de înaltăcalificare pentru învăţământ şicercetarea istorică, în condiţiileîn care istoria se numără printrecele mai vechi şi de tradiţie disci-pline din învăţământul superiorromânesc. Masteratul oferă un climatadecvat nu doar pentru pregăti-rea didactică, ci şi pentru viitoa-rea carieră ştiinţifică, având unpersonal didactic atestat, labora-toare bine echipate şi tehnicimoderne de predare, precum şibiblioteci cu literatură de specia-litate recentă şi în limbi de circu-laţie internaţională.  

Programul de studiu:ISTORIE 
Nivelul de studii:  Licenţă Durata: 3 ani Număr credite: 180        Descrierea programului destudiu: Programul de licenţă cuspecializarea Istorie este unul detradiţie, cu peste 20 de ani vechi-me, fiind înscris în strategia de dez-voltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie Fizică şi Sport.Printre obiectivele principaleale specialiştilor în istorie senumără: regăsirea informaţiei

despre trecutul istoric; stabilireafaptelor istorice pe baza infor-maţiilor din izvoare şi din afaraizvoarelor; prezentarea orală şiscrisă, în limba programului destudii şi într-o limbă de circulaţieinternaţională, a cunoştinţelor despecialitate; utilizare la un nivelde bază a metodelor specificeunei ştiinţe auxiliare a istoriei(paleografie chirilică/slavă/latinăetc., epigrafie).
Programul de studiu:LIMBI MODERNEAPLICATE ÎN AFACERI
Nivelul de studii:  Masterat Durata: 2 ani Număr credite: 120        Descrierea programului destudiu: Programul de studiimasterale Limbi moderne aplica-te în afaceri urmăreşte pregăti-rea viitorilor experţi în  aplicarealimbilor moderne în afaceri. Programul de studiu intenţio-nează să ofere celor care îlurmează posibilitatea de adobândi informaţii în ceea ce pri-veşte formarea şi dezvoltareacompetenţelor de nivel superiorîn: traducere generală şi specia-lizată, terminologie,  informaticăaplicată şi multimedia, economie,contabilitate, marketing, mana-gement, drept, relaţii publice,relaţii economice internaţionale.

Programul de studiu:EVALUAREA POLITICILOR ŞI PROGRAMELORPUBLICE EUROPENE
Nivelul de studii: MasterDurata: 2 aniNumăr credite: 120Descrierea programului destudiu: Programul de studiuurmăreşte pregătirea viitorilorexperţi în evaluarea de politicipublice şi programe europene.Calificarea de evaluator de pro-grame şi politici publice europe-ne a fos tvalidată de către Auto-ritatea Naţională pentruCalificări. Validarea acestei cali-ficări de master se bazează pefaptul că specializarea propusăare un caracter inovativ şi pre-zintă interes pentru comunita-tea academică, fiind în acelaşitimp conectată cu cerinţele

pieţei la nivel naţional şi inter-naţional. Astfel, această speciali-zare nu doar contribuie la acope-rirea unei arii importante pentruînvăţământul superior din Româ-nia, dar şi răspunde unei nevoireale a societăţii, vizând reduce-rea deficitului de specialişti înevaluarea propunerilor de pro-iecte cu finanţare din partea Uni-unii Europene.Programul intenţionează să leofere celor care îl urmează posi-bilitatea de a dobândi informaţii înceea ce priveşte evaluarea deproiecte  şi managementul fon-durilor europene, metodele deevaluare economică şi de cerce-tare socială, teorii şi practici deevaluare a politicilor şi progra-melor publice, elemente de auditşi evaluare financiară.
Programul de studiu:RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞISTUDII EUROPENE
Nivelul de studii: LicenţăDurata: 3 aniNumăr credite: 180 Locație: Arad, Satu MareDescrierea programului destudiu Specializarea RelaţiiInternaţionale şi Studii Europenese înscrie în strategia de dezvol-tare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-umane, Educaţie Fizică şi Sport,corespunzând dinamicii reformeidin acest domeniu, izvorâtă dinpreocupările întregii societăţiromâneşti de a se integra înstructurile instituţiilor europene şieuro-atlantice.Prin intermediul acestei spe-cializări se urmăreşte pregătireade specialişti capabili să per-ceapă în complexitatea sa feno-menul european, care defineşteun anumit mod de a gândi,acţiona şi exista pe coordonate-le globalizării şi mondializării. 

Cunoştinţele dobândite lanivelul programului de studiu suntnecesare viitorilor specialişti înelaborarea şi implementarea stra-tegiilor menite să accelereze pro-cesele politice, economice şisociale în vederea integrării depli-ne a României în UE; a lucra îninstituţiile şi organizaţiile europenela nivel naţional şi internaţional, înONG-uri, la nivelul exigenţelor şistandardelor europene. 
Programul de studiu:MASTER PSIHOLOGIECLINICĂ ŞI PSIHOTERAPII 
Nivelul de studii: Licență/Master/DoctoratDurata:2  aniNumăr credite:120 Descrierea programului destudiu Misiunea masteratului Psiholo-gie  clinică şi psihoterapii– este dea urmări şi de a  realiza excelenţaîn cercetarea psihologică, în edu-caţia profesională, în formarea con-tinuă şi în formarea absolvenţilor, înserviciile psihologice publice şi pri-vate de evaluare şi diagnoză, inter-venţie psihoterapeutică, investigaţieştiinţifică şi educaţie.  Principalul obiectiv îl reprezin-tă, formarea specialiştilor în dome-niul psihologiei clinice (în sensgeneral) capabili să-şi desfăşoareactivitatea în unităţi medicale în careeste implicată expertiza în sănătateşi boală, în unităţi de cercetareorientată asupra factorilor şi meca-nismelor psihologice ale sănătăţii şibolii şi asupra programelor, strate-giilor, metodelor şi tehnicilor de inter-venţie psihoterapeutică, în cadrulsistemului de învăţământ pentruinstruirea viitorilor specialişti saupentru autodezvoltare şi formare con-tinuă. Decan, conf. univ. dr. Cristian Măduţa
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Adresa: Arad, Str. LiviuRebreanu, nr. 86, Campusul Uni-versitar “Vasile Goldiș”Telefon: 0257-259850, Fax:0257-259851, E-mail: farmacie@uvvg.ro Web: farmacie.uvvg.roFacultatea de Farmacie afost înfiinţată începând cu anuluniversitar 2015-2016 şi are încomponenţa sa două programede studiu: Farmacie şi Nutriţieşi dietetică. Studenţii pot urmadouă specializări: Farmacie, IF, 5ani, 300 ECTS, acreditat şi Nutriţieşi dietetică, IF, 3 ani, cu autorizaţiede funcţionare, 180 ECTS; Specializarea Farmacie a fostînfiinţată începând cu anul universi-tar 2005-2006, iar specializarea deNutriţie şi dietetică începând cu anuluniversitar 2011-2012, ca răspunsla cerinţele pieţei locale şi europene.Programul de studii Farmaciea fost înfiinţat începând cu anuluniversitar 2005-2006, în cadrulîn cadrul Facultăţii de Medicină,Farmacie şi Medicină Dentară.Infiinţarea sa a fost motivată deimportanţa pe care o are aceastăspecializare în structura asis-

tenţei medicale în concordanţăcu normele UE şi susţinută debaza materială existentă, de posi-bilităţile diverse de instruire teo-retică şi practică. Apariţia acesteispecializări din cadrul Facultăţiide Medicină, Farmacie şi Medi-cină Dentară se datorează cîtor-va cadre didactice pe care le con-siderăm  întemeietorii Şcolii deFarmacie Arădene: prof. univ. dr.Aurel Ardelean, prof. univ. dr. Gli-gor Virginia, prof. univ. dr. Dehe-lean Gheorghe, prof. univ. dr.Lupea Alfa Xenia, prof. univ. dr.Ardelean Dorina, prof. univ. dr.Ardelean Gavrilă.Facultatea de Farmacie dincadrul U.V.V.G. Arad îşi asumămisiunea unui învăţământmodern, formativ prin interdis-ciplinaritatea şi transdisciplina-ritatea domeniilor de studiu fun-damentale cu cele din practică,care contribuie la acumulareacunoştinţelor teoretice şi practi-ce precum şi la dezvoltareacompetenţelor orizontale şitransversale. Misiunea asumatăpentru formarea farmaciştilor şia nutriţioniştilor şi dieteticieni-lor este bazată pe standardelede calitate impuse de regle-mentările sectoriale, standar-dele ARACIS şi normativelelegislative privind învăţământulsuperior, precum şi a regle-mentărilor europene şi naţiona-le privind profesiunea de far-macist şi respectiv denutriţionist-dietetician.Procesul educativ este în con-

cordanţă cu prevederile Directivei2005/36/CE privind recunoaşte-rea calificărilor profesionale, refe-ritoare la profesiunea de Farma-cist şi urmăreşte:Creşterea performanţei profe-sionale a farmacistilor, în confor-mitate cu normativele europene;Însuşirea de cunoştinţe teore-tice necesare exercitării profesiei;Formarea de personal umanînalt calificat în domeniu, conformcu cerinţele de pe piaţa munciidin România şi Spaţiul European;

Actualizarea permanentă acurriculei în funcţie de standar-dele specifice şi conform legi-slaţiei în vigoare, reglementatăsectorial în spaţiul european;Deprinderea unei etici profe-sionale;Dezvoltarea capacităţii demuncă în echipă şi abilitati decomunicare. 
Procesul educativ formativ la

specializarea Nutriţie şi diete-
tică este determinat de necesi-
tatea de formare a resursei
umane în domenii existente deja
în Uniunea Europeană. Spe-
cialişiti licenţiaţi în domeniul die-
teticii şi nutriţiei îşi pot desfăşura
activitatea în sistemul sanitar, în
industria alimentară (prin asigu-
rarea serviciilor de analiză şi con-
trol al calităţii alimentelor), în alte
instituţii. Autorizarea acestor specia-lizări a fost necesară deoarece:- Completează armonios şidiversifică paleta de opţiuni pen-tru absolvenţi, în cadrulînvăţământului medical arădeanşi a reformei globale aînvăţământului românesc;- Asigură absolvenţi licenţiaţiîn domeniul farmaceutic;- Asigură normele de compe-tenţă pe care reţeaua de farmaciide stat şi privată impune la nivelnaţional şi internaţional;- Deschide noi perspective încercetare în domenii de vârf.- Acopera deficitul de far-macişti de la nivelul intregii tari,

dar in special la nivelul judetuluiArad in vederea cresterea calita-tii asistentei farmaceutice furni-zate populatiei.
Programul de studiu:FARMACIE
Nivelul de studii: Licență Durata: 5 ani Număr credite: 300     Limba de predare: Română Descrierea programului destudiu: Dintre obiective generaleale programului de studiu Far-

macie enumerăm:Însuşirea de cunoştinţe teore-tice necesare exercitării profesiei;Formarea de specialişti înaltcalificat în domeniu, conform cucerinţele de pe piaţa muncii dinRomânia şi Spaţiul European;Actualizarea permanentă acurriculei în funcţie de stan-dardele specifice şi conformlegislaţiei în vigoare, regle-mentată sectorial în spaţiuleuropean;Dintre obiectivele specificemenţionăm:Alocarea unui număr maimare de ore activităţilor practicede specialitate permite acumula-rea unor abilităţi şi competenţespecifice, clar definite în cadrulprogramului Farmacie:Îmbinarea noţiunilor teoreticecu practica farmaceutică;Dobândirea capacităţilor decomunicare în relaţia farmacist-pacient, în echipe interdisciplina-re; Aspecte teoretice şi practicelegate de serviciile de asistenţăfarmaceutică;Însuşirea unor noţiuni demanagement al serviciilor desănătate, de management alcalităţii, al riscului profesional,aspecte legale şi etice ale practi-cii farmaceutice;Acumularea de cunoştinţe delegislaţie sanitară;Formare continuă pe tot par-cursul vieţii.Însuşirea metodologiei cer-

cetării ştiinţifice fundamentale şiaplicative încă din primii ani destudiu;Cultivarea abilităţii de a lucraindependent, prin studiu indivi-dual pentru aprofundarea noţiu-nilor predate (aspecte menţiona-te în fişele disciplinelor modelBologna pentru toate disciplinelecuprinse în planul deînvăţământ);Practicarea unui învăţământcentrat pe student Atragerea studenţilor în colec-tivele de cercetare şi cercurile şti-inţifice studenţeşti, valorificarearezultatelor cercetării. Domeniul de studii: Sănătate Competențe: Competenţe profesionale:C1. Proiectarea, formularea,prepararea si conditionareamedicamentelor, suplimenteloralimentare, cosmeticelor si a altorproduse pentru sanatateC2. Depozitarea, conserva-rea, distributia medicamentelor,suplimentelor alimentare, cos-meticelor si altor produse pentrusanatateC3. Eliberarea medicamente-lor suplimentelor alimentare, cos-meticelor si altor produse pentrusanatate si asistenta farmaceuticaC4. Analiza si controlul sub-stantelor, medicamentelor, supli-mentelor alimentare, cosmetice-lor si altor produse pentrusanatate analiza in laboratoarede biochimie, toxicologie, igienamediului si alimentelor

Programul de studiu:NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ
Nivelul de studii: Licență Durata: 3 ani Număr credite: 180 Limba de predare: Română Domeniul de studii: SănătateDescrierea programului de stu-diu:  Dintre obiective generale aleprogramului de studiu Nutriţie sidietetica enumerăm:Actualizarea permanentă a

curriculei în funcţie de standar-dele specifice şi conform legi-slaţiei în vigoare, reglementatăsectorial în spaţiul european;Dezvolarea unor programe decooperare cu cât mai multe insti-tuţii din spaţiul european şi extra-european în vederea dezvoltăriicercetării şi creşterea număruluide mobilităţi;Deprinderea normelor dedeontologie profesională;Respectarea calităţii acade-mice prin aplicarea ei la toatenivelele de activitate instituţio-nală, pentru îmbunătăţirea conti-nuă a activităţilor derulate în pla-nul educaţiei,  precum şi alcercetării ştiinţifice în cadrulfacultăţii;Alocarea unui număr maimare de ore activităţilor practicede specialitate permite acumula-rea unor abilităţi şi competenţespecifice, clar definite în cadrulprogramului Nutriţie şi dietetică.Dintre obiectivele specificemenţionăm:1. Cunoaşterea, înţelegereaconceptelor, teoriilor şi metode-lor de bază ale domeniului şi aleariei de specializare; utilizarea loradecvată în comunicarea profe-sională3. Elaborarea unui proiect decercetare privind fiziologia şi bio-logia nutriţiei argumentarea meto-delor, tehnicilor, procedeelor şiinstrumentelor aplicate, pe bazacunostintelor fundamentale4. Identificarea nevoilornutriţionale adecvate pe diversecategorii de indivizi şi elaborareaunei diete folosind produse die-tetice speciale5. Stabilirea nevoilor nutriţio-nale şi a unei diete, tratarea şiconsilierea pacientului folosindproduse dietetice speciale Inter-pretarea şi analizarea noţiunilorde farmacoterapie şi stabilireaunei diete folosind produse die-tetice speciale sau medicamente6. Elaborarea unui studiu decaz pentru o situaţie ce vizeazăconsilierea nutriţională şi de inte-grare socialăCompetențe: Proiectarea şiaprofundarea noţiunilor funda-

mentale în domeniul medical câtşi fizico-chimicIdentificarea şi analizaaspectelor nutriţionale pe grupede vârstăRecunoasterea dezechilibre-lor nutriţionale şi stabilirea adec-vată a dietelor pe grupe de boliDefinirea principiilor de far-macoterapie şi a celor specificealimentuluiConsiliere nutriţională in dife-rite boli Decan, Prof. Univ. Dr.Claudia Crina Toma

FACULTATEA DE FARMACIE



Adresa: B-dul Revolutiei, nr.94, Arad, 310025Telefon: 0257 210171 | 0257214890E-mail: drept@uvvg.roWeb: drept.uvvg.ro  Facultatea de Științe Juridicedin cadrul universității este primaFacultate de Drept privată dinRomânia, înființată în anul 1990.În primii ani de existență afacultății, aici au predat profesorirenumiți de la universitățile dinCluj 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 con-tribuit la ridicarea substanțială anivelului academic al facultățiinoastre. În prezent, cadrele uni-versitare ale facultății sunt atâtpersonalități arădene, majoritateadintre ele fiind practicieni ai drep-tului, ceea ce  contribuie la ofoarte bună corelare a procesuluididactic cu cerințele pieței munciiși a practicii în domeniu.  Facultatea dispune importan-te relații internaționale: InstitutulEuropean de Drept (EuropeanLaw Institute), Universitatea dinViena, Academia de Științe aAustriei, Universitățiile din Cra-covia, Varșovia, Osnabruck,Budapesta, Trnava, Zagreb, NoviSad, etc. Studenții facultății se bucurăde o infrastructură didactică şi decercetare ştiinţifică ce se ridică lastandardele europene, cuprin-zând laboratoare de criminalis-tică şi de limbi moderne, centrulde informare integrare euro-peană, cabinetul pentru protecţiadrepturilor omului, laboratorul deinformatică juridică şi de dreptinformatic, Biblioteca CentralăUniversitară ”Tudor Arghezi”,

spaţiile aferente pregătirii stu-denţilor în cadrul FEDE(Federaţia Europeană a ŞcolilorSuperioare).Oferta educațională afacultății cuprinde nivelul delicență, cu durata de 4 ani și celde Masterat, în domeniile Instituțiide drept civil și procesual civil șiInstituții de drept penal și proce-sual penal. De asemenea, facul-

tatea asigură programe postuni-versitare de formare și dezvolta-re profesională continuă, pentrucunoașterea și aprofundarea noi-lor coduri ale României. Absolvenții  Facultății deȘtiințe Juridice pot ocupa diferiteposturi, și anume: judecători, pro-curori; avocați; notari; auxiliari înmagistratură – asistenți judiciari,executori judecătorești, con-ducători carte funciară, grefieri,secretari la instanțele judecăto-rești și parchete; consilieri juridi-ci la societăți comerciale, regiiautonome sau companii naționa-le; funcționari în administrațiapublică centrală și locală; experțipe lângă instituții guvernamenta-le sau nonguvernamentale;lucrători în inspectorate alepoliției și ale serviciilor de securi-tate; orice alt loc de muncă cenecesită pregătire juridică.
Programul de studiu:DREPT
Nivelul de studii: LicențăDurata: 4 ani Număr credite: 240 Limba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu:  Facultatea de ȘtiințeJuridice din cadrul universitățiieste prima Facultate de Drept pri-vată din România, înființată înanul 1990.Facultatea gestionează par-cursul universitar al studențiilorîn conformitate cu un curriculumproiectat la standarde naționaleși europene, asigurând opregătire profesională, teoreticăși practică, ce garantează inte-grarea socio-profesională în spe-cialitate a absolvențiilor. Acestfapt este garantat de judicioasaîmbinare a disciplinelor de spe-cialitate cu cele complementare,opționale și de cultură generalăprin care studenții dobândesc

competențe profesionale ce îi vorface competitivi pe piața muncii.Programul de studiu esteorganizat la forma de învățământIF cu durata de 4 ani, 8 semestre,240 credite ECTS. Titlul absol-ventului: licenţiat  în ştiinţe juridice.Absolvenţii licențiați pot ocupa,conform Registrului Naţional alCalificărilor din Învăţământul Super-ior, diferite posturi, si anume:judecători, procurori, avocaţi, notari,

auxiliari in magistratura (asistenţijudiciari, executori judecătoreşti,conducători carte funciară, grefieri,secretari la instanţele judecătoreştişi parchete), consilieri juridici lasocietăţi comerciale, regii autono-me sau companii naţionale; funcţio-nari în administraţia publică cen-trală şi locală; experţi pe lângăinstituţii guvernamentale sau non-guvernamentale; lucrători în ins-pectorate ale poliţiei şi serviciile desecuritate; orice alt loc de muncă cenecesită pregătire juridică.
Domeniul de studii:DREPT
Competențe: Competenţe profesionale:- Utilizarea adecvată a con-ceptelor, teoriilor, paradigmelor şimetodologiilor din domeniul juri-dic; - Aplicarea tehnicilor şi instru-mentelor specifice domeniuluijuridic; - Aplicarea legislaţiei româ-neşti, a legislaţiei europene şi acelorlalte instrumente juridiceinternaţionale;- Interpretarea, corelarea şicompararea instituţiilor

juridice din dreptul naţional,dreptul european şi dreptulaltor state; - Aplicarea cunoştinţelornecesare în culegerea datelor şiinformaţiilor referitoare la o pro-blemă de drept concretă; - Utilizarea legislaţiei în vigoa-re în analiza situaţiilor juridice, înîncadrarea lor corectă din punctde vedere juridic şi în soluţiona-rea lor.

Competenţe transversale:- Realizarea sarcinilor profe-sionale în mod eficient şi respon-sabil, cu respectarea regulilordeontologice specifice domeniu-lui; - Aplicarea tehnicilor demuncă eficientă în echipă (cu ele-mente de interdisciplinaritate), curespectarea palierelor ierarhice; - Utilizarea eficientă a resur-selor de comunicare şi a surselorde informare şi de formare profe-sională asistată, atât în limbaromână, cât şi într-o limbă străinăde circulaţie internaţională.
Programul de studiu:Instituții de Drept civil șiprocesual civil
Nivelul de studii: Master Durata: 1,5 ani Număr credite: 90 Locația: AradLimba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu:  Programul de studii demaster Instituții de Drept civil şiprocesual civil, are ca misiuneaprofundarea studiului instituți-ilor de drept civil, drept proce-sual civil, dreptul familiei şi nuîn ultimul rand de drept inter-național privat, atât sub aspectteoretic, cât şi sub aspect prac-tic. Cazuistica în domeniu foar-te variată şi bogată, soluțiiledate de instanțe deseori con-tradictorii din rațiuni de inter-pretare, reclamă cu necesitateo abordare mai aprofundată ajurisprudenței. De asemenearăspunzând acestor necesitățilegislația este supusă unortransformări menite sarăspundă problemelor semna-late în practica pe de o parteiar pe de altă parte celor ceapar ca efect inevitabil aladerării României la UniuneaEuropeană, motiv pentru careau loc dezbateri pe margineaacestor probleme, menite sărăspundă acestor exigențe. Prindomeniile abordate în cadrulacestui master se urmăreşteatât dimensiunea de cercetareştiințifică, formarea deprinderi-lor teoretice de analiză a nor-melor de drept, cât şi o dimen-siune practică-aplicativă.
Domeniul de studii:DREPT
Competențe: Capacitatea de a transpunein practică cunostinţele dobân-dite • Abilitaţi de cercetare •Capacitatea de adaptare la noi

situaţii • Creativitate • Abilitaţide conducător • Capacitatea dea se adapta procesului de inte-grare europeană şi de armoni-zare a legislaţiei • Capacitateade a inerpreta legile • Abilitateade a lucra independent • Capa-citatea de a concepe proiecteşi de e le derula • Preocupareapentru obţinerea calitaţii •Voinţa de a reuşi • Cunoaşte-rea jurisprudenţei • Corelarealegislaţiei interne cu legislaţiaşi jurisprudenţa din alte ţări,precum şi cu tratatele şi con-venţiile internaţionale
Programul de studiu:Instituții de Drept penalși procesual  penal
Nivelul de studii: MasterDurata: 1,5 ani Număr credite: 90 Limba de predare: RomânăDomeniul de studii: DREPTDescrierea programului destudiu:  Programul de studii demaster Instituții de Drept penalși procesual  penal are ca obiectde studiu căile şi mijloacele deprevenire şi combatere a crimi-nalității, fenomen ce cunoaşte oaccentuată recrudescență şidiversificare. Programul răspun-de unei necesități stringente depregătire şi formare în varii dome-nii de activitate: justiție, avoca-tură, poliție şi altele. Urmare a ratificării de cătrestatul român a unor instrumentejuridice la nivel european şi inter-național, au fost adoptate nume-roase legi în materie penală, pro-cesual penală, execuționalpenală şi privind cooperarea judi-ciară internațională în materiepenală. În acord cu aceste evo-luții legislative, acest masterat sedoreşte a fi atât unul de formare,prin asimilarea celor mai actualestandarde interne şi europene înmaterie prin încurajarea maste-ranzilor de a găsi şi propunesoluții legislative şi instituționalemenite să servească sistemuluijudiciar în activitatea de preveni-re şi combatere a criminalității.Totodată, se urmăreşte ca, înacord cu legile în materiepenală, studiile masterale înacest domeniu să fie recunoscu-te ca stagii de formare în profe-siile juridice, contribuindu-se peaceastă cale, la formarea de spe-cialişti cu o temeinică pregătire înmaterie.Competențe: Capacitatea dea transpune in practică cuno-stinţele dobândite • Abilitaţi de cer-cetare • Capacitatea de adaptarela noi situaţii • Creativitate • Abili-taţi de conducător • Capacitateade a se adapta procesului de inte-grare europeană şi de armoniza-re a legislaţiei • Capacitatea de ainerpreta legile • Abilitatea de alucra independent • Capacitateade a concepe proiecte şi de e lederula • Preocuparea pentruobţinerea calitaţii • Voinţa de areuşi • Cunoaşterea jurisprudenţei• Corelarea legislaţiei interne culegislaţia şi jurisprudenţa din alteţări, precum şi cu tratatele şi con-venţiile internaţionaleDecan, Conf. univ. dr.Daniel Berlingher
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Adresa: Str. Liviu Rebreanu,nr. 86, Arad, 310045Tel: 0257 259853, e-mail: medicinadentara@uvvg.ro, web: medicinadentara.uvvg.roFacultatea de Medicină Den-tară, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă înanul 1991 şi se integrează armo-nios in structura Universităţii deVest “Vasile Goldiş” Arad, alecărei facultăţi au cu preponde-renţă profil umanist. Facultateade Medicină Dentară, a fost acre-ditată prin HG 969 din 2000.Ideea înfiinţării Facultăţii deStomatologie  a fost determi-nată atât de vechile tradiţii cul-tural-ştiinţifice ale urbei noas-tre, cât şi de existenţa, încă dinanul 1956, a unei puterniceŞcoli Postliceale de TehnicăDentară, care a dat ţării gene-raţii de specialişti valoroşi. Încadrul acestei şcoli, s-a dezvol-tat o puternică bază materială şis-a format un valoros colectivdidactic. Un alt factor care adeterminat înfiinţarea acesteispecializări este baza materialăstomatologică deosebită amunicipiului Arad, reprezentatăde patru policlinici stomatologi-ce cu 60 unităţi de lucru, întrecare Policlinica StomatologicăJudeţeană „Aurel Vlaicu”, carela ora respectivă era una dintrecele mai moderne şi bine echi-pate din ţară.Prin acreditarea instituţionalăa Universităţii de Vest „VasileGoldiş” din Arad, prin Legea nr.240/2002 publicată în MonitorulOficial al României nr.291/30.04.2002,avem toate drep-turile prevăzute de legeaînvăţământului, inclusiv de orga-nizare a examenelor de finalizarea studiilor.

Cadrul educaţional estevariat, cu abordare multidiscipli-nară în educaţia medicală a viito-rilor absolvenţi, implicarea lor înprogramele de cercetare, sociale,programe de pregătire postuni-versitară şi în educaţia medicalăcontinuă. Practicăm un învăţământmodern, centrat pe student,adaptat cerinţelor spaţiului euro-pean, prin creşterea ponderii acti-vităţilor practice şi a activităţilorde studiu şi de cercetare indivi-duală. Studenţii desfăşoară activita-te de cercetare în strânsă core-lație cu activităţile educaţionale,surse de formare în contextul

integrării în spaţiul european şiinternaţional. Întregul efort al corpului aca-demic este centrat pe formareade absolvenţi, cu pregătire adec-vată în domeniul medical dentarşi al cercetării ştiinţifice, raporta-te la standardele europene şiinternaţionale.Structura curriculară şi proce-sul didactic îmbină caracterulinformativ al învăţământului medi-cal dentar cu cel formativ, permi-te implicarea studenţilor în luareadeciziilor şi adoptarea strategiiloreducaţionale şi a sistemelor deevaluare curriculară, dezvoltăcapacitatea de a lucra în echipă.Pogramele de studii acredi-tate şi autorizate - nivel licenţă -în cadrul Facultăţii de MedicinăDentară  U.V.V.G. din Aradsunt: 

- Medicină dentară - 6 ani/zi,IF, 360 de credite ECTS, licenţă –specializare acreditată prinH.G.696/2000 şi prin Legea nr.240/2002- Tehnică dentară – IF, 3 ani/zi180 credite ECTS, licenţă – spe-cializare acreditată conform H.G.nr. 493/2013Facultatea de MedicinăDentară, prin programele destudii Medicină Dentară și Teh-nică Dentară  realizeazăînvăţământ superior pe ciclullicență, cursuri academice pos-tuniversitare, studii de per-fecţionare/specializare profe-sională, şcoli de vară,parteneriate şi schimburi de

studenţi cu alte universităţi deprestigiu din spaţiul EU.Centre de cercetare: Centrulde cercetare în medicina dentarăși tehnică dentară.
Programul de studiu:Medicină Dentară
Nivelul de studii: LicențăDurata:6 aniNumăr credite: 360 de cre -diteLimba de predare: RomânăDescrierea programului destudiu: Facultatea de MedicinăDentară  U.V.V.G. Arad îşi asumămisiunea unui învăţământmodern, formativ prin interdisci-plinaritatea şi transdisciplinarita-tea domeniilor de studiu funda-mentale cu cele aplicative, carecontribuie la acumularea

cunoştinţelor teoretice şi practiceprecum şi la dezvoltarea compe-tenţelor orizontale şi transversa-le, pentru a fi capabili să se inte-greze cu succes pe piaţanaţională şi internaţională a mun-cii. Structura curriculară şi pro-cesul didactic îmbină caracterulinformativ al învăţământuluimedical dentar cu cel formativ,permite implicarea studenţilor înluarea deciziilor şi adoptareastrategiilor educaţionale şi a sis-temelor de evaluare curriculară,dezvoltă capacitatea de a lucraîn echipă.Misiunea şi obiectivele pro-gramului de studiu Medicină Den-

tarăsunt conforme cu regle-mentărilesectoriale specific învă -ţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşte-rea internaţională adiplomelor şicalificărilor şi sunt dictate deracordareala Spaţiul European alÎnvăţământului Superior, pre-cumşi la Spaţiul European al Cer-cetării Ştiinţifice.Prin compatibili-zarea procesului de învăţământmedicalnaţional şi internaţional,conform standardelor specific-Medicinii Dentare, am creat posi-bilităţi de mobilitate astudenţilorprin sistemul ECTS.Prin reevaluarea curriculei aufost alocate un număr mai marede ore activităţilor practice despecialitate cum ar fi: proteticădentară, reabilitarea orală, chi-rurgia orală, odontoterapia, endo-donţia, ş.a.m.d., astfel încâtabsolvenţii sunt capabili să seintegreze cu succes în profilulspecializării. Au fost introdusediscipline noi: Medicină dentarăpreventivă şi comunitară, Medi-cină de Urgenţă, Urgenţe prespi-taliceşti, Terapia durerii, ca disci-pline opţionale, pentru a permiteabsolventului să aleagă un tra-seu educaţional propriu. A fost modernizată prin resur-se proprii infrastructura de preda-re/cercetare, prin modernizareabazei tehnicomateriale, creareade noi laboratoare, în concordanţăcu standardele europene și stan-dardele ARACIS.Domeniul destudii:SănătateCompetențe:Com-petenţe profesionaleCI - Identificarea stării deboală şi stabilirea diagnosticuluicorect al afecţiunii (afecţiunilor)dentare.C2 - Terapia conservativa astructurilor odonto - parodontaleC3 - Diagnosticul si terapiainterceptiva a anomaliilor aparat-ului dento-maxilarC4 - Restaurarea protetica aarcadelor dentareC5 - Identificarea particulari-tatilor diagnostice si evolutive siexaminarea pacientului cu afecţi-uni chirurgicale din sfera oro-maxilofacialaC6 - Gestionarea bazelor teo-retice si legislative ale sistemelorde sanatate operaţionale in

Romania precum si a celormanageriale vizând cabinetul demedicina dentara.
Programul de studiu:Tehnică Dentară
Nivelul de studii: LicențăDurata:3 aniNumăr credite:180 de cre diteLimba de predare:RomânăDescrierea programului destudiu: Programul de studiuTehnică Dentară face parte dinstructura organizatorică a Facultăţiide Medicină Dentară, fiind primulColegiu înființat în cadrul Univer-sității noastre, încă din anul 1991,studenţii desfăşurându-şi activita-tea în paralel cu colegii lor de laaceastă facultate.Specializarea Tehnică Den-tarăa fost acreditată în urma pro-punerii A.R.A.C.I.S., prin H.G..635/2008, publicată în MonitorulOficial al României, nr. 834, par-tea I din 11 decembrie 2008.   Fiind judeţ de graniţă, cu uncaracter multicultural, absolvenţiinoştri au şansa realizării profe-sionale şi pe piaţa forţei demuncă globalizate. Suplimentulde diplomă în limba engleză leoferă posibilitatea angajării în sis-temul public şi privat european; Prin parteneriatele realizatecu firme multinaţionale din dome-niul aparaturii şi materialelor den-tare există interesul acestorangajatori pentru a-şi apropia ceimai buni absolvenţi ai specia-lizării tehnică dentară.Misiunea specializării este dea pregăti tehnicieni dentari foartebine instruiţi în domeniul proteticiidentare, al aparatelor ortodonticeşi chirurgicale. La absolvire, un viitor tehni-cian dentar trebuie să deţinăcunoştinţe la zi şi o înţelegere achestiunilor majore referitoare lapractica medicinii dentare îngeneral şi a tehnicii dentare înspecial, trebuie să aibă multe abi-lităţi, inclusiv cele legate de cer-cetare, de investigaţie, cele ana-litice, de  rezolvare a problemelor,de planificare, comunicare, pre-zentare şi lucru în echipă. Deasemenea, trebuie să înţeleagăcare este relevanţa acestor acti-vităţi în practica tehnicii dentare. Decan, conf. univ, dr. Paul Freiman
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