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Dragi candidaţi, 
 
Vă felicităm pentru rezultatul obţinut la examenul de admitere pentru anul universitar 2021 – 2022 şi 
pentru faptul că aţi intrat în marea familie a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad. 
 
Candidaţii români declaraţi admişi au obligativitatea depunerii dosarului personal împreună cu dovada 
achitării taxei de şcolarizare şi a contractului de şcolarizare semnat (2 exemplare), în termen de 48 de ore 
de la afişarea rezultatelor la secretariatul facultăţilor din domeniul Sănătate din Campusul Universitar 
“Vasile Goldis” - str. Liviu Rebreanu, nr. 86 parter sau prin trimiterea pe email la una din următoarele 
adrese: 

medicina@uvvg.ro                                medicinadentara@uvvg.ro                                       farmacie@uvvg.ro 

Candidaţii proveniţi din state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, declaraţi admişi au obligativitatea depunerii dosarului personal 
împreună cu dovada achitării taxei de şcolarizare, a contractului de şcolarizare semnat (2 exemplare) şi 
dovada achitării taxei de procesare a dosarului (1.200 lei) în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor, 
la secretariatul facultăţilor din domeniul Sănătate din  Campus Universitar “Vasile Goldis” - str. Liviu 
Rebreanu, nr. 86 parter. 

Candidaţii care au obţinut nota minimă 5 la examenul de admitere la programul de studii Medicină dar 
nu au fost admişi, pot solicita prin formularea unei cereri, redistribuirea la programele de studii Medicină 
dentară, Farmacie, Tehnică dentară, Balneofiziokinteoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică sau 
Biologie. 
 
Candidaţii care au obţinut nota minimă 5 la examenul de admitere la programul de studii Asistenţă 
medical generală dar nu au fost admişi, pot solicita prin formularea unei cereri, redistribuirea la 
programele de studii Tehnică dentară, Balneofiziokinteoterapie şi recuperare, Nutriţie şi dietetică sau 
Biologie. 
 
Cererile pentru redistribuire se pot depune personal la secretariatul facultăţilor din domeniul Sănătate din  
Campus Universitar “Vasile Goldis” - str. Liviu Rebreanu, nr. 86 parter sau prin trimiterea pe email la una 
din următoarele adrese: 

medicina@uvvg.ro                                medicinadentara@uvvg.ro                                      farmacie@uvvg.ro 
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