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CONTACTE

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.
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MESAJUL CONDUCERII
UNIVERSITĂȚII

Încă de la înﬁinţarea sa în anul 1990, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene,
transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul european al
cercetării şi educaţiei, ﬁind aﬁliată la organizaţii internaţionale printre
care: Asociaţia Universităţilor Europene - EUA, Magna Charta
Observatory, Consorţiul European „Carolus Magnus”, Conferinţa
Rectorilor Danubieni - DRC, Asociaţia Universităţilor Transcarpatice,
Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi – IAUP,
Academia Europenă de Ştiinţe şi Arte din Salzburg - Austria, Uniunea
Universităţilor Euro-asiatice EURAS şi deţine vicepreşedinţia
Federaţiei Europene a Şcolilor - FEDE, organism participativ la
l u c ră r i l e C o n s i l i u l u i E u ro p e i .
.
.
Sub egida Senatului Universităţii, integrarea cercetării ştiinţiﬁce cu
învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin
creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, 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”.
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O INSTITUȚIE

ACADEMICĂ
Astăzi, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie
academică postmodernă, de tip
humboldtian, constituie un forum al
ideilor libere, o comuniune de
educare în spiritul adevărului,
binelui, frumosului, idealurilor civice,
democratice şi un reper emblematic
privind modul de asigurare a calităţii.
Prin cele şase facultăţi ale sale,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad oferă tinerilor deschişi spre
formare intelectuală şi spre actul de
c re a ţ i e o l a rg ă d i v e rs i t a t e d e
programe de studii pentru nivelele
de studii universitare de licență,

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 socioeconomică 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

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Aurel ARDELEAN

Prof. Univ. Dr.
Coralia-Adina COTORACI

5

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII
1

2
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SENATUL UNIVERSITĂȚII
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.

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

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.

“Prin noi înșine!”
Vasile Goldiș
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DECANUL
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.

CONSILIUL
DEPARTAMENTULUI
Răspunde de producerea, transmiterea și
valoriﬁcarea cunoașterii la nivelul departamentului, de eﬁcienţa activităţii didactice și de
cercetare a departamentului.
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DIRECTORII DE
DEPARTAMENT
Realizează managementul şi conducerea
operativă a departamentului. Răspund de
planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de
managementul cercetării şi al calităţii.
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SECRETARIATUL
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.
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SCURT ISTORIC AL
FACULTĂȚII

Facultatea de Științe Juridice a luat ﬁinţă încă din primul an de funcţionare a Universităţii de Vest
„Vasile Goldiș”, în 1990-1991. Este prima facultate de drept privată din România, a cărei acreditare
deﬁnitivă a fost conﬁrmată prin lege de Parlamentul României în luna martie 2002.
O înrâurire deosebită în dezvoltarea acestei tinere facultăţi a avut-o tradiţia Școlii juridice clujene.
Profesori renumiți precum T. Drăganu, V. Hanga, M. Mureșan, I. Deleanu, L. Pop, M. Niciu, M. Basarab, A.
Sida, I. Iovănaș, I. Mircea, M. N. Costin, I. Turcu, Gh. Mateuţ au predat la Arad, unii dintre ei ﬁind și
decani ai facultăţii noastre: V. Hanga, M. Basarab, I. Deleanu, M. Iovan, I. Trifa, C. Alunaru.
Începând cu anul universitar 2016-2017 Facultatea de Știinţe Juridice are o nouă conducere care se
obligă să continue bogata tradiţie a școlii juridice arădene dar și să aducă un suﬂu nou prin strângerea
legăturilor cu elita dreptului european.
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PUNCTE FORTE ALE
FACULTĂȚII
- Unul dintre obiectivele importante ale Universității de Vest ”Vasile Goldiș”
din Arad, și implicit al Facultății de Științe Juridice este internaționalizarea
învățământului, ceea ce înseamnă relaţii deosebite pe care să le avem cu
alte facultăți din Europa, aceasta ﬁind o problematică majoră la ora actuală,
solicitată de toate organismele internaţionale.
- Facultatea are importante relații internaționale cu Universitatea din
Padova; Institutul European de Drept (European Law Institute), Universitatea
din Viena, Academia de Științe a Austriei, Universitățiile din Cracovia,
Varșovia, Osnabruck, Budapesta, Trnava, Zagreb, Novi Sad, etc., concretizate
în organizarea unor simpozioane, conferinţe, work-shop-uri, la care, alături
de cadrele noastre, au participat personalităţi din lumea juridică naţională și
internaţională
- Atât cadrele didactice din facultate, cât și studenții pot beneﬁcia de burse în
cadrul Programului de Burse ERASMUS +.
- Activitatea de cercetare ştiinţiﬁcă trebuie să reprezinte o continuare şi o
completare ﬁrească a activităţii didactice desfăşurate în cadrul Facultății de
Științe Juridice. Cercetarea ştiinţiﬁcă se concretizează prin implicarea
tuturor cadrelor facultăţii în studiul instituţiilor juridice, mai vechi şi mai noi,
proceduri şi modalităţi de lucru în cadrul Centrului de Studii și Cercetări
”Dimensiuni Europene ale Dreptului Românesc”, prin organizarea anuală a
secţiunii juridice în cadrul simpozionului internaţional ”Zilele Academice
Arădene” şi publicarea rezultatelor cercetării în publicaţii naţionale şi
internaţionale, cu un puternic impact în lumea juridică, cotate în baze de date
internaționale, precum şi în revista Facultăţii de Ştiinţe Juridice: JOURNAL
OF LEGAL STUDIES” indexată în baze de date internaționale.
- Studenții facultății se bucură de o infrastructură didactică şi de cercetare
ştiinţiﬁcă ce se ridică la standardele europene, cuprinzând: Laboratorul de
criminalistică, Laboratorul de informatică juridică, Biblioteca Centrală
Universitară ”Tudor Arghezi”, spaţiile aferente pregătirii studenţilor în
cadrul FEDE (Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare), săli de activități
didactice cu acces permanent la internet.
- De asemenea, studenții Facultății de Științe Juridice, își pot desfășura
practica de specialitate în instituțiile cu care facultatea are semnate
protocoale de colaborare (de exemplu : Judecătoria Arad, Tribunalul Arad,
Parchetul Arad, Baroul Arad, Cabinete de avocatură, Consiliul Județean Arad,
Primăria Arad, Penitenciarul Arad, etc.)
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OPORTUNITĂȚI
• Absolvenţii Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad, pot ocupa, conform Registrului Naţional al
Caliﬁcărilor din Învăţământul Superior, diferite posturi, și anume: judecători,
procurori, avocaţi, notari, auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari,
executori judecătorești, conducători carte funciară, greﬁeri, secretari la
instanţele judecătorești și parchete), consilieri juridici la societăţi
comerciale, regii autonome sau companii naţionale; funcţionari în
administraţia publică centrală și locală; experţi pe lângă instituţii
guvernamentale sau non-guvernamentale; lucrători în inspectorate ale
poliţiei și serviciile de securitate; orice alt loc de muncă ce necesită pregătire
juridică.
• După ﬁnalizarea studiilor de licență, atât absolvenții facultăților de drept,

cât și persoanele care ocupă diferite posturi care necesită pregătire juridică,
își pot continua studiile în cadrul PROGRAMELOR DE MASTERAT și a
PROGRAMELOR POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ (avizate de M.E.N) oferite de Facultatea de
Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad .
• De asemenea, facultatea oferă celor interesați PROGRAME DE EDUCAȚIE ȘI

FORMARE (autorizate de A.N.C).
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FILIALELE
UVVG

04
02

SATU MARE

05

MARGHITA

BAIA MARE

01

SEBIȘ

03

ZALĂU

SEBIȘ - jud. Arad
Adresa: B-dul Victoriei, nr.12, C.P. 315700
Tel: 0257 311 083
E-mail: sebis@uvvg.ro

ZALĂU - jud. Sălaj
Adresa: Str. C.Coposu, nr. 3, C.P. 450008
Tel: 0260 615 464 | 0260 615 465
E-mail: zalau@uvvg.ro

SATU MARE - jud. Satu Mare
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

BAIA MARE - jud. Maramureș
Adresa: Str. Culturii, nr. 5, C.P. 430282
Tel: 0262 213302 | Fax: 0262 213 682
E-mail: baiamare@uvvg.ro
Web: bm.uvvg.ro

MARGHITA - jud. Bihor
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
Conducerea Facultăţii de Știinţe Juridice este asigurată de:

Științe Juridice

Decan

Membrii prezentei echipe manageriale,
urmăresc CONTINUITATE, PERFORMANŢĂ
ȘI COMPETITIVITATE prin deﬁnirea ca un
promotor activ în realizarea obiectivelor și
criteriilor academice pe linia dezvoltării
programelor existente, astfel încât să ridice
calitatea și să perfecționeze mecanismele
de formare profesională care au la bază
cunoașterea domeniului de activitate în
scopul asigurării unei educații superioare
de calitate.

Conf. univ. dr. Pavel Palcu

Lect. univ. dr. Teodor Mara

Director Interimar al Departamentului
Drept Public

Director al Departamentului
Drept Privat

Prof. univ. dr. Daniel Remus Berlingher
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FACULTATEA DE
ŞTIINŢE JURIDICE

Descriere
În contextul noilor tendinţe și cerințe naționale și internaționale, Facultatea de Știinţe Juridice din
cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad constituie să ﬁe un vector și un pol de referință
al modernizării educaţiei și culturii universitare, date ﬁind exigențele actuale ale societăţii bazate
pe competitivitate, precum și a noilor provocări din spaţiul învăţământului superior românesc.
Facultatea de Știinţe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost și este
recunoscută ca izvor de resursă umană pregătită într-o formulă de excelență pentru piața forței
de muncă locală, națională și internațională, asigurând programe de studii pe două niveluri:
licență și masterat.

Programe educaționale

1

3

2

PROGRAM
LICENȚĂ

PROGRAME
MASTERAT

PROGRAM
POSTUNIVERSITARE

Contact
Arad, B-dul Revoluției, nr. 94-96
Tel: 0257 214 890
E-mail: drept@uvvg.ro
Website: www.uvvg.ro
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PROGRAME EDUCAȚIONALE

Licență
4 ani

240 credite ECTS

INSTITUȚII DE DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL

IF

90 credite ECTS

INSTITUȚII DE DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

IF

90 credite ECTS

OCROTIREA FAMILIEI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

IF

120 credite ECTS

DREPT

IF

Masterat

Postuniversitare
Instituții din noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă
Instituții din noul Cod penal și noul Cod de procedură penală

Posibilități de angajare în domeniul juridic
Judecători; procurori; avocaţi; notari;
auxiliari în magistratură – asistenţi judiciari;
executori judecătoreşti; conducători carte funciară; grefieri,
secretari la instanţele judecătoreşti şi parchete; consilieri
juridici la societăţi comerciale; regii autonome sau companii
naţionale; funcţionari în administraţia publică centrală şi
locală; experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale; lucrători în inspectorate ale poliţiei şi ale
serviciilor de securitate, etc.
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PROGRAME
DE STUDIU TIP

LICENȚĂ
DIN CADRUL
FACULTĂȚII
OBIECTIVE ȘI
COMPETENȚE
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DREPT

forma

semestre

credite

IF

8

240

Arad

Descriere
- Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad este prima
Facultate de Drept privată din România, înﬁințată în anul 1990.
- Facultatea gestionează parcursul universitar al studențiilor în conformitate cu un curriculum
proiectat la standarde naționale și europene, asigurând o pregătire profesională, teoretică și practică,
ce garantează integrarea socio-profesională în specialitate a absolvențiilor. Acest fapt este garantat
de judicioasa îmbinare a disciplinelor de specialitate cu cele complementare, opționale și de cultură
generală prin care studenții dobândesc competențe profesionale ce îi vor face competitivi pe piața
muncii.
- Programul de studiu este organizat la forma de învățământ IF cu durata de 4 ani, 8 semestre, 240
credite ECTS. Titlul absolvenților: licenţiat în Știinţe juridice.
- Absolvenţii licențiați pot ocupa, conform Registrului Naţional al Caliﬁcărilor din Învăţământul
Superior, diferite posturi, si anume: judecători, procurori, avocaţi, notari, auxiliari in magistratura
(asistenţi judiciari, executori judecătoreşti, conducători carte funciară, greﬁeri, secretari la instanţele
judecătoreşti şi parchete), consilieri juridici la societăţi comerciale, regii autonome sau companii
naţionale; funcţionari în administraţia publică centrală şi locală; experţi pe lângă instituţii
guvernamentale sau non-guvernamentale; lucrători în inspectorate ale poliţiei şi serviciile de
securitate; orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.
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Competențe speciﬁce
Competențe profesionale:

Competențe transversale:

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor,
paradigmelor și metodologiilor din domeniul juridic
C2. Aplicarea tehnicilor și instrumentelor speciﬁce
domeniului juridic.
C3. Aplicarea legislaţiei românești, a legislaţiei
europene și a celorlalte instrumente juridice
internaţionale.
C4. Interpretarea, corelarea și compararea
instituţiilor juridice din dreptul naţional, dreptul
european și dreptul altor state.
C5. Aplicarea cunoștinţelor necesare în culegerea
datelor și informaţiilor referitoare la o problemă de
drept concretă.
C6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza
situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din
punct de vedere juridic și în soluţionarea lor.

CT1. Realizarea sarcinilor profesionale în mod
eﬁcient și responsabil, cu respectarea regulilor
deontologice speciﬁce domeniului.
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eﬁcientă în
echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu
respectarea palierelor ierarhice.
CT3. Utilizarea eﬁcientă a resurselor de comunicare
și a surselor de informare și de formare
profesională asistată, atât în limba română, cât și
într-o limbă străină de circulaţie internaţională.

Ocupații posibile
• Magistrați (judecători, procurori)
• Avocați;
• Notari;
• Auxiliari în magistratură – asistenți judiciari,
executori judecătorești, conducători carte funciară,
greﬁeri, secretari la instanțele judecătorești și
parchete.
• Consilieri juridici la societăți comerciale, regii
autonome sau companii naționale;
• Funcționari în administația publică centrală și
locală.
• Experți pe lângă instituții guvernametale sau
nonguvernamentale.
• Lucrători în inspectorate ale poliției și ale
serviciilor de securitate.
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PROGRAME
DE STUDIU TIP

MASTERAT
DIN CADRUL
FACULTĂȚII
OBIECTIVE ȘI
COMPETENȚE
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INSTITUȚII DE DREPT CIVIL
ȘI PROCESUAL CIVIL

forma

semestre

credite

IF

3

90

Arad

Descriere
- Programul de studii de master Instituții de Drept civil şi procesual civil, are ca misiune
aprofundarea studiului instituțiilor de drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei şi nu în
ultimul rand de drept internațional privat, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic.
- Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluțiile date de instanțe deseori contradictorii din
rațiuni de interpretare, reclamă cu necesitate o abordare mai aprofundată a jurisprudenței.
- De asemenea răspunzând acestor necesități legislația este supusă unor transformări menite sa
răspundă problemelor semnalate în practica pe de o parte iar pe de altă parte celor ce apar ca efect
inevitabil al aderării României la Uniunea Europeană, motiv pentru care au loc dezbateri pe marginea
acestor probleme, menite să răspundă acestor exigențe. Prin domeniile abordate în cadrul acestui
master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare ştiințiﬁcă, formarea deprinderilor teoretice de
analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune practică-aplicativă.

Competențe speciﬁce
Competențe generale:

Competențe de specialitate:

C1. Cunoașterea conceptelor juridice utilizate în
sistemul dreptului civil.
C2. Stăpânirea noţiunilor de drept privat și
cunoașterea legislaţiei.
C3. Aplicarea cunoștinţelor de drept privat.
C4. Abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă
străină.
C5. Cunoașterea fundamentelor teoriei juridice.
C6. Înţelegerea conceptelor și abordărilor speciﬁce
domeniului juridic.
C7. Utilizarea modelelor și metodelor de bază din
domeniul juridic.
C8. Cunoașterea, înţelegerea și utilizarea
conceptelor, modelelor și metodelor de bază din
domeniul juridic.

CS1. Să realizeze o analiză și interpretare a
fenomenelor și proceselor juridice și al posibilităţii
de informatizare a procesului de cunoaștere.
CS2. Cunoașterea și înţelegerea reglementărilor și
uzanţelor în problemele juridice.
CS3. Înţelegerea aprofundată a conceptelor și
abordărilor speciﬁce domeniului juridic.
CS4. Cunoașterea teoriilor și modelelor din domenii
de graniţă și complementare.
CS5. Cunoașterea tehnologiilor informaţionale
speciﬁce dreptului, economiei și administraţiei
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INSTITUȚII DE DREPT PENAL
ȘI PROCESUAL PENAL

forma

semestre

credite

IF

3

90

Descriere
- Programul de studii de master Instituții de Drept penal și procesual penal are ca obiect de studiu
căile şi mijloacele de prevenire şi combatere a criminalității, fenomen ce cunoaşte o accentuată
recrudescență şi diversiﬁcare. Programul răspunde unei necesități stringente de pregătire şi formare
în varii domenii de activitate: justiție, avocatură, poliție şi altele.
- Urmare a ratiﬁcării de către statul român a unor instrumente juridice la nivel european şi
internațional, au fost adoptate numeroase legi în materie penală, procesual penală, execuțional
penală şi privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. În acord cu aceste evoluții
legislative, acest masterat se doreşte a ﬁ atât unul de formare, prin asimilarea celor mai actuale
standarde interne şi europene în materie prin încurajarea masteranzilor de a găsi şi propune soluții
legislative şi instituționale menite să servească sistemului judiciar în activitatea de prevenire şi
combatere a criminalității.
- Totodată, se urmăreşte ca, în acord cu legile în materie penală, studiile masterale în acest domeniu
să ﬁe recunoscute ca stagii de formare în profesiile juridice, contribuindu-se pe această cale, la
formarea de specialişti cu o temeinică pregătire în materie.

Competențe speciﬁce
Competențe generale:

Competențe de specialitate:

C1. Cunoașterea conceptelor juridice utilizate în
sistemul dreptului penal.
C2. Stăpânirea noţiunilor de drept public și
cunoașterea legislaţiei.
C3. Aplicarea cunoștinţelor de drept public.
C4. Abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă
străină.
C5. Cunoașterea fundamentelor teoriei juridice
C6. Înţelegerea conceptelor și abordărilor speciﬁce
domeniului juridic.
C7. Utilizarea modelelor și metodelor de bază din
domeniul juridic.
C8. Cunoașterea, înţelegerea și utilizarea
conceptelor, modelelor și metodelor de bază din
domeniul juridic.

CS1. Să realizeze o analiză și interpretare a
fenomenelor și proceselor juridice și al posibilităţii
de informatizare a procesului de cunoaștere.
CS2. Cunoașterea și înţelegerea reglementărilor și
uzanţelor în problemele juridice.
CS3. Înţelegerea aprofundată a conceptelor și
abordărilor speciﬁce domeniului juridic.
CS4. Cunoașterea teoriilor și modelelor din domenii
de graniţă și complementare.
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PROGRAME
DE STUDIU TIP

POSTUNIVERSITARE
DIN CADRUL
FACULTĂȚII

OBIECTIVE ȘI
COMPETENȚE
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LISTA STUDIILOR
POSTUNIVERSITARE
În cadrul Facultății de Științe Juridice se organizează următoarele programe de studii postuniversitare de
formare și dezvoltare continuă avizate de M.E.N.:

• INSTITUȚII DIN NOUL COD PENAL ȘI
NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
• INSTITUȚII DIN NOUL COD CIVIL ȘI
NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Toate programele de studii sunt acreditate de
M.E.N și au o durată de 148 de ore.
Studiile se ﬁnalizează cu examen de absolvire.
În urma promovării acestui examen, absolvenții
primesc un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE.
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LISTA PARTENERILOR ANTREPRENORIALI
AI UNIVERSITĂȚII

Agenția Județeană de Ocupare a Forței
de Muncă Arad
Agenția de Protecția Mediului a
județului Sălaj

Primăria Municipiului Satu Mare;
Primăria Orașului Sebiș;

Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad

Primăria Orașului Marghita;

Banca Comercială Română – BCR Arad

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

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;
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Primăria Municipiului 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;

Camera Auditorilor Financiari din România
(CAFR) Arad;

SC Ciupe Grup SRL Zalău;

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

SC DRM Draxlmaier Romania sisteme
electrice SRL Satu Mare;

Consiliul Județean Arad;

SC Doru Exir SRL Zalău;

Consiliul Județean Satu Mare;

SC Elearning & Software SRL;

Direcția de Dezvoltare și Asistență
Comunitară Arad;

SC Finprom SRL;
SC Galrom Agrement SRL – Moneasa;

Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Timișoara;

SC Gutâiul Grup SRL Baia Mare;

Direcția Silvică Arad;

SC Horga Consulting SRL;

Inspectoratul Școlar Județean Arad;

SC Hotel Leon SRL;

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare;

SC Huf România SRL;

Inspectoratul Școlar Județean Zalău;

SC K2 Glass Shark SRL Baia Mare;

Ocolul Silvic Gurahonț;

SC Piroş Security SRL;

SC Maschio Gaspardo România SRL;

SC Roprest SRL;

SC Orabia Ambient SRL – Marghita;

SC Robmir SRL – Marghita;

SC Schenker Romtrans SA;

SC Vodafone Romania SRL – agenția Zalău.
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PLATFORME IT PUSE LA
DISPOZIȚIA STUDENȚILOR
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WEBSITE

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

FACEBOOK

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

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

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

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
Stadionul Francis
von Neumann

Restaurant
Șura Dacilor

Fast-Food
KFC

Colegiul Național
“Vasile Goldiș”

Autogara
Atlassib

Piscină publică
Amefa-AMC

Benzinăria
OMV

Casa de Cultura
a Sindicatelor

Atrium Mall

Gara Arad

Parcul padurice

Catedrala Sfânta
Treime
Piața
Podgoria

Spitalul Clinic
Județean
Dessert Shop
Delizioso

Piața
Podgoria
Stație
taxi

ING
Bank

Banca
Comercială
Română

Raiﬀeisen
Bank

Str
ad
aI
on
C

Xo Residence
Spitalul Clinic
Municipal Piața Mihai

.Br

ăt

u
ian

Fast-Food
Spartan
Ziridava Shopping
Center

Viteazul
Cafe Clasic
1890

Farmacia
DONA
Cafenea
Segaﬀredo

Biserica
Rosie

Parcul
Mihai Eminescu
Restaurant
Ema Del Mar

Primaria
Arad
Fast-Food
McDonalds

Hotel
Continental

Ștrandul
Neptun

Complexul
Muzeal Arad

Boeme Cafe

Universitatea
Vasile Goldiș

Parcul
Copiilor

Teatrul
Ioan Slavici
Banca Transilvania
Facultatea de
Științe Economice

Colegiul
Csiky Gergely

Parcul
Reconcilierii

Colegiul
Moise Nicoară

Stație
taxi

Podul Decebal

Piața
Catedralei

Cetatea
Aradului

ia

a Coz

Strad
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4

B-dul Revoluției, Nr. 78

Centrul Academic de Conferințe
Club ”Atheneum”

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

6

Str. Andreny Karoly, Nr. 2-4

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

1

B-dul Revoluției, Nr. 94-96

Rectoratul U.V.V.G.
Direcția Financiar Contabilă
Departament Relații Internaționale
Birou Eliberare Acte de Studii
Direcția General Administrativă
Facultatea de Științe Juridice
Compartiment Juridic
Casieria Universității
Tipograﬁa Universității
B-dul Revoluției, Nr. 92

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.

8

Str. Cocorilor, Nr. 58

Căminul studențesc
Centrul de Screening Mamar

Casa Universitarilor și Studenților

2

Str. Liviu Rebreanu, Nr. 86

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

3

B-dul Revoluției, Nr. 85-87

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”
Departamentul de Tehnologie a Informației
Incubatorul Tehnologic și de Afaceri
Colecția de Artă „Donația Doina și Baruțu Arghezi”

9

Str. Vasile Goldiș, nr. 6 - 6A

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

10

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25-27

Centrul de Chirurgie Laparoscopică „Sf. Gheorghe” din Arad

11

Splaiul General Praporgescu – Baza Constructorul

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

33

CONTACTE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII

CABINET PREȘEDINTE

SECRETAR GENERAL AL UNIVERSITĂȚII:

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

Tel: 0257/280335
Fax: 0257 280810
Email: fsabau@uvvg.ro

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

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

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

SERVICIUL ADMINISTRATIV

DEPARTAMENT RELAȚII INTERNAȚIONALE

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

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

BIROU STUDENȚI STRĂINI
Telefon: 0257 217 029
Email: intstudent@uvvg.ro
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CONTABILITATE

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

BIROU ELIBERARE ACTE STUDII
Tel.: 0257-281 991
eliberaridiplome@uvvg.ro

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE
A PERSONALULUI DIDACTIC

URGENȚE

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

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ “TUDOR ARGHEZI”
Tel.: 0257-285 117
biblioteca@uvvg.ro

CENTRUL B.L.C. - U.V.V.G.
CENTRUL INTERNAȚIONAL DE TESTARE LINGVISTICĂ
CLASA CONFUCIUS
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE
Tel: 0787 880 025
E-mail: blc@uvvg.ro

DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

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

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

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

LIBRĂRIE

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENȚĂ
“VASILE GOLDIȘ” ARAD

Tel.: 0257-214 636

www.isuarad.ro
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA
FACULTĂŢII DE ȘTIINŢE JURIDICE
• Viziunea Facultății de Științe Juridice pentru anii următori până în anul
2025 privește evoluția facultății pe mai multe direcții de acțiune în
vederea asigurării pe mai departe a unui învățământ universitar
performant.
• Din perspectiva integrării în Spaţiul European al Învăţământului
Superior, dar și păstrând tradiţiile valoroase ale învăţământului
românesc, Facultatea de Știinţe Juridice își propune un management
strategic al cercetării științiﬁce, dinamic și eﬁcient, contribuind astfel la
creșterea prestigiului naţional și internaţional al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad.
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BROȘURA DE
PREZENTARE A
FACULTĂȚII DE
ŞTIINŢE JURIDICE

UNIVERSITATEA

MILENIULUI

Arad, B-dul Revoluției, nr. 94-96
Tel: 0257 214 890
E-mail: drept@uvvg.ro
Website: www.uvvg.ro

IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIA TA

