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Website: farmacie.uvvg.ro

CONTACT



C
U
P
R
IN
S

2

CONTACTE

12

11
HARTĂ ARAD ȘI LOCAȚIILE

UNIVERSITĂȚII

10
PLATFORME IT

PARTENERI ANTREPRENORIALI
09

FACULTATEA DE FARMACIE

08
CONDUCEREA FACULTĂȚII

07

FILIALELE U.V.V.G.
06

05
OPORTUNITĂȚI

PUNCTE FORTE ALE FACULTĂȚII
04

SCURT ISTORIC AL FACULTĂȚII

03

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII

02

MESAJUL CONDUCERII

UNIVERSITĂȚII

01



3

UNIVERSITATEA DE VEST

“VASILE GOLDIȘ”
DIN ARAD

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din 

Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de 

creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii  

universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în 

carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.



MESAJUL CONDUCERII
UNIVERSITĂȚII 

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

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

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

O INSTITUȚIE
ACADEMICĂ
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masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în 
carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea 
socială. Dezvoltarea instituţională a Universităţii 
noastre este şi va rămâne una meritorie, racordată 
organic aşteptărilor mentorului său spiritual, Vasile 
Goldiş, membrilor fondatori ai comunităţii locale, 
d i s t i n s u l u i  c o r p  a c a d e m i c ,  s t u d e n ţ i l o r, 
masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor 
noştri. Prestigiul de care se bucură Universitatea de 
Vest “Vasile Goldiş” în străinătate este dovedit şi de 
numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la 
diferite programe de studii oferite de facultăţi. Tineri 
din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel, Turcia, 
Germania, Austria, Algeria, Tunisia, Ungaria, Suedia 
şi din alte părţi ale lumii studiază medicina în limba 
română sau în limbile franceză şi engleză.                                     
.
   De asemenea, graţie performanţelor de până acum, 
Universitatea noastră a devenit parteneră a peste 50 
de prestigioase instituţii academice din ţară şi din 
întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-
economică şi culturală a României.
                           

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

PREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr.
Aurel ARDELEAN

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Coralia-Adina COTORACI
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   Senatul universitar este structura de conducere, 
de decizie și deliberare academică a Universității. 
Este compus din 75% personal didactic și de 
cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților.

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

CONSILIUL DE  ADMINISTRAȚIE
2

RECTORUL
3

SENATUL UNIVERSITĂȚII

CONSILIUL FACULTĂȚII
  Definește strategia de dezvoltare, aprobă 
planurile de învăţământ, propune numărul de 
studenţi pe specializări și forme de învăţământ, 
aprobă disciplinele pentru examenele de licenţă, 
masterat și doctorat și validează directorii de 
departamente. 
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1    Asigură conducerea executivă a Universității, pe 
baza contractului de management și a contractului 
instituțional. Rectorul încheie contractul managerial 
cu președintele Senatului Universitar și contractul 
instituțional cu președintele Fundației Universitare  
“Vasile Goldiș” din Arad. Numește prorectorii pe 
baza consultării Senatului universitar.

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII 
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   Răspunde de calitatea întregului proces de 
învăţământ și cercetare din facultate. Coordonează 
activitatea Consiliului facultăţii pentru aplicarea 
hotărârilor luate, numește prodecanii și este 
președinte al Consiliului Facultăţii.

DECANUL
5

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

CONSILIUL 
DEPARTAMENTULUI6

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

DIRECTORII DE 
DEPARTAMENT7

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

SECRETARIATUL
8

7

“Prin noi înșine!”
Vasile Goldiș
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SCURT ISTORIC AL 
FACULTĂȚII

Facultatea de Farmacie, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în anul 2005 şi se integrează armonios în structura 
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad. Ideea înfiinţării Facultăţii de Farmacie a fost determinată 
atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, Aradul fiind renumit încă din perioada 
interbelică pentru Școala de Medicină veterinară dar chiar și de mult mai demult pentru studiile 
teologice - se pare, chiar mai de dinaintea deja cunoscutelor tradiții ieșene. Considerăm că încă din 
cele mai vechi timpuri Aradul a dat ţării generaţii de specialişti valoroşi, dedublînd experiența austro-
ungară masivă a zonei noastre cea care ne-a stat model în multe domenii ale vieții culturale, 
administrative și științifice ale zonei noastre.

9

În respect profund față de istoria recentă a 
o r a ș u l u i  n o s t r u ,  î m p l e t i t ă  d i n  a n i i 
postdecembriști cu cea a Universității de Vest 
"Vasile Goldiș" din Arad, s-a considerat că 
prezența unei Facultăți de Biologie la Arad 
secondată cronologic de apariția facultății de 
medicină și medicină Stomatologică poate fi 
întregită armonios doar prin ctitorirea unei 
facultăți de Farmacie, pentru care s-au făcut 
demersuri înca din anii 1999.

În prezent, după mai bine de 12 de ani de la 
înfiin țare, ne mândrim cu dovada unei  
continuități remarcabile a tradiției moștenite, 
care prin menținerea și dezvoltarea unui 
învățământ de calitate a determinat decisiv 
formarea de specialiști în domeniul farmaceutic, 
existând deja până la ora actuală un număr de 
cinci generații de studenți farmaciști care au 
susținut licența de studii în cadrul Universității 
noastre. Această tradiţie trebuie continuată 



şi dezvoltată în contextul provocărilor şi dinamicii societăţii 
de astăzi. 

Din anul 2015, odata cu înființarea Facultății de Farmacie de 
sine stătătoare misiunea noastră trebuie să fie aceea de a 
menține o tradiție a Universității noastre precum și de a 
spori o bază instituţională importantă a Universității de Vest 
”Vasile Goldiș” din Arad, de a promova o poziție consecventă 
în sistemul de sănătate din România, de a menține o cultură 
organizaţională a facultăţii, de a preţui reciproc relația 
studenţi- profesori, și de a favoriza în continuare competiţia 
şi colegialitatea, afirmarea individualităţii şi cooperarea. 

Creşterea performanţei profesionale a farmaciştilor şi 
nutriţioniştilor, în conformitate cu normativele europene  
prin: 

• Actualizarea permanentă a curriculei în funcţie de 
standardele specifice şi conform legislaţiei în vigoare, 
reglementată sectorial în spaţiul european; 
• Însuşirea de cunoştinţe teoretice necesare exercitării 
profesiilor; 
• Formarea de personal înalt calificat în domeniu, conform 
cu cerinţele de pe piaţa muncii din România şi Spaţiul 
European; 
• Deprinderea eticii profesionale;
• Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă şi a abilităților 
de comunicare. 

OBIECTIVE
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PUNCTE FORTE ALE 
FACULTĂȚII

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
- Planul de învăţământ cuprinde  discipline de specialitate cu o largă 
aplicabilitate, specializate în domeniul medicamentului și al plantelor 
medicinale;

- Discipline individualizate UVVG, specifice curriculei arădene, inexistente la 
alte curricule din România: Citotoxicologie, Fitoterapie și noțiuni de 
farmacovigilența vegetală, Gemmaeterapie, Biologia moleculară a 
medicamentului, Politici și strategii de promovare;

- Oferta educaţională este actualizată şi armonizată cu curricula ARACIS, 
prin prezentarea celor mai noi concepte, teorii, metode;

- Cursurile  se  desfăşoară  îmbinând  mijloacele  clasice  cu  cele  moderne 
(calculatoare, videoproiectoare, retroproiectoare);

- Corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei forţei de muncă.

- Profil cuprinzător al cercetării ştiinţifice, acoperirea domeniului de 
cercetare din sectorul plantelor medicinale, microscopiei electronice, 
geneticii si epigeneticii;

- Personalul didactic este  bine pregătit;

- Interdisciplinaritatea şi interrelaţionarea programelor analitice;

- Relație foarte bună cu asociația profesională CF Arad.

STUDENȚII
- O colaborare foarte bună între aceştia şi cadrele didactice;

- Studenţii  realizează lucrări, aplicaţii practice, diferite  studii de caz sau  
proiecte  lucrând  în echipă pentru  a-și dezvolta spiritul de colaborare; 
INTERSHIP ISV: Microscopie electronică, Genetică, Culturi în vitro;

- Angrenarea studenților ca voluntari în diferite proiecte de sănătate și de 
nutriție corectă pe platformele CJA, CMCA, etc.

12
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- Necesitatea de formare a resursei umane în domeniul Farmacie respectiv 
Nutriţie și Dietetică pentru  Europa.

- Dezvoltarea unui mediu al concurenţei, explozia de informaţii, rapiditatea 
cu care  se  produc  modificări,  impune  existenţa specialiștilor în domeniul 
farmaceutic cu o pregătire foarte bună.

- Recunoscută fiind importanţa metodelor de prevenţie și de tratare a 
afecţiunilor ce necesită un consult nutriţional și farmacovigilenţă , existenţa 
pe piaţa muncii a acestor specialiști bine pregătiţi este  oportună.

- Niciodată nu s-a  acordat o atât de mare  importanţă nutriţiei în profilaxia și 
patologia umană motiv pentru care se impune existenţa specialiștilor în 
domeniul nutriţie și dietetică care să știe să facă analizele ce se impun și să 
elaboreze planuri nutriţionale.

- Creșterea performanţei profesionale a farmaciștilor în concordanţă cu 
normativele europene.

- Însușirea de cunoștinţe teoretice și practice necesare exercitării profesiei.

- Cererea tot mai mare de forţă de muncă specializată.

OPORTUNITĂȚI

14

BAZA MATERIALĂ
- Existenţa  unui Campus  Universitar, cu doua  corpuri de clădiri  prin care  se  satisfac la un nivel 
corespunzător cerinţele de studiu  și muncă  ale  cadrelor didactice.

- Dotarea  corespunzătoare, necesară atât,  desfășurării procesului didactic, cât  și a activităţii de 
cercetare știinţifică.

- Structura de personal este echilibrată ca și număr, 32 titulari: 3 profesori universitari, 11 
conferenţiari , 11 șefi de lucrări, 7 asistenţi.

INFORMAŢIE, DOCUMENTARE ŞI BIBLIOTECI
- Dotarea corespunzătoare cu calculatoare, laptop-uri, video şi retroproiectoare;
- Accesul la resurse electronice de date din domeniul;



FILIALELE
UVVG

01
SEBIȘ

02
MARGHITA

03
ZALĂU

04
SATU MARE

05
BAIA MARE

Adresa: B-dul Victoriei, nr.12, C.P. 315700
Tel: 0257 311 083

E-mail: sebis@uvvg.ro

SEBIȘ - jud. Arad

Adresa: Str. C.Coposu, nr. 3, C.P. 450008
Tel: 0260 615 464 | 0260 615 465

E-mail: zalau@uvvg.ro 

ZALĂU - jud. Sălaj

Adresa: Str. M. Viteazul, nr. 26, C.P. 400030
Tel: 0261 716 230 | 0261 716 229 | 0361 401 014

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

SATU MARE - jud. Satu Mare

BAIA MARE - jud. Maramureș

MARGHITA - jud. Bihor

Adresa: Str. Culturii, nr. 5, C.P. 430282
Tel: 0262 213302 | Fax: 0262 213 682

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

Adresa: Str. Eroilor, nr. 9, C.P. 415300
Tel: 0259 362 802

E-mail: marghita@uvvg.ro
Web: marghita.uvvg.ro 
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PREZENTAREA CONDUCERII
FACULTĂȚII 

16

Conducerea Facultăţii de Farmacie este asigurată de:

Prof. univ. dr. Claudia Crina Toma
 Decan

Sef lucr. dr. Daniel Ionuț Răducan
Prodecan

Conf. dr. Alexe Morgovan
 Director de Departament

Echipa managerială a Facultăți i  de 
Farmacie , susține noile concepte de 
dezvoltare ale învățământului  medical 
internațional, asigurând studenților 
oportunitățile necesare pentru integrarea 
pe piața muncii, dar și formarea continuă 
prin programe specifice.   

Farmacie
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FACULTATEA DE
FARMACIE

Descriere

Arad, Str. L. Rebreanu  nr. 86,

Tel: 0257 Fax  0257 2259 850  |  : 59 851

E mail: f @uvvg.ro- armacie

Website: farmacie.uvvg.ro

Programe educaționale

2
PROGRAME

LICENȚĂ

Facultatea de Farmacie din cadrul U.V.V.G. Arad își asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ 
prin interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele din 
practică, care contribuie la acumularea cunoștinţelor teoretice și practice precum și la dezvoltarea 
competenţelor profesionale. Misiunea asumată pentru formarea farmaciștilor respectiv a 
nutriţioniștilor și dieteticienilor este bazată pe standardele de calitate impuse de reglementările 
sectoriale, standardele ARACIS și normativele legislative privind învăţământul superior, precum și a 
reglementărilor europene și naţionale privind profesiunea de farmacist și respectiv de nutriţionist-
dietetician.

18

Contact



PROGRAME EDUCAȚIONALE

Licență

Posibilități de angajare în domeniul farmaceutic

FARMACIE IF 5 ani 300 credite ECTS

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ IF 3 ani 180 credite ECTS

Licenţiat în farmacie

Nutriţionist dietetician licenţiat

Farmacii de circuit deschis

Farmacii de spital

Depozite farmaceutice

Laboratoare de producție

Învățământ postliceal și universitar 

Laboratoare de cercetare

Posibilități de angajare în domeniul nutriției și dieteticii

Spitale / clinici

Centre de tratament și spa

Cabinete de nutriție

Cabinete de boli metabolice și nutriție

Unități școlare

Unități de sănătate publică

Unități de industrie alimentară (preparare de alimente)

Restaurante / cantine

Săli fitness

19
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OBIECTIVE ȘI 
COMPETENȚE

PROGRAME 
DE STUDIU TIP 

LICENȚĂ
DIN CADRUL
FACULTĂȚII



FARMACIE
Arad

•  Creșterea performanţe i  profes ionale  a 
farmaciștilor în conformitate cu normativele 
europene.
• Însușirea de cunoștinţe teoretice necesare 
exercitării profesiei.
• Formarea de personal uman înalt calificat în 
domeniu, conform cu cerinţele de pe piaţa muncii 
din România și Spaţiul European.
• Actualizarea permanentă a curriculei în funcţie de 
standardele specifice și conform legislaţiei în 
vigoare, reglementată sectorial în spaţiul european;
• Deprinderea unei etici profesionale.
• Dezvoltarea capacităţii de muncă în echipă și 
abilitaţi de comunicare.

IF 5 300 
forma ani credite

Obiective specifice 

Competențe specifice

21

Ocupații posibile

• Farmacii de circuit deschis sau de circuit 
închis (spitale, clinici, servicii de ambulanţă, 
centre de dializă etc.) 
• Depozite farmaceutice 
• Laboratoare de analiză 
• Industria farmaceutică 
• Universităţi şi Instituții de cercetare 
• Instituţii publice (Ministerul Sănătăţii, Direcţia 
de Sănătate Publică, Agenţia Naţională a 
Medicamentului, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Casa Judeţeană de Asigurări Sociale 
de Sănătate, Institutul Public de Igienă etc.) 

Competențe profesionale:

C1. Proiectarea, formularea, prepararea si  
condiționarea medicamentelor, suplimentelor 
alimentare, cosmeticelor și a altor produse pentru 
sănătate.
C2.  Depozitarea, conservarea, distr ibuţ ia 
medicamentelor, suplimentelor alimentare, 
cosmeticelor i altor produse pentru sănătateș .
C3. Eliberarea medicamentelor, suplimentelor 
alimentare, cosmeticelor și altor produse pentru 
sănătate și asistenţa farmaceutică.
C 4 .  A n a l i z a  ș i  c o n t r o l u l  s u b s t a n ţ e l o r, 
medicamentelor, suplimentelor alimentare, 
cosmeticelor și altor produse pentru sănătate, 
analiza în laboratoare de biochimie, toxicologie, 
igiena mediului și alimentelor.
C5. Managementul, marketingul și administraţia în  
domeniul sănătăţii.
C6.  Consultanţa și  expert iza în domeniul 
medicamentelor, suplimentelor alimentare,  
cosmeticelor și a altor produse pentru sănătate.



Arad, Baia Mare, Satu Mare, 
Zalău, Marghita

IF 3 180 
forma ani credite

• Programul de studiu Nutriţie și dietetică are ca și principal obiectiv îmbinarea optimă a știinţelor 
fundamentale cu o pregătirea teoretică și practică a viitorilor absolvenţi care să fie capabili să se adapteze 
progresului știinţific în sistemul de îngrijire a stării de sănătate a populaţiei, prin profilaxie a unor boli ale 
societăţii moderne a căror incidenţă a crescut îngrijorător, în directă relaţie cu modul de alimentaţie și stilul de 
viaţă.

• Această specializare formează specialiști licenţiaţi într-un domeniu deficitar capabili să se integreze cu 
succes pe piaţa muncii, în ţară sau în spaţiul european, cu un rol esenţial în cei care vor obţine licenţa ca 
nutriţioniști, vor avea oportunitatea de a profesa în domenii variate de activitate: spitale, centre medicale, 
centre de sănătate, cluburi sportive, alimentaţie publică, asigurarea calităţii alimentului ș.a. 

• Studentul posedă la absolvire cunoștinţe teoretice și practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii 
de Nutriţionist și Dietetician.

Obiective specifice 

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

• Spitale, Clinici, Farmacii circuit deschis 
• Cabinete de nutriţie 
• Instituții de educație: școli, grădiniţe  
• Unități de alimentație: restaurante, 
cantine, etc.
• Baze sportive și de Wellness

C1.  Proiectarea și aprofundarea noţiunilor 
fundamentale în domeniul medical cât și fizico-
chimic.
C2. Identificarea și analiza aspectelor nutriţionale 
pe grupe de vârstă.
C3. Recunoașterea dezechilibrelor nutriţionale și 
stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de boli.
C4. Definirea principiilor de farmacoterapie și a 
celor specifice alimentului.
C5. .Consiliere nutriţională in diferite boli
C6. Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe 
indicatori nutriţionali, aplicând adecvat legislaţia 
sanitară în domeniu.

Competențe specifice Ocupații posibile
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LISTA PARTENERILOR ANTREPRENORIALI 
AI UNIVERSITĂȚII

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad

Consiliul Județean Arad

Direcția de Dezvoltare și Asistență 
Comunitară Arad

Inspectoratul Școlar Județean Arad

Primăria Municipiului Arad

SC Auto Schunn SRL

SC Blue Arctic SRL

SC Elearning & Software SRL

SC Finprom SRL

SC Hotel Leon SRL

SC Maschio Gaspardo România SRL

SC Piroş Security SRL

Vodafone

Agenția Județeană de Ocupare a Forței 
de Muncă Arad

Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad

Banca Comercială Română – BCR Arad

24

Asociația Maris și Institutul de Științe ale Vieții

Colegiul Farmaciştilor din Judeţul Arad

Laboratoarele Fares Bio Vital SRL

Pharmex Rom Industry SRL

Plantextrakt SRL

Farmaciile Dona
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PLATFORME IT PUSE LA
DISPOZIȚIA STUDENȚILOR

www.fb.com/uvvgarad
www.fb.com/fseiiuvvg
www.fb.com/facultateademedicinauvvg
www.fb.com/uvvg.medicinadentara
www.fb.com/facultateadefarmacieuvvg
www.fb.com/socioumaneefs
www.fb.com/uvvgdrept
www.fb.com/blcuvvg
www.fb.com/student uvvg

uvvg.ro
medicina.uvvg.ro
medicinadentara.uvvg.ro
drept.uvvg.ro
fseii.uvvg.ro
farmacie.uvvg.ro
socioumaneefs.uvvg.ro

WEBSITE

FACEBOOK
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Platforma portal uvvg.ro este un portal dezvoltat pe soluţia Moodle, 
pe el fiind implementate la ora actuală sistemul de evaluare 
multicriterială a cadrelor didactice, chestionarele de satisfacţie a 
studenţilor, dar şi secretariatele virtuale ale facultăților.

PLATFORMA PORTAL

PLATFORMA CURSURI

Platforma cursuri.uvvg.ro este o platformă de e-learning a 
universităţii, dezvoltată pe soluţia Moodle. Aici sunt postate 
suporturile de cursuri şi alte materiale ajutătoare pentru studenţi, 
grupate pe facultate, specializare, formă de învăţământ, an de studiu. 
Fiecare student are acces doar la cursurile proprii, pe bază de nume
de utilizator și parolă.  

UMS - UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM

Platforma pentru managementul studenţilor în care prin aplicaţiile 
client se realizează toate operaţiile de management a studentului 
din secretariat de la înmatriculare până la absolvire, cu evidența 
planurilor de învăţământ şi a situaţiilor şcolare, dar şi a situaţiilor 
financiare ale studenţilor.  Sistemul beneficiază şi de componenta 
online, unde studenţii îşi pot consulta situaţiile şcolare şi cele 
financiare, iar prin integrare cu sistemul de plăţi online Euplatesc.ro, 
studenţii pot prin această platformă să îşi plătească taxele online.  
Sistemul are şi o componentă Alumni, care devine activă şi vizibilă 
pentru fiecare student care devine absolvent.

Platforma examene uvvg.ro este o platformă dezvoltată pe soluţia 
Moodle pentru examinările susţinute pe calculator, accesibilă doar 
din laboratoarele universității.

PLATFORMA DE EXAMENE

SERVICIUL DE E-MAIL 

Serviciul de email @student.uvvg.ro: toți studenții pot beneficia de o adresă 
de e-mail de tip număr_matricol@student.uvvg.ro pe care o pot folosi la 
comunicarea în cadrul universității, atât pe parcursul studiilor, cât și după 
finalizare. Soluția este bazată pe sistemul Google Education.
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HARTA ORAȘULUI ARAD ȘI 
LOCAȚIILE UNIVERSITĂȚII

Spitalul Clinic
Județean

Cafenea
Segaffredo

Fast-Food
McDonalds

Primaria
Arad

Parcul
Mihai Eminescu

Biserica
Rosie

Raiffeisen
Bank

Boeme Cafe

Hotel 
Continental

Parcul padurice

Colegiul
Moise Nicoară

Universitatea
Vasile Goldiș

Parcul
Copiilor

Piața Mihai
Viteazul

Parcul
ReconcilieriiColegiul

Csiky Gergely

Ziridava Shopping
Center

Gara AradAtrium MallStadionul Francis
von Neumann

Spitalul Clinic
Municipal

Autogara
Atlassib

Cetatea
Aradului

Restaurant
Ema Del Mar

Fast-Food
Spartan

Fast-Food
KFCColegiul Național

“Vasile Goldiș”

Piața
Catedralei

Cafe Clasic
1890

Banca
Comercială

Română

ING
Bank

Dessert Shop
Delizioso

Ștrandul
Neptun

Piscină publică
Amefa-AMC

Restaurant
Șura Dacilor

Xo Residence

Complexul
Muzeal Arad

Casa de Cultura
a Sindicatelor

Catedrala Sfânta 
Treime

alebecl DduPo

Facultatea de
Științe Economice

Farmacia
DONA

Benzinăria
OMV

Banca Transilvania

Stație
taxi

Piața
Podgoria

Piața
Podgoria

Strada Ion C.Brătian
u

Stație
taxi

Strada Cozia

Teatrul 
Ioan Slavici
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9

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

   Str. Vasile Goldiș, nr. 6 - 6A

10    Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25-27

Centrul de Chirurgie Laparoscopică „Sf. Gheorghe” din Arad

7    Str. Henri Coandă, Nr. 1

Colegiul Particular „Vasile Goldiș”
Hotel „Academica” 
Biblioteca Europeană de Științe Bio-Medicale
Sedii de desfășurare a activităților facultăților de: Medicină 
Dentară, Medicină, respectiv Farmacie.

Centrul B.L.C.-U.V.V.G. 
Centrul Internațional de Testare lingvistică
Clasa Confucius
Departamentul de Limbi Moderne

11    Splaiul General Praporgescu – Baza Constructorul
3 B-dul Revoluției, Nr. 85-87

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” 
 Departamentul de Tehnologie a Informației 

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri
 Donația Colecția de Artă „ Doina și Baruțu Arghezi” 

6    Str. Andreny Karoly, Nr. 2-4

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

4    B-dul Revoluției, Nr. 78

Centrul Academic de Conferințe
Club ”Atheneum”

   B-dul Revoluției, Nr. 94-96 

B-dul Revoluției, Nr. 92

C U Sasa niversitarilor și tudenților

R U.V.V.Gectoratul . 
Direcția Financiar Contabilă
D R Iepartament elații nternaționale 
B E A Sirou liberare cte de tudii 
Direcția General Administrativă
F Ș Jacultatea de tiințe uridice
Compartiment Juridic
Casieria Universității
Tipografia Universității

1

Campus Universitar „Vasile Goldiș” 
Biroul pentru Studenți Străini 
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie
Facultatea de Medicină 
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Librăria Universitară Medicală

2 Str. Liviu Rebreanu, Nr. 86

8

Căminul studențesc
Centrul de Screening Mamar

   Str. Cocorilor, Nr. 58

5    Str. Mihai Eminescu, Nr. 15

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport
Librăria Universității
Goldiș TVNet
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
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CONTACTE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII

Tel: 0257-283 033
Tel: 0257-282 839
Tel: 0257- 254 540
Fax: 0257- 254 530

CABINET PRORECTORI

Tel./Fax: 0257-280 338
Tel./Fax: 0257-285557
administrativ@uvvg.ro

SERVICIUL ADMINISTRATIV

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

CONTABILITATE

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

DEPARTAMENT RELAȚII INTERNAȚIONALE

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

BIROU ELIBERARE ACTE STUDII

SECRETAR GENERAL AL UNIVERSITĂȚII:
Tel: 0257/280335
Fax: 0257 280810
Email: fsabau@uvvg.ro

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

BIROU STUDENȚI STRĂINI

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

CABINET RECTOR

Tel.: 0257-280 335
Fax: 0257-280 810
presedinte@uvvg.ro

CABINET PREȘEDINTE

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
ÎN CARIERĂ
Tel: 0257 259555
Email: consiliere@uvvg.ro



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

DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Tel./Fax: 0257-254 108
dppd@uvvg.ro

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE 
A PERSONALULUI DIDACTIC

Tel.: 0257-285 117
biblioteca@uvvg.ro

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ “TUDOR ARGHEZI”

Tel.: 0257-214 636

LIBRĂRIE

Tel: 0787 880 025
E-mail: blc@uvvg.ro

CENTRUL B.L.C. - U.V.V.G.
CENTRUL INTERNAȚIONAL DE TESTARE LINGVISTICĂ
CLASA CONFUCIUS
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
Tel.: 0040-357 407 200
www.scjarad.ro

FARMACII NON STOP
Help Net
Tel.: 0257-280 491
www.helpnet.ro
Sensiblu
Tel.: 0257-254 527; 0257-214 955
www.sensiblu.com

www.isuarad.ro

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ “VASILE GOLDIȘ” ARAD

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

URGENȚE
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 
FACULTĂŢII DE FARMACIE 

• În prezent ne mândrim cu dovada unei continuităţi remarcabile a tradiţiei 

moştenite, care prin menţinerea şi dezvoltarea unui învăţământ de calitate a 

determinat decisiv formarea de specialiști în domeniul Farmacie respectiv Nutriţie şi 

Dietetică. Această tradiţie trebuie continuată şi dezvoltată în contextul provocărilor şi 

dinamicii societăţii de astăzi.  

• Din anul 2015, odată cu înfiinţarea Facultăţii de Farmacie de sine stătătoare 

misiunea noastră a fost de a menţine tradiţia Universităţii noastre precum şi de a spori 

o bază instituţională importantă a Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad, de a 

promova o poziție consecventă în sistemul de sănătate din România, de a menţine o 

cultură organizaţională a facultăţii,  de a preţui reciproc relaţia studenţi - profesori şi 

de a favoriza în continuare competiţia şi colegialitatea, afirmarea individualităţii şi 

cooperarea.

• Principalele direcţii de dezvoltare şi a scopurilor de perspectivă instituţională în 

vederea realizării priorităţilor fundamentale ale Facultăţii de Farmacie - UVVG din 

Arad  sunt stabilite prin prisma modernizării procesului de învăţământ şi asigurării 

calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi bunele 

practici naţionale şi internaţionale. Aceste aspecte presupun un accent de 

continuitate pe:

- Asigurarea calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

şi bunele practici naţionale şi internaţionale.

- Managementul cercetării. Creşterea performanţei în activitatea de cercetare, 

dezvoltare – inovare, dezvoltarea colaborării cu mediul antreprenorial.

- Colaborări internaţionale.

- O politica de resurse umane care sa asigure prin raportare la prezent plierea pe 

standardele ARACIS.

- Un bun parteneriat cu studenţii şi a îmbunătăţirea serviciilor oferite acestora.

- Promovarea unui management performant şi asigurarea transparenţei decizionale.





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

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