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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

• misiunea și obiectivele Facultății sunt realiste, 
prin includerea tuturor formelor de program 
licență, master și doctorat

• tradiţia veche și puternică a medicinei și 
biologiei arădene; 

• interesul și sprijinul autorităţilor locale, atât a 
celor din domeniul sanitar, cât și al admini-
straţiei publice locale precum și a altor factori 
decizionali implicaţi; 

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

Cele mai importante argumente care au stat la baza iniţiativei de a pune bazele învăţământului 
biomedical arădean prin înfiinţarea unei facultăți de profil în Arad, sunt:

• poziţia geografică a Aradului, care facilitează 
cooperarea transfrontalieră cu instituţiile 
similare din țările învecinate;

• inserția profesională ridicată a absolvenților 
în domeniul sănătate (90%)

• interesul tinerilor din comunitatea locală 
pentru învăţământul medical și biologic (peste 
40% dintre studenţii facultăţilor de medicină din 
centrele universitare învecinate proveneau din 
municipiul sau judeţul Arad).

9
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• Facultatea de Medicină asigură un sistem educaţional 
coerent, diversificat ca și ofertă academică, cu toate ciclurile 
de educație: licență, masterat și doctorat, inclusiv rezidenţiat 
și școală postdoctorală.

• Cadrul educaţional este diversificat,educaţia teoretică și 
practică a viitorilor absolvenţi realizându-se prin progra-
mele de pregătire postuniversitară și de educaţie continuă.

• Învățământul centrat pe student reprezintă obiectivul 
major pentru ridicarea permanentă a calităţii procesului 
didactic. Acesta se realizează print-o analiză Swot dinamică, 
care permite transformarea amenințărilor mediului extern 
în oportunități, care la rândul lor permit transformarea 
eventualelor punctele slabe în puncte tari, atât la nivelul 
facultății cât și a universității noastre. 



PUNCTE FORTE ALE 
FACULTĂȚII

FACILITĂȚI
- Cadrele didactice din cadrul facultății, au pregătirea profesională în 
concordanţă cu specificul programelor de studii, o parte dintre acestea fiind 
și practicieni în Clinicile Universitare; 

- Personalul didactic participă în permanență la diseminarea rezultatelor 
științifice obținute prin activitatea de cercetare desfășurată (simpozioane, 
conferințe, workshop-uri, ateliere de lucru); 

- Curricula programelor de studiu cuprinde discipline de specialitate cu o 
largă aplicabilitate în domeniul bio-medical; 

- Procesul didactic și de cercetare se desfășoară în spații amenajate și 
dotate corespunzător; 

- Existența parteneriatelor încheiate între U.V.V.G., Facultatea de Medicină și 
actorii locali (instituții publice și private din domeniul biomedical, instituţii de 
învăţământ preuniversitar, etc.); 

- Studenții și cadrele didactice au acces gratuit la baze de date internaționale 
(platforma ANELIS, Springerlink, CEEOL, Web of Science Thomas Reuters, 
Science Direct), cât și la biblioteci de specialitate din domeniul bio-medical; 

- Participarea studenților ca și beneficiari/grup țintă, în proiectele finanţate 
din fonduri europene, naționale și locale; 

- Oferta programelor de studiu este adaptată anual cerinţelor stake-
holderilor interni și externi; 

- Studenții au la dispoziție o bază materială modernă, cu dotări adecvate 
cerinţelor de pregătire din domeniul bio-medical; 

- Cadrele didactice utilizează în procesul de predare/învățare metode și 
tehnici moderne, centrate pe student; 

- Programele de studiu din cadrul facultății sunt acreditate la nivel național 
și internațional.
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- Asigurarea accesului studenților prin finalizarea programelor de studii la 
cursuri complementare pregătirii lor și recunoașterea europeană a acestora 
prin diplome/certificate de limbi europene (Germană, Franceză, Italiană, 
Spaniolă) și de pregătire profesională tehnică (marketing medical, 
comunicare, biologie) urmare a statutului U.V.V.G. Arad, de membru F.E.D.E. 
(European Federation of Higher Schools) din 1992.

- Prezenţa facultăţii într-un spaţiu geografic propice, poate genera 
dezvoltarea unor parteneriate cu mediul socio-economic și comunitățile 
locale, ajutând astfel la dezvoltarea socio-economică a Regiunii Nord-Vest.

- De asemenea, poate susţine inserţia absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă 
în regiune prin intermediul parteneriatelor cu mediul socioeconomic și a 
comunităților locale, ajutând astfel la menţinerea tineretului în ţară, pe piaţa 
de muncă romănească.

- Cererea tot mai mare de forţă de muncă specializată în domeniul bio-
medical.

- Dezvoltarea activităților medicale din Nord – Vestul țării, prin oferirea de 
personal calificat, cu studii superioare în domeniu.

- Consolidarea legăturilor cu: spitale, centre de cercetări sau institute de 
cercetare din țară și străinătate.

- Tradiția unor colaborări sustenabile cu Universități și instituții de profil din 
străinătate.

OPORTUNITĂȚI

12
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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 



PREZENTAREA CONDUCERII
FACULTĂȚII 

Conducerea Facultăţii de Medicină este asigurată de:

Conf. dr. Carmen Neamțu
 Decan

Conf. dr. Casiana Boru 
Prodecan

Lector dr. Iulian Stana 
Prodecan

Echipa managerială a Facultăți i  de 
Medicină, 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.   

Medicină
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CONSILIUL
FACULTĂȚII

Studenți:

16

Conf. univ. dr. 
Carmen Neamțu 

Conf. univ. dr. 
Casiana Stănescu 

Prof. univ. dr. 
Totolici Bogdan Dan 

Prof. univ. dr. 
Mathe Endre 

Prof. univ. dr. 
Coralia Adina Cotoraci 

Secretar Șef lucrări dr. 
Alciona Sasu

Șef lucrări dr. 
Morariu Stelian 

Șef lucrări dr. 
Pribac Ciprian 

Șef lucrări dr. 
Simona Dumitra

Jurje 
Adrian

Bojin 
Briana

El Moataz 
Billal Samy



FACULTATEA DE 
MEDICINĂ GENERALĂ

Descriere

Arad, Str. L. Rebreanu  nr. 86,

Tel: 0257 Fax  0257 2259 691  |  : 59 852

E mail: @uvvg.ro- medicina

Website: medicina.uvvg.ro

Contact

Programe educaționale

Facultatea de Medicină prin obiectivele sale, integrează cu succes noul concept al "medicinei fără 
graniţe", în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, și Euro-
Atlantice - diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional prin acreditare internațională 
de către agenția de evaluare externă AHPGS, recunoscută de către Guvernul României prin HG nr. 781 
– Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015, privind aprobarea 
Nomenclatorului diplomelor și al specializărilor/programelor de studii universitare, publicat în 
Monitorul oficial nr. 724/28.09.2015.

Misiunea declarată a Facultății este de:
• a forma cadre biomedicale cu competențe profesionale și transversale înalte, integrate cu succes pe 
piaţa naţională și internaţională a muncii, precum și perfecționarea continuă  a acestora pe tot 
parcursul vieții;
• a genera și transmite cunoștinţe știinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune 
internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea 
patrimoniului cunoașterii universale;
• a oferii comunităţii diferite servicii sociale și culturale;
• a presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari în condiţii de calitate competitive.
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5
PROGRAME

LICENȚĂ

6
PROGRAME

MASTERAT

3
PROGRAME

POSTUNIVERSITARE

2
PROGRAME

DOCTORAT



Licență

Masterat

MEDICINĂ (RO, EN, FR) Licenţă de doctor-medicIF 6 ani 360 credite ECTS

BIOLOGIE IF 3 ani 180 credite ECTS Licențiat în biologie

IF 3 ani 180 credite ECTSBALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ȘI RECUPERARE

Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical

Biologie moleculară și biotehnologii

Biologie și biotehnologii moleculare cu aplicații farmaco-medicale

Biochimie și biologie moleculară

Radiologie și imagistică medicală

Doctorat
Școala doctorală de medicină - cu domeniile:

Școala doctorală de biologie - cu domeniul:

Postuniversitare

Chirurgie cardiovasculară. Chirurgie vasculară

Licențiat în fiziokinetoterapie

Medicină socială şi management sanitar IF 90 credite ECTS

IF 120 credite ECTS

IF 120 credite ECTS

IF 120 credite ECTS

PROGRAME EDUCAȚIONALE

18

-  Gastroenterologie 
-  Medicină internă 
-  Medicina Familiei 
-  Ortopedie

-  Radiologie 
-  Urologie
-  Ginecologie

-  Biologie

Științe biomedicale IF 120 credite ECTS

Medicină comunitară și sănătatea familiei IF 90 credite ECTS
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OBIECTIVE ȘI 
COMPETENȚE

PROGRAME 
DE STUDIU TIP 

LICENȚĂ
DIN CADRUL
FACULTĂȚII



IF 6 360 
forma ani credite

Descrierea programului de studiu

MEDICINĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
Arad

• Prima generaţie de studenţi mediciniști și-a început studiile în anul universitar 1992 -1993 la Facultate de 
Medicină din cadrul U.V.V.G. Arad, examenul de licenţă desfășurându-se la Facultatea de Medicină din cadrul 
U.M.F. „Carol Davila” București, unde primele promoţii de absolvenţi au promovat examenul de licenţă în 
proporţie de 100% dintre totalul celor care s-au prezentat la examen (99% din numărul absolvenţilor primelor 
trei promoţii, respectiv 1998, 1999, 2000 au obţinut titlul de Doctor Medic).
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Competențe 

Competențe specifice:
C 1. S Cunoștinţele corespunzătoare despre știinţele pe care se bazează medicina și o bună înţelegere a 
metodelor știinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite 
știinţific și analiza lor.
C . S2 Cunoștinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile și comportamentul persoanelor sănătoase și 
ale celor bolnave, precum și relaţiile dintre starea de sănătate și mediul social și fizic al fiinţei umane.
C . S3 Cunoștinţele corespunzătoare despre disciplinele și practicile clinice care oferă o imagine coerentă a 
afecţiunilor mintale și fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei și reproducerii 
umane.
C . S4  Experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competențe profesionale:

C1. Identificarea stării de boală și stabilirea 
diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor).
C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic 
adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate.
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau 
a  co n t e x t u l u i  a p a r i ț i e i  u n e i  î m b o l n ă v i r i 
individuale/colective, urmate de alegerea și 
aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie.
C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din 
perspectiva particularităților comunității, în relație 
directă cu condițiile sociale, economice sau/și 
culturale  proprii acelei colectivități.
C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare 
științifică sau/și formativă în domeniul său de 
competență.
C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate 
a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri 
profesionale.

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a 
resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, 
termenelor de realizare aferente și riscurilor 
aferente.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților 
într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și 
în relație  cu pacientul.
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și 
a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri  Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc.) atât 
în limba româna cât și într-o limbă de circulație 
internațională.



IF 6 360 
forma ani credite

Descrierea programului de studiu
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MEDICINĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

Arad

• Acreditarea unei noi specializări - Specializarea Medicină în limba franceză reprezintă o realizare importantă 
a Facultăţii de Medicină. Această specializare este susţinută de o infrastructură modernizată, acoperind atât 
necesitatea de spaţii de învăţământ, resursele tehnice de nivel european, bibliotecă, dar și dotările destinate 
activităţilor culturale și sociale. 
• Misiunea nobilă și responsabilă a corpului medical, cultivată la înalte standarde profesionale și umane, 
definește întreaga sa activitate și obiectivele asumate de-a lungul timpului. Facultatea de Medicină participă 
anual la întâlnirile Asociației Decanilor Facultăților din România (ADFMR), fiind partener CIDMEF (Conférence 
Internationale des Doyens et des Facultés de Médecine d'Expression Française), afiliată AUF (Agenția 
Universitară a Francofoniei).

Competențe 
Competențe specifice:
C 1. S Cunoștinţele corespunzătoare despre știinţele pe care se bazează medicina și o bună înţelegere a 
metodelor știinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite 
știinţific și analiza lor.
C . S2 Cunoștinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile și comportamentul persoanelor sănătoase și 
ale celor bolnave, precum și relaţiile dintre starea de sănătate și mediul social și fizic al fiinţei umane.
C . S3 Cunoștinţele corespunzătoare despre disciplinele și practicile clinice care oferă o imagine coerentă a 
afecţiunilor mintale și fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei și reproducerii 
umane.
C . S4  Experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competențe profesionale:

C1. Identificarea stării de boală și stabilirea 
diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor).
C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic 
adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate.
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a 
c o n t e x t u l u i  a p a r i ț i e i  u n e i  î m b o l n ă v i r i 
individuale/colective, urmate de alegerea și 
aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie.
C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din 
perspectiva particularităților comunității, în relație 
directă cu condițiile sociale, economice sau/și 
culturale  proprii acelei colectivități.
C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare 
științifică sau/și formativă în domeniul său de 
competență.
C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a 
sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri 
profesionale.

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a 
resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, 
termenelor de realizare aferente și riscurilor 
aferente.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-
o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în 
relație  cu pacientul.
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și 
a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri  Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc.) atât în 
limba româna cât și într-o limbă de circulație 
internațională.



MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
IF 6 360 

forma ani credite

Arad

Descrierea programului de studiu 
• Activitatea didactică la linia de predare în limba engleză implică eforturi substanțiale de realizare a unor 
cursuri în limba engleză de înalt nivel. Corpul academic profesoral  și-a  asumat  această responsabilitate, fiind 
conștient că dezvoltarea internațională a Universității este  obligatorie  pentru dinamica ascendentă și 
prestigiul acesteia. Predarea medicinei într-o limbă străină este o provocare majoră dar, în același timp, este 
generatoare a unei satisfacții profesionale deosebite. De asemenea, studenții străini sunt încurajați să 
participe la activitatea de cercetare științifică, în cadrul cercurilor de profil, fiind elaborate lucrări științifice, 
care sunt prezentate în fiecare an la Zilele Academice Arădene, la secțiuni speciale liniilor de predare în limbă 
străină. Cei mai valoroși studenți sunt cooptați în colectivele cercurilor studențești.
• Biroul de Studenți Străini a fost înființat de către Universitate, pentru a rezolva în mod operativ multiplele 
probleme ale acestora, privind variate aspecte administrative, didactice, sociale, culturale, sportive etc.

Sănătate

domeniu
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Competențe 

Competențe specifice:
C 1. S Cunoștinţele corespunzătoare despre știinţele pe care se bazează medicina și o bună înţelegere a 
metodelor știinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite 
știinţific și analiza lor.
C . S2 Cunoștinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile și comportamentul persoanelor sănătoase și 
ale celor bolnave, precum și relaţiile dintre starea de sănătate și mediul social și fizic al fiinţei umane.
C . S3 Cunoștinţele corespunzătoare despre disciplinele și practicile clinice care oferă o imagine coerentă a 
afecţiunilor mintale și fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei și reproducerii 
umane.
C . S4  Experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competențe profesionale:

C1. Identificarea stării de boală și stabilirea 
diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor).
C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic 
adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate.
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a 
c o n t e x t u l u i  a p a r i ț i e i  u n e i  î m b o l n ă v i r i 
individuale/colective, urmate de alegerea și 
aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie.
C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din 
perspectiva particularităților comunității, în relație 
directă cu condițiile sociale, economice sau/și 
culturale  proprii acelei colectivități.
C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare 
științifică sau/și formativă în domeniul său de 
competență.
C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a 
sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri 
profesionale.

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a 
resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, 
termenelor de realizare aferente și riscurilor 
aferente.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-
o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de 
relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și în 
relație  cu pacientul.
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și 
a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri  Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line, etc.) atât în 
limba româna cât și într-o limbă de circulație 
internațională.
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IF 3 180
forma ani credite

Descrierea programului de studiu

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ȘI RECUPERARE 

• În cadrul programului de studiu, absolventul va obține o calificare profesională și competențe 
specifice medicinei moderne.

• Obiectivele programului de studii, sunt realizate prin asigurarea unei pregătiri teoretice și 
fundamentale adecvate, respectiv: deprinderi practice conform unui barem minim stabilit la nivelul 
fiecărei discipline, prin stagii practice, gărzi și practică de vară, cuprinse și creditate anual în planul de 
învăţământ; îmbinarea noţiunilor teoretice cu practica clinică, prin tehnici concrete de îngrijire ale 
pacienţilor, însușirea unor noţiuni de management al serviciilor de sănătate, de management al 
calităţii, al riscului profesional, aspecte legale și/sau etice ale practicii medicale; acumularea de 
cunoștinţe de legislaţie sanitară: rolul, structura și funcţiile sistemului sanitar; definirea rolului pe 
care fiziokinetoterapeutul îl are ca promotor al stării de sănătate a populaţiei, prin înţelegerea 
influenţelor pe care stilul de viaţă le are asupra necesităţilor de îngrijire al acestora; deprinderea 
respectului faţă de pacient cu adoptarea unor standarde corespunzătoare din punct de vedere 
cultural, etic și profesional; însușirea disciplinelor social-umaniste: psihologie medicală, sociologie, 
etică și deontologie medicală.

• Conceptul didactic general al programului urmărește o instruire teoretică echilibrată și coordonată 
cu instruirea clinică, astfel  încât cunoștințele și experiența practică, să fie dobândite într-un mod 
adecvat, care să permită absolvenților o abordare multidisciplinară și o înțelegere integrată a 
conceptului de recuperare adresat în special pacienților cu diferite afecțiuni. 

Arad

24 



25 

În urma pregătirii, programul asigură garanția:

• Cunoașterii adecvate a științelor ce stau la baza activității de fiziokinetoterapeut.
• Cunoașterii adecvate a deontologiei și legislației profesionale.
• Cunoașterii aprofundate a funcțiilor biologice, a anatomiei și fiziologiei.
• Cunoașterii relațiilor dintre starea de sănătate și mediul fizic și social al omului 
și al comportamentului acestuia asigurând dobândirea abilităților necesare.
• Unei experiențe clinice adecvate, dobândite sub îndrumarea unui personal 
calificat, în vederea:

- Evaluării, aplicării și monitorizării procedurilor și tehnicilor de terapie fizică, 
asistență kinetică, profilactică și de recuperare motorie pentru pacienții cu 
patologie locomotorie post-traumatică sau reumatismală, neurologică, 
cardiovasculară și respiratorie.
- Evaluării, aplicării și monitorizării procedurilor și tehnicilor de electroterapie, 
hidrotermoterapie și masaj.
- Monitorizării stării generale a pacienților din punct de vedere anatomo-
funcțional și furnizarea către medicul specialist a informațiilor relevante pentru 
elaborarea și monitorizarea planurilor terapeutice individuale bazate pe 
programe de exerciții fizice statice și dinamice, în conformitate cu diagnosticul 
clinic.
- Aplicării programelor de terapie fizică și recuperare medicală în scopul refacerii 
funcțiilor diminuate, creșterii nivelului funcțional sau pentru realizarea unor 
mecanisme compensatorii.
- Cunoașterii și respectării regulilor de etică și deontologie medicală.
- Aplicării programelor de comunicare atât în relația cu pacientul cât și cu ceilalți 
membri din echipa de recuperare.
-Capacității de participare la formarea personalului medical și unei experiențe de 
colaborare optimă cu restul personalului, desfășurării de activități de educație în 
instituții de învățământ pentru pregătirea viitorilor fiziokinetoterapeut, activități 
de cercetare.



Competențe

Competențe profesionale:

C1. Evaluează starea generală (în special aparatul 
locomotor), a pacientului  sau  sportivului, din punct 
de vedere anatomo funcţional.
C2. Identifică semne clinice de suferinţă musculo-
osteo-articulară.
C3. Realizarea programelor de kinetoterapie 
adaptate patologiei şi conform obiectivelor stabilite 
de medic, utilizând cunoştinţele fundamentale din 
domeniu.
C4. Elaborarea şi realizarea programelor de masaj 
individualizate.
C5. Elaborarea şi realizarea programelor de 
hidrotermoterapie şi a altor metode specifice în 
acord cu patologia în cadrul programului integrat de 
tratament recuperator.
C6. Realizarea protocoalelor de electroterapie 
întocmite de medic.
C7. Efectuarea determinărilor necesare pentru 
stabilirea diagnosticului funcţional precum şi 
monitorizarea acestuia.
C8. Instruirea pacientului în vederea utilizării 
ortezelor, protezelor şi altor dispozitive de facilitare 
a activităților cotidiene şi socio-profesionale.
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C9. Programe de recuperare medicală pe grupe de 
afecţiuni.
C10. Programe de terapie complementară.

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a 
resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, 
termenelor de realizare aferente și riscurilor 
aferente.
CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților 
într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei și 
în relație  cu pacientul.
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și 
a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri  Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în 
limba română cât și într-o limbă de circulație 
internațională.



IF 3 180 
forma ani credite

Descrierea programului de studiu

BIOLOGIE 

Arad

• În contextul dezvoltării știinţelor vieţii, biologia ca domeniu de studiu a căpătat o dimensiune de necontestat, 
investigaţiile realizate au atât aspect descriptiv cât și aplicativ. 

• Specializarea își propune să faciliteze însușirea de metode, deprinderi și capacităţi care să le permită 
absolvențiilor să devină specialiști în biologie și totodată să acopere necesarul de cadre pentru învăţământul 
preuniversitar și universitar, laboratoarele de profil și sectoarele de cercetare în biologia teoretică și aplicativă.
Obiectivul general al programului de studii constă în formarea de resurse umane înalt calificate în domeniul 
biologiei prin cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor 
dintre organism şi mediu, etc.  

• Organizarea și desfășurarea acestui program de studii aduce universităţii și facultății noastre o creștere a 
imaginii și prestigiului, asigură o concurenţă benefică între școlile de profil românești, poate amplifica și mai 
mult schimburile și activităţile de cooperare cu celelalte universităţi din ţară și din Europa, asigură o bază bună 
pentru parcurgerea de către cei care doresc, a celorlalte cicluri de studii universitare – masterat, doctorat și 
postdoctorat.

Competențe
Competențe profesionale:

C1. Operarea cu noțiuni concepte, legități și principii 
specifice domeniului.
C2. Investigarea bazei moleculare și celulare de 
organizare și funcționare a materiei vii.
C3. Utilizarea de modele și algoritmi pentru 
cunoașterea lumii vii.
C4. Explorarea sistemelor biologice.
C5. Integrarea inter/transdisciplinară a cunoștin-
țelor specifice domeniului.

Competențe transversale:

CT1. Realizarea responsabilă și eficientă a 
sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu 
respectarea principiilor de etică profesională.
CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea 
responsabilităților corespunzătoare profilului 
profesional și personal.
CT3. Dezvoltarea capacităților de reflecție critic-
constructivă asupra propriului nivel de pregătire 
profesională în raport cu standardele profesiei.
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OBIECTIVE ȘI 
COMPETENȚE

PROGRAME 
DE STUDIU TIP 

MASTERAT
DIN CADRUL
FACULTĂȚII
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2 120 
forma ani crediteANALIZE DE LABORATOR 

UTILIZATE ÎN DOMENIUL BIOMEDICAL 

Obiective specifice 

Competențe

• Formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică și practică multi-transdisciplinară, capabil să 
abordeze problematici sistemice, complexe  în domeniul  știinţelor bio-medicale.

• Dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniul biologiei, care să definească eforturile materiale, umane, 
financiare și să promoveze o abordare inovativă multimodală și transdisciplinară în acest domeniu, în acord cu 
tendinţele manifestate la nivel european și mondial prin studii axate pe științe fundamentale, ecosanogeneză, 
bioeconomieși bazele moleculare ale vieții.

• Extinderea serviciilor acordate diferitelor unităţi economice și sanitare prin transferul produselor știinţifice 
în diferite sectoare: servicii bio-medicale, bio-nano-tehnologii, prin inițierea transferului de tehnologii către 
mediul economic, obținute în urma activități de cercetare. 

Competențe profesionale:

C1. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile 
moderne de investigare specifice domeniului.
C2. Cunoașterea principiilor și normelor de 
organizare și funcționare a laboratoarelor de 
specialitate.
C3. Evaluare, analiză și elaborare de studii, 
rapoarte profesionale și articole științifice.
C4. Organizarea și realizarea protocoalelor 
necesare susținerii unei activități de cercetare 
specifice domeniului.
C5. Capacitate de integrare în echipe de 
cercetare.

Competențe transversale:

CT1. Realizarea responsabilă si eficientă a 
sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu 
respectarea principiilor de etică profesională.
CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și 
preluarea responsabilițăilor corespunzătoare 
profilului profesional și personal.
CT3. Dezvoltarea capacităților de reflecție 
critic-constructivă asupra propriului nivel de 
pregătire profesională în raport cu standardele 
profesiei.

IF

Obiectiv general 

•  Obiectivul general al programului de studii își propune să asigure excelență atât în educație, cât și în 
cercetarea științifică, conferind viitorilor absolvenți competențe și abilități profesionale adecvate, formând 
resurse umane înalt calificate în domeniul bio-medical pentru o bună inserție pe piața muncii din România și 
Uniunea Europeană într-un domeniu deosebit de dinamic și actual.
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2 120 
ani credite

Obiectiv general 

Competențe 

• Obiectivul general al programului de studii își propune să asigure excelență atât în educație, cât și în 
cercetarea științifică, conferind viitorilor absolvenți competențe și abilități profesionale adecvate, formând 
resurse umane înalt calificate în domeniul bio-farmaco-medical pentru o bună inserție pe piața muncii din 
România și Uniunea Europeană într-un domeniu deosebit de dinamic și actual.

Competențe profesionale:

C1. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile 
moderne de investigare specifice domeniului.
C2. Cunoașterea principiilor și normelor de 
organizare și funcționare a laboratoarelor de 
specialitate.
C3. Evaluare, analiză și elaborare de studii, rapoarte 
profesionale și articole științifice.
C4. Organizarea și realizarea protocoalelor 
necesare susținerii unei activități de cercetare 
specifice domeniului.
C5. Capacitate de integrare în echipe de cercetare.

BIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGII MOLECULARE 
CU APLICAŢII FARMACO-MEDICALE IF

forma

Competențe transversale:

CT1. Realizarea responsabilă si eficientă a sarcinilor 
aferente profesiilor din domeniu cu respectarea 
principiilor de etică profesională.
CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea 
responsabilițăilor corespunzătoare profilului 
profesional și personal.
CT3. Dezvoltarea capacităților de reflecție critic-
constructivă asupra propriului nivel de pregătire 
profesională în raport cu standardele profesiei.

30 

Arad



IF 1,5 90 
forma ani crediteMEDICINĂ SOCIALĂ 

ȘI MANAGEMENT SANITAR  

• Formarea resursei umane înalt calificate, cu pregătire teoretică și practică multi-transdisciplinară, cu 
cunoștințe aprofundate în aria managementului sanitar, capabilă să abordeze problematici sistemice, 
complexe  în domeniul știinţelor bio-medicale și utilizarea acestor cunoștințe în interpretarea și explicarea 
situațiilor specifice în contextul general.
• Dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniul medicinei, care să definească eforturile materiale, umane 
și financiare și să promoveze abordarea, transferul și rezolvarea multimodală și transdisciplinară, în acord cu 
tendinţele manifestate la nivel european și mondial prin studii axate pe științe fundamentale, medicină 
translațională, printr-o reflexie critică și constructivă.
• Asigurarea condiţiilor pentru exprimarea potenţialului știinţific al cadrelor universitare, cercetărilor, 
masteranzilor prin continuarea și dezvoltarea procesului de integrare a programelor de cercetare în reţeaua 
știinţifică internaţională, pentru a facilita accesul la resursele financiare ale programelor cadru ale Uniunii 
Europene.
• Extinderea serviciilor acordate diferitelor unităţi economice și sanitare prin transferul produselor știinţifice 
în diferite sectoare: servicii medicale și de recuperare, bio-nano-tehnologii, managementul mediului, prin 
acumularea cunoștințelor și abilităților necesare promovării eficiente a stării de sănătate și a profilaxiei 
acesteia și prin studii științifice comunitare prevenționale și/sau terapeutice, urmate de comunicarea și 
diseminarea rezultatelor către populație în sens educațional.
• Comunicare individuală și organizațională prin aplicarea principiilor de comunicare în relația cu pacientul, cu 
ceilalți membrii din echipă, cu comunitatea academic și medicală utiliziind diverse surse și instrumente de 
informare.

Obiective generale 

Competențe

Competențe profesionale:

C1. Proiectarea, cercetarea și aprofundarea 
noțiunilor avansare în domeniul managementului 
serviciilor de sănătate și managementului strategic.
C2. Identificarea și aprofundarea noțiunilor de 
management al resurselor umane și al calității 
îngrijitorilor de sănătate.
C3. Evaluarea complexă și avansată a sănătății în 
raport cu mediul fizic și profesional, respectiv la 
vârstnic.
C4. Organizarea și realizarea protocoalelor 
necesare susținerii unei activități de cercetare 
specifice domeniului.
C5. Comunicare individuală și organizațională prin 
aplicarea principiilor de comunicare utile unui 
management adecvat.

C6. Gestionarea metodelor avansate de biostatistică 
medicală aplicând adecvat legislația sanitară în 
domeniu.

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a 
resurselor disponibile, condițiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, 
termenelor de realizare și riscurilor aferente.
CT2. IIdentificarea rolurilor și responsabilităților 
într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și 
a resurselor de comunicare și formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicații software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.).
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2 120 
ani credite

Obiective specifice 

Competențe

• lorPregătirea studenți  cu competențe practice în cercetarea de vârf biomedicală, utile pentru studiile 
doctorale viitoare  din domeniul Biologie, Medicină și alte domenii conexe, .
• Pregătirea de specialiști în cercetarea biomedicală/activitatea de laborator din universități, institute de 
cercetare, unități sanitare/spitale și unitățile industriale.
• Dobândirea de cunoștințe științifice de bază și aprofundate în domeniul științelor biomedicale: biologie 
celulară, genomică și transcritomică, semnalizare celulară, bazele moleculare ale maladiilor umane, 
neurobiologie moleculară, aspectele de bază ale mecanismelor patologice ale bolilor, studiul determinismului 
genetic al unor condiţii umane patologice.
• Dobândirea de abilități practice în cercetarea biomedicală: tehnici de biologie celulară și moleculară, tehnici 
de microscopie, imagistică in vivo, culturi de celule, modele experimentale animale, etc.
• Dobândirea de cunoștințe de bază pentru cariera de cercetare: metodologia cercetării științifice, etica 
cercetărilor biomedicale, biostatistică și noțiuni de bază privind elaborarea unei lucrări știintifice.
• Dobândirea de experiență în cercetarea individuală legată de derularea experimentelor pentru lucrarea  de 
dizertație.

Competențe profesionale:

C1. Capacitatea de a aplica metodele și tehnicile 
moderne de investigare inter-/transdisciplinare 
specifice domeniului biomedical (biologie celulară, 
genomică și transcritomică, semnalizare celulară, 
bazele  moleculare  a le  maladi i lor  umane, 
neurobiologie moleculară, aspectele de bază ale 
mecanismelor patologice ale bolilor, studiul 
determinismului genetic al unor condiţii umane 
patologice).
C2. Capacitatea de a investigarea şi interpreta bazele 
celulare și moleculare de organizare şi funcţionare a 
organismului uman în condiții normale și patologice.
C3. Cunoașterea principiilor și normelor de 
organizare și funcționare a laboratoarelor de 
specialitate.
C4.  Evaluare, analiza si elaborare de studii, rapoarte 
profesionale și articole științifice.
C5. Organizarea și realizarea protocoalelor necesare 
susținerii unei activități de cercetare.
C6.  Capac i ta tea  de  a  rea l iza  o  cercetare 
independentă.
C7.  Capacitate de integrare în echipe de cercetare.

MASTER DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE
BIOMEDICALE IF

forma

Competențe transversale:

Operarea cu noţiuni şi concepte aprofundate, 
principii şi metodologii de lucru specifice inter-
/transdisciplinare domeniului biomedical.
CT1. Investigarea şi interpretarea bazei celulare și 
moleculare de organizare şi funcţionare a materiei 
vii, în contexte aplicate domeniului biomedical.
CT2. Utilizarea de modele şi algoritmi pentru 
aplicarea cunoştinţelor domeniului biomedical în 
proiecte profesionale sau/şi de cercetare ştiinţifică.
CT3. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi 
responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi 
răspundere personală, pe baza principiilor, normelor 
şi a valorilor codului de etică profesională.
CT4. Folosirea tehnicilor de muncă eficientă în echipe 
multidisciplinare pe diverse paliere ierarhice.
CT5. Documentarea şi folosirea informaţiilor 
ştiinţifice în limba română şi limba engleză pentru 
dezvoltarea profesională şi personală, prin formare 
continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri 
ştiinţifice.
CT6. Integrarea inter-/transdisciplinară a cunoş-
tinţelor specifice domeniului pentru executarea unor 
sarcini profesionale complexe.
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5. MASTER  - MEDICINĂ SOCIALĂ 
ȘI MANAGEMENT SANITAR

-Medic medicină general
-Medic resident
-Expert medic

1.  MEDICINĂ

2.  BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
 ȘI RECUPERARE

-Kinetoterapeut
-Fiziokinetoterapeut
-Fizioterapeut

3.  BIOLOGIE
-Biolog/ecolog
-Cercetător în biologie
-Referent de specialitate în biologie
-Profesor de biologie

4.  MASTER - ANALIZE DE LABORATOR 
UTILIZATE ÎN DOMENIUL BIOMEDICAL

-Biolog laborator
-Expert biolog 
-Inspector de specialitate biologie

-Manager
-Medic șef secție
-Soră medicală șefă 
-Asistent medical șef
-Asistent manager
-Director cabinet
-Manager general
-Manager resurse umane

6.  MASTER - MASTER DE CERCETARE
 ÎN ȘTIINȚE BIOMEDICALE

-Cercetător în biologie
-Asistent de cercetare în biologie
-Cercetător în biologie chimie
-Asistent de cercetare în biologie 
chimie
-Cercetător în inginerie genetică
-Asistent de cercetare în ingineria 
genetică

POSIBILITĂȚI DE MUNCĂ
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OBIECTIVE ȘI 
COMPETENȚE

PROGRAME 
DE STUDIU TIP 

ȘCOLI
DOCTORALE
DIN CADRUL
FACULTĂȚII



ȘCOALA DOCTORALĂ 
DE MEDICINĂ 

Descrierea programului de studiu 

Începând cu anul universitar 2005 – 2006, prin 
Ordinul Ministerului Educaţiei și Cercetării nr. 
4811/17.08.2005, Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș" a fost atestată ca Instituţie Organizatoare de 
Studii Doctorale, prima universitate privată din 
România care primește acest titlu. În cadrul Școlii 
Doctorale de Medicină, programul de pregătire 
avansată este constituit din discipline obligatorii și 
din pachete de discipline opționale, cu 30 credite 
ECTS/semestru, respective 60 de credite ECTS/an. 
Planul de învățământ este pe două semestre, în care 
se studiază discipline obligatorii, ce asigură tuturor 
doctoranzilor o viziune unitară în abordarea 
cercetării științifice în domeniul de doctorat și 
respectiv, aptitudini de management al proiectelor 
de cercetare științifică, valorificarea rezultatelor 
științifice, etica cercetării științifice, noțiuni de 
biostatistică și comunicare. 

Domenii 

• Gastroenterologie 
• Medicină internă 

Programul de cercetare științifică este organizat 
individual pentru fiecare student doctorand de către 
conducătorul de doctorat împreună cu studentul 
doctorand. Programul de cercetare științifică începe 
după admiterea proiectului de cercetare științifică, 
care devine astfel program pentru realizarea tezei 
de doctorat. În Școala Doctorală de Medicină, 
activitatea de cercetare a studentului-doctorand se 
evaluează prin patru rapoarte de cercetare 
prezentate în faţa comisiei de îndrumare și a 
conducătorului de doctorat, după cum urmează: 
două rapoarte în cel de-al doilea an al studiilor 
doctorale – rapoarte bibliografice (Raport 1 și 2), 
care cuprind analiza stadiului actual al cunoșterii în 
domeniu pentru tematica specifică de doctorat; 
două rapoarte în cel de-al treilea an al studiilor 
doctorale – Raportul 3 și 4 care cuprind rezultate 
intermediare ale cercetării.
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• Radiologie 
• Urologie

• Medicina Familiei 
• Ortopedie

• Ginecologie



ȘCOALA DOCTORALĂ 
DE BIOLOGIE 

Descrierea programului de studiu 
• Programul de pregătire avansată are durata de un semestru, conform art.7 din Regulamentul Școlii Doctorale 
de Biologie și Art. 39 alin. 2. din Codul studiilor universitare de doctorat H.G. 681/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Parcurgerea acestui program trebuie să asigure obţinerea a 30 de credite ECTS. Planul 
de învățământ cuprinde discipline obligatorii, ce asigură tuturor doctoranzilor o viziune unitară în abordarea 
cercetării științifice în domeniul de doctorat și respectiv, aptitudini de management al proiectelor de cercetare 
științifică, valorificarea rezultatelor științifice, etica cercetării științifice și noțiuni de biostatistică. 

• Programul de cercetare științifică este organizat individual pentru fiecare student doctorand de către 
conducătorul de doctorat împreună cu studentul doctorand. Programul de cercetare științifică începe după 
admiterea proiectului de cercetare științifică, care devine astfel program pentru realizarea tezei de doctorat. În 
Școala Doctorală de Biologie, activitatea de cercetare a studentului-doctorand se evaluează prin trei rapoarte 
de cercetare prezentate în faţa comisiei de îndrumare și a conducătorului de doctorat, după cum urmează: în 
sem II din anul I, studentul doctorand va prezenta un raport bibliografic (Raport 1), care cuprinde analiza 
stadiului actual al cunoșterii în domeniu pentru tematica specifică de doctorat; două rapoarte în cel de-al doilea 
an al studiilor doctorale, care vor cuprinde rezultate intermediare ale cercetării. Programele individuale de 
cercetare ale doctoranzilor școlii doctorale sunt susținute din punct de vedere material și financiar de 
infrastructura și resursele Instiutului de Științe ale Vieții și ale Clinicilor universitare la care se adaugă 
resursele financiare ale proiectelor de cercetare în care sunt implicați conducătorii de doctorat, membri 
comisiilor de îndrumare și studenții doctoranzi.

Domeniu - Biologie 
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ASOCIAȚIILE STUDENȚEȘTI

• LIGA STUDENȚILOR U.V.V.G. ARAD

ASOCIAȚIA STUDENȚEASCĂ MULTICULTURALĂ 
“VASILE GOLDIȘ” (UNIUNEA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI= USM)

38 

• Liga Studenţilor UVVG (pe scurt, L.S. U.V.V.G.) este o organizație 
studențească care activează la nivelul intregii universități, reprezintă și 
apără drepturilor studenților, organizează proiecte și activități studențești 
pe o gamă largă de profiluri.

• Scopul principal al Ligii este reprezentarea, promovarea şi apărarea  
drepturilor şi intereselor academice, profesionale, sociale şi culturale ale 
studenţilor din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, elaborarea, 
desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării 
studenţilor şi altor categorii de tineri, prin reprezentanţii săi în diferitele 
foruri, precum şi de a facilita contribuţia lor la dezvoltarea învăţământului 
românesc.

• Poate deveni membru L.S. U.V.V.G. orice student care este înmatriculat la  
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, indiferent de forma de 
învăţământ, vârstă, naţionalitate, sex, rasă, religie, aparteneţă politică, etc. 
Toţi membrii L.S. U.V.V.G. sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi 
obligaţiile lor faţă de Ligă.

• USM este o asociație a Studentilor Universității de Vest "Vasile Goldis" din 
Arad creată în 2015. Scopul principal al asociației este de a crea un climat de 
solidaritate între studenții Universității de Vest "Vasile Goldis", precum și 
organizarea și promovarea proiectelor pentru toți studenții universității.

• Asociația dorește să implice cât mai mulți studenți în diferite domenii și mai  
ales în sectorul sănătății, în proiecte și activități extracurriculare care sa 
contribuie la dezvoltarea personală și profesională a studenților. Asociația 
își propune, de asemenea, să promoveze imaginea Universitatii De Vest 
“Vasile Goldiș” din Arad, și viața studențească la Universitatea din Vest 
“Vasile Goldiș”. Pentru atingerea acestui scop, asociația este organizată cu 5 
departamente, cuprinzând studenți de la secțile de predare în limba 
Franceză, Engleză și Română.  
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• ASOCIAȚIA STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ARĂDENI

• Asociația Studenților Mediciniști Arădeni din cadrul Universității de Vest  
„Vasile Goldiș” are ca și scop principal promovarea și apărarea intereselor 
profesionale și sociale ale membrilor săi precum și libertatea lor de opinie, 
afirmarea valorilor umane reale și reprezentarea studenților mediciniști în 
raport cu societatea civilă și colectivitatea academică și constituirea unui 
cadru de acțiune și a unei platforme necesară îndeplinirii cauzelor pentru 
care militează.

• Obiectivul Asociației Studenților Mediciniști Arădeni este închegarea unui 
grup unit, format din rândul studenților mediciniști ai Universității de Vest 
„Vasile Goldiș” din Arad, cadre didactice și medici absolvenți ai acestei 
universități, dar și membri non-mediciniști, susținători ai cauzei Asociației, 
dornici de implicare, afirmare și dezvoltare personală. Finanțarea necesară 
desfășurării activității este asigurată de către Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad, sponsorizări și donații, dar și prin instituțiile publice prin 
alocarea de fonduri nerambursabile pentru proiectele propuse.

• Asociația Studenților Mediciniști Arădeni își asumă rolul de promotor al 
sănătății comunității prin desfășurarea acțiunilor de prevenție, informare, 
conștientizare și depistare precoce a afecțiunilor medicale și încurajează și 
dezvoltă proiecte de voluntariat în domeniul sănătății, cercetare, social, 
educație și dezvoltare economică, protecția mediului înconjurător și a 
animalelor, activism civic și drepturile omului, caritabil, proiecte de 
dezvoltare comunitară, proiecte transfrontaliere, work-shop-uri tematice 
dedicate studentilor medicini ti.ș

• Sute de studenți și cadre didactice la Universității de Vest „Vasile Goldiș” din  
Arad se implică activ, an de an, în realizarea acestor proiecte de implicare 
comunitară de anvergură, prin care peste 20.000 de pacienti au beneficiat in 
ultimii ani de investigatii analize medicale gratuite. Adrian,  Runcan Octavia, 
Bondar Oszkar, Stetco Patricia, Pasere Bianca.
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LISTA PARTENERILOR ANTREPRENORIALI 
AI UNIVERSITĂȚII

BRD - scursala Baia Mare;

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad;

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a 
județului Baia Mare;

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România Filiala Arad;

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România Filiala Satu Mare;

Camera Auditorilor Financiari din România 
(CAFR) Arad;

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici 
și Mijlocii din România (CNIPMMR) Arad

Consiliul Județean Arad;

Consiliul Județean Satu Mare;

Direcția de Dezvoltare și Asistență 
Comunitară Arad;

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Timișoara;

Direcția Silvică Arad;

Inspectoratul Școlar Județean Arad;

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare;

Inspectoratul Școlar Județean Zalău;

Ocolul Silvic Gurahonț;

Primăria Municipiului Arad;

Primăria Municipiului Satu Mare;

Primăria Orașului Sebiș;

Primăria Orașului Marghita;

Regia Națională a Pădurilor ”Romsilva” - 
Direcția Silvică a Județului Arad;

SC Auto Schunn SRL ;

SC Blue Arctic SRL;

SC Brutaria Daniel SRL Satu Mare;

SC Costi SRL;

SC ContiTech Fluid Automotive 
Romania SRL Carei;

SC Cozmircom SA Baia Mare;

SC Ciupe Grup SRL Zalău;

SC DRM Draxlmaier Romania sisteme 
electrice SRL Satu Mare;

SC Doru Exir SRL Zalău;

SC Elearning & Software SRL;

SC Finprom SRL;

SC Galrom Agrement SRL – Moneasa;

SC Gutâiul Grup SRL Baia Mare;

SC Horga Consulting SRL;

SC Hotel Leon SRL;

SC Huf România SRL;

SC K2 Glass Shark SRL Baia Mare;

SC Maschio Gaspardo România SRL;

SC Orabia Ambient SRL – Marghita;

SC Piroş Security SRL;

SC Roprest SRL;

SC Robmir SRL – Marghita;

SC Schenker Romtrans SA; SC Vodafone Romania SRL – agenția Zalău.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței 
de Muncă Arad

Agenția de Protecția Mediului a 
județului Sălaj

Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad

Banca Comercială Română – BCR Arad
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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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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

i U ățCas eria niversit ii
Tipografia Universității

1

C U V Gampus niversitar „ asile oldiș” 
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

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

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

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

 forma cadre biomedicale cu competențe profesionale și A 
transversale înalte, integrate cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii

• 
 A genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de 
absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții 

de cercetare sau academice, contribuind astfel 
.la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale

•
A .oferi comunităţii diferite servicii sociale şi culturale





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

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