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Scurt istoric

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a fost fondată în data de 2 mai 1990, purtând numele 
marelui om de ştiinţă şi cultură, unul dintre corifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, 
care a fost Vasile Goldiş. Încă de la început, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad funcționează 
ca instituție particulară de învățământ superior, persoană juridică de drept privat și de interes public, 
apolitică, parte a sistemului național de învățământ, exercitându-și în mod responsabil autonomia 
universitară, economică și financiară. Prin eforturile constante ale comunităţii academice, 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, contribuie la realizarea incluziunii sociale, la formarea 
de competenţe ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, care să le permită integrarea socio- 
profesională activă şi dezvoltarea personală, în conformitate cu valorile şi principiile Uniunii 
Europene, în ce priveşte respectarea demnităţii umane, libertăţii, dreptăţii, egalităţii de şanse, non-
discriminării, democraţiei, păcii şi drepturilor omului.

Cuvântul președintelui
Suntem în măsură să afirmăm astăzi, despre 
existența noului model de guvernanță academică prin 
învățământul superior privat, în care strategia și 
guvernanța academică contribuie la consolidarea 
obiectivelor și misiunii Universității de Vest “Vasile 
Goldiş” din Arad, la crearea Spațiului European al 
Învățământului Superior, la construirea unui nou 
umanism, ale cărui valori sunt: libertatea gândirii, 
libertatea cercetării, autonomia universitară, 
ș t i inț ifică ș i  organizaț ională , part ic iparea 
democratică și responsabilitatea față de societate, 
consecventă respectării crezului patronului spiritual, 
Vasile Goldiș: “Prin noi înșine!”, Universitatea noastră, 
are larg deschise porțile sale către tinerii dornici să 
urmeze cursuri le învățământului  superior, 
membrilor organizațiilor comunității arădene, care 
au acordat și acordă sprijin dezvoltării unei instituții 
academice, cum este Universitatea de Vest „Vasile 
Goldiş” din Arad.

Prof. Univ. Dr.
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