


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 mode 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 
Go ld iş ”,  l a  c rearea  Spaț iu lu i  European  a l 
Învățământului Superior, la construirea unui nou 
umanism, ale cărui valori sunt: libertatea gândirii, 
libertatea cercetării, autonomia universitară, 
științifică și organizațională, participarea 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 
cursurile 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.
Aurel Ardelean



CUPRINS
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Pentru anul universitar 2016-2017 oferta 
educaţională a universităţii noastre răspunde 
tuturor exigenţelor pentru o profesie sigură şi 
oferă şansa real izări i  ca special ist  cu 
recunoaştere pe piaţa muncii naţională şi 
europeană.Toate acestea se întemeiază pe 
faptul că elementul fundamental în activitatea 
universității, brandul academic al acesteia, îl 
reprezintă  calitatea educației. Universitatea 
noastră se remarcă azi printr-o foarte largă 
deschidere internațională. 

Colaborările  cu universități europene de 
prestigiu, numărul mare de studenți din 
străinătate care au ales universitatea noastră 
pentru continuarea studiilor prin programe 
universitare de licență, cât și studenții români 
beneficiari ai programelor de mobilități 
Erasmus+, susțin această deschidere.

6.132 
STUDENȚI

1.300 
INTERNAȚIONALI

 STUDENȚI

35 

109 

4CEEPUS 
NETWORK-uri

85.000 
ALUMNI

CAMPUS 
20.232 m2

19
4

INSTITUȚII PUBLICE
PARTENERE
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ERASMUS

 ACORDURI CU54 UNIVERSITĂȚI DIN
STATE DE PE
 CONTINENTE

află mai multe pe uvvg.ro

INFORMAȚII UVVG
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În viziunea Universităţii, internaționalizarea 
reprezintă un angajament și un imperativ 
instituțional de a îngloba perspectivele 
internaționale în cadrul misiunilor de predare și 
cercetare .  Acesta  modelează  va lor i le 
instituționale, fiind susţinut de către conducerea 
universităţii, cadre didactice, cercetători și 
studenți. Internaţionalizarea este și un factor 
important în evaluarea și  poziț ionarea 
Universităţii în ranking-uri, dar în același timp 
oferă și membrilor comunităţii academice 
oportunităţi de dezvoltare profesională.

Unul dintre obiectivele strategice este 
participarea la schimbul internaţional de valori, 
prin cooperare internaţională, pentru afirmarea 
a p a r t e n e n ţ e i  l a  S p a ţ i u l  E u ro p e a n  a l 
Învăţământului Superior și la Spaţiul European 
al  Cercetări i . Universitatea spri j ină și 
promovează activităţile de integrare, cooperare
europeană și internaţională, de acces la educaţie 
pe tot parcursul vieţii.

Universitatea tinde către o dimensiune 
internaţională a excelenţei prin:

- Cooperare internaţională
- Mobilităţi academice
- Programe europene
- Burse pentru studii in străinătate
- Manifestări știinţifice internaţionale

Universitatea este afiliată la organizaţii 
internaţionale care promovează cercetarea și 
învăţământul superior, printre care:

RELAȚII 
INTERNAȚIONALE

EUA(Asociaţia Universităţilor Europene), 

Magna Charta Observatory, 

FEDE (Federaţia Europeană a Școlilor Superioare)

Academia Europeană de Știinţe și Arte 

DRC(Conferinţa Rectorilor Danubieni), 

CASEE (Rețeaua regională ICA pentru Europa 
Centrală și de Sud-Est), 

EURAS(Uniunea Universităţilor Euroasiatice)
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Universitatea dezvoltă parteneriate 
internaţionale cu universităţi, 
instituţii de cercetare, instituţii 
culturale și sociale din Europa și 
întreaga lume.

Austria
Cehia
Croația
Franța

Germania
Italia
Moldova
Rusia
Serbia
Slovacia
Spania

Suediua
Turcia
Ucraina
Ungaria

EUA Council for Doctoral Education
-CDE
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Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86

      Website: medicina.uvvg.ro

E-mail: medicina@uvvg.ro
Tel: 0257 259 691    Fax: 0257 259 852     |

Facultatea de Medicină asigură un sistem educaţional coerent, diversificat 
ca ofertă academică, cu toate formele de educaţie universitară şi 
postuniversitară, inclusiv Rezidenţiat și Școală Doctorală. Cadrul 
educaţional este variat în educaţie teoretică şi practică a viitorilor 
absolvenţi, în programele de pregătire postuniversitară şi în educaţia 
medicală continuă. Obiectivul major pentru ridicarea permanentă a calităţii 
procesului didactic este reprezentat de centrarea metodelor de învăţare pe 
student.

11 programe licență 5 programe masterat 2 programe doctorat

FACULTATEA DE 
MEDICINĂ
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Licență

Masterat

Doctorat

Medicina (RO, EN, FR)

Biologie

Balneofiziokinetoterapie si recuperare

Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical

Biologie moleculară și biotehnologii

Biologie si biotehnologii moleculare cu aplicații farmaco-medicale (FR)

Medicină Socială şi Management Sanitar

Medicină comunitară şi sănătatea familiei

Școala doctorală de medicină

Școala doctorală de biologie
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Programe de studii



2 programe licență

Facultatea de Farmacie a fost înfiinţată începând cu anul 
universitar 2015-2016. În cadrul facultăţii, studenţii pot urma două 
specializări: Farmacie, IF, 5 ani, acreditată și Nutriţie și dietetică, IF, 
3 ani, cu autorizaţie de funcţionare, program aflat în curs de 
acreditare. Cele două specializări au funcţionat până la data 
menţionată mai sus, în cadrul Facultăţii de Medicină, Farmacie și 
Medicină Dentară.

FACULTATEA DE 
FARMACIE
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Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86

      Website: farmacie.uvvg.ro

E-mail: farmacie@uvvg.ro
Tel: 0257 259 850    Fax: 0257 259 851     |



Licență
Farmacie

Nutriție și dietetică

Servicii
Farmacie

- farmacii de circuit deschis
- farmacii de spital
- depozite farmaceutice
- laboratoare de productie
- învățământ postliceal și universitar 
- laboratoare de cercetare

- spitale / clinici
- centre de tratament și spa
- cabinete de nutriție
- cabinete de boli metabolice și nutriție
- unități școlare
- unități de sănătate publică
- unități de industrie alimentară (preparare de alimente)
- restaurante / cantine
- săli fitness

Servicii
Nutriție
și Dietetică

Programe de studii
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2 programe licență

Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86

      Website: medicinadentara.uvvg.ro

E-mail: medicinadentara@uvvg.ro
Tel: 0257 259 853    Fax: 0257 212 204     |

FACULTATEA DE 
MEDICINĂ DENTARĂ
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Facultatea de Medicină Dentară a luat fiinţă în anul 1991 în cadrul 
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, ale cărei facultăţi au 
avut cu preponderenţă profil umanist. Programul de studiu a fost 
acreditat prin HG 969 din 2000. Ideea înfiinţării Facultăţii de 
Medicină Dentară a fost determinată atât de vechile tradiţii 
cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi de existenţa, încă din 
anul 1956, a unei puternice Şcoli Postliceale deTehnică Dentară, 
care a dat ţării generaţii de specialişti valoroşi.
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Licență
Medicină dentară

Tehnică dentară

Ocupații
medicină 
dentară

Ocupații
tehnică
dentară

consilier medic
expert medic
inspector de specialitate medic
referent de specialitate medic
medic stomatolog
medic stomatolog rezident
medic stomatolog de specialitate
cercetător în medicina stomatologică
asistent de cercetare în medicina stomatologică
 
tehnician dentar
manager de laborator de tehnică dentară
tehnician dentar instructor
reprezentant firmă de medicamente/echipamente
manager firmă medicamente/echipamente tehnică dentară 
consilier de specialitate tehnică dentară
tehnician dentar demonstrator

Programe de studii



Arad, Str. L. Rebreanu, nr. 86

      Website: fseii.uvvg.ro

E-mail: marketing@uvvg.ro
Tel: 0257 228 622    Fax: 0257 213 066    |
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FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE ECONOMICE,
INFORMATICĂ ȘI INGINERIE

Facultatea de Știinţe Economice, Informatică și Inginerie a fost 
reorganizată începând cu anul universitar 2015-2016 prin 
asocierea Facultăţii de Știinţe Economice (cu o tradiţie de 25 ani) și a
Facultăţii de Știinţe ale Naturii, Inginerie și Informatică.
Facultatea a fost reorganizată în ideea consolidării unor domenii de 
mare actualitate din învăţământul universitar, existente în 
structura de specializări a vechilor facultăţi, în încercarea de a 
acoperi cât mai bine cerinţele și dezideratele generaţiei tinere. 

9 programe licență 5 programe master



Masterat
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Programe de studii

Licență

Marketing

Administrarea afacerilor (RO, EN)

Economia comerțului, turismului și serviciilor

Contabilitate și informatică de gestiune

Managementul dezvoltării rurale durabile

Silvicultură

Informatică

Informatică și inginerie in alimentatie publică și agroturism

Geografia turismului

Marketingul și managementul firmei

Administrarea afacerilor în turism și servicii

Audit și expertiză contabilă

Management și marketing forestier

Tehnologii de dezvoltare ale aplicațiilor web



Facultatea de Științe Juridice din cadrul universității este prima Facultate 
de Drept privată din România, înființată în anul 1990.
În primii ani de existență a facultății, aici au predat profesori renumiți de la 
universitățile din Cluj și București care au contribuit la ridicarea 
substanțială a nivelului academic al facultății noastre. În prezent, cadrele 
universitare ale facultății sunt atât personalități arădene, majoritatea 
dintre ele fiind practicieni ai dreptului, ceea ce contribuie la o foarte bună 
corelare a procesului didactic cu cerințele pieței muncii și a practicii în 
domeniu.

FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE JURIDICE

Arad, B-dul Revoluției, nr. 94-96

      Website: drept.uvvg.ro

E-mail: drept@uvvg.ro
Tel: 0257 214 890
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1 program licență 3 programe master
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Programe de studii

Licență

Masterat

Ocupații

Drept

Instituții de drept civil și procesual civil

Instituții de drept penal și procesual penal

Ocrotirea familiei și asistență socială

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 

nonguvernamentale; lucrători în inspectorate ale poliţiei și ale serviciilor de securitate;

 orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică. 



Facultatea de Medicină asigură un sistem educaţional coerent, 
diversificat ca ofertă academică, cu toate formele de educaţie 
universitară şi postuniversitară, inclusiv Rezidenţiat și Școală 
Doctorală. Cadrul educaţional este variat în educaţie teoretică şi 
practică a viitorilor absolvenţi, în programele de pregătire 
postuniversitară şi în educaţia medicală continuă.

FACULTATEA DE 
ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
EDUCAIȚE FIZICĂ ȘI SPORT

Arad, M. Eminescu, nr. 15

      Website: socioumaneefs.uvvg.ro

E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Tel: 0257 282 324    Fax: 0257 250 599 |
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8 programe licență 11 programe master
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Programe de studii

Licență

Masterat

Psihologie
Pedagogia învăţământului primar și preșcolar
Comunicare și relații publice
Relații internaționale și studii europene
Istorie
Asistență socială
Limbi moderne aplicate
Educație fizică și sportivă

Management educațional
Psihologie clinică și psihoterapii
Politici administrative europene
Comunicare managerială și resurse umane
Mass-media și comunicare publică
Evaluarea politicilor și programelor publice europene
Istorie și civilizație europeană
Limbi moderne aplicate în afaceri
Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne
Kinetoprofilaxie și recuperare fizică
Managementul organizaţiilor și activităţilor de educație fizică și sport



ERASMUS+

ERASMUS+ este un program al Uniunii 
Europene care se adresează următoarelor 
domenii: educație, formare, tineret și sport 
pentru perioada 2014-2020 având ca și obiective 
dezvoltarea competențelor și a capacității de 
inserție profesională prin oferirea unor 
oportunități de educație, formare și activități de 
tineret sau sport. 

Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad 
pune în fiecare an la dispoziţia studenţilor săi 
burse de mobilitate Erasmus, care le permit 
acestora să studieze sau să deruleze stagii de 
practică în străinătate. Datorită unei reţele 
extinse de parteneri Erasmus, studenţii UVVG au 
acum posibilitatea de a studia la universităţi de 
prestigiu din Europa, precum Universitatea de 
Studii din Padova, Univer sitatea „La Sapienza” 
din Roma, Universitatea Semmelweis din 
Budapesta.
-

TIPURI DE BURSE:
1. Burse de studiu
Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni
Bursele de studiu permit studenţilor din toate 
ciclurile de învățământ superior să urmeze 

cursurile unei universităţi străine din cadrul 
statelor participante şi partenere la Program.

Obiective:
- să ajute studenţii să beneficieze educaţional, 
lingvistic şi cultural de o experienţă de studiu
în alte ţări europene;
- să promoveze cooperarea între instituții și 
îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor
gazdă
- să contribuie la dezvoltarea unui corp comun 
de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă 
internaţională, ca viitori specialişti;
- să facil i teze transferul de credite şi 
recunoaşterea perioadelor de mobilitate 
petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului 
ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

2. Burse de practică (Plasamente studenţești)
Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni
Plasamentul este considerat o perioadă de 
practică profesională într-o întreprindere sau 
organizaţie din altă ţară participantă la Program, 
având ca scop formarea studenţilor în vederea 
adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin 
dobândirea unor cunoştinţe practice.
Organizaţiile gazdă pentru plasamentele 
studenţeşti pot fi întreprinderi, centre de 
formare, centre de cercetare, alte tipuri de 
organizaţii profesionale.

ERASMUS
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CENTRUL F.E.D.E.
(Fédération Européenne des Écoles)

CENTRUL INTERNAȚIONAL
DE TESTARE LINGVISTICĂ

Din 1992 Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, 
face parte din F.E.D.E. (Federația Europeană a Şcolilor 
Superioare) care este o organizaţie internaţională 
nonguvernamentală cu statut participativ pe lângă 
Consiliul Europei. Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, 
Preşedintele Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din 
Arad, asigură și vice-preşedinţia acestui organism 
european.
Reunind sute de instituţii de învăţamânt superior 
independente din ţările membre ale Consiliului Europei, 
Federația contribuie la realizarea unui spaţiu universitar 
european unic prin programe de învăţamânt finalizate 
prin examene cu subiecte unice pentru toate şcolile 
membre. În cifre, F.E.D.E adună peste 600 de școli 
membre din Franța și Europa.
Diplomele obţinute prin F.E.D.E oferă o șansă în plus la 
angajarea în spaţiul european.

Centrul Internaţional de Testare Lingvistică, Evaluare şi 
Consiliere Academică (C. I. T.L.E.C.A.) a luat naştere în 
urma unei necesităţi acute de evaluare şi recunoaştere a 
abilităţilor lingvistice, prin acordarea de certificate cu o 
largă acoperire naţională şi, în special, internaţională:

Un alt tip de teste este reprezentat de testele organizate 
și susţinute sub auspiciile și Educational Testing Service 
USA Collegeboard, și anume:

LSAT GRE EC L

STEP
TSAELATBMAT

TOEICTOEFLIELTS
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Centrul B.L.C. - U.V.V.G.
(British Language Centre)

CENTRUL E.C.D.L.

British Language Centre, sau Centrul BLC-UVVG oferă 
testări Cambridge și module de pregătire aferente 
testelor Cambridge (toate nivelele) la cele mai mici 
prețuri din țară, într-un parteneriat unic cu Universitatea 
Cambridge, una din primele trei universități pe plan 
mondial, după cum arată topurile acreditate. Centrul 
BLC-UVVG este singurul centru autorizat de Cambridge 
University din județul Arad, cu numărul de autorizare RO 
067. Examenele oferite sunt paper-based sau 
computerbased, cu o frecvență lunară.

Centrul de Testare Acreditat ECDL (European Computer 
Driving Licence) din cadrul Universităţii de Vest „Vasile 
Goldiș” din Arad funcţionează din iunie 2002, fiind al 
şaselea centru acreditat din ţară.
În cei peste zece ani de existenţă, în cadrul centrului au 
fost certificate peste 400 de persoane, angajate ale unor 
instituţii din administraţia locală sau judeţeană, elevi din 
liceele arădene, studenţi şi alte persoane interesate de 
obţinerea de competenţe în domeniul digital. Standardul 
ECDL este cel mai răspândit standard de certificare a 
abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la 
nivel internaţional. Permisul ECDL este folosit şi 
recunoscut în 150 de țări de către companii de renume, în
administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. 
În cadrul centrului se organizează periodic cursuri şi 
testări ECDL pe următoarele module: utilizarea 
computerului, instrumente online, editare text, calcul 
tabelar, prezentări, baze de date, editare Web, editare 
imagini, securitate IT şi 2D CAD.

(European Computer Driving Licence)
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D.P.P.D. (Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic)

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE A 
CARIEREI PE TOT PARCURSUL VIEȚII

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
contribuie la formarea viitorilor specialişti în domeniile 
existente în universitate precum juridic, economic, socio-
umane, inginerie, informatică, sănătate cât şi la 
profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, 
continuă şi perfecţionarea personalului didactic din 
învăţământul gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Misiunea de cercetare știinţifică, teoretică și aplicativă se 
realizează în concordanţă cu necesităţile de perfec-
ţionare a procesului de învăţământ și cu standardele 
educaţionale de pe plan naţional și european. Domeniile 
de expertiză pe care le are DPPD sunt: curriculum, 
învăţare, metodologia instruirii, evaluare, tehnici 
moderne de comunicare, educaţie interculturală, politici 
educaţionale, didactici specializate.

Înființat în septembrie 2012, Centrul de Consiliere și 
Orientare a Carierei pe tot parcursul vieții, din cadrul 
Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, își 
adresează activitatea studenților și absolvenților 
universității, elevilor din anii terminali de liceu, 
personalului didactic și nedidactic al universității. Echipa 
C.C.O.C. este formată din specialiști în consilierea 
carierei și consiliere psihologică.

Serviciile oferite includ consiliere individuală, de grup și 
workshop-uri în domeniile: 

Orientare în carieră, 
Optimizarea învățării, 
Dezvoltare personală, 
Consiliere psihologică
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Județul Satu Mare
(str. Mihai Viteazu, nr. 26 & str. 

Ștefan cel Mare, nr. 7)

SATU MARE

Județul Maramureș
(str. Culturii, nr. 5)

BAIA MARE

Județul Arad
(Bulevardul Victoriei, nr. 12)

SEBIȘ

Județul Sălaj
(str. Corneliu Coposu, nr.3)

ZALĂU

Județul Bihor
(str. Eroilor,  nr.9)

MARGHITA

FILIALELE
UNIVERSITĂȚII
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LOCAȚIILE 
UNIVERSITĂȚII

   B-dul Revoluției, Nr. 94-96: 

C U Sasa niversitarilor și tudenților

R UVVGectoratul  
B Firoul inanciar 
D R Iepartament elații nternaționale 
B E A Sirou liberare cte de tudii 
S A  erviciul dministrativ
F Ș Jacultatea de tiințe uridice

B-dul Revoluției, Nr. 92

1

C U V Gampus niversitar „ asile oldiș” 
Biroul pentru Studenți Străini 
Facultatea de Științe Economice 
Inginerie și Informatică 
Facultatea de Medicină 
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră

STR. Liviu Rebreanu, Nr. 862

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

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

British Language Center – Centrul BLC.

B-dul Revoluției, Nr. 85-873

   B-dul Revoluției, Nr. 78

Centrul Academic de Conferințe; 
Club ”Atheneum”

4

   Str. Mihai Eminescu, Nr. 15

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație
 Fizică și Sport,
Librăria Universității, 

ș Goldi TVNet

5

   Str. Feleacului, Nr. 1

Colegiul Particular „Vasile Goldiș”
Hotel „Academica”, 

 Biblioteca Europeană de Științe Bio-Medicale
Sedii de desfășurare a activităților facultăților 

 Dentară  ,de: Medicină , Medicină  
respectiv Farmacie.

6

   STR. Andreny Karoly, Nr. 2-4

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

7

   Str. Cocorilor, Nr. 58

Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic.

8

   Str. Vasile Goldiș, nr. 6 - 6A

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

9

   Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25-27

Centrul de Chirurgie Laparoscopică „Sfântul  
 din Gheorghe” Arad.

10



B-dul Revoluției, nr. 94-96
rectorat@uvvg.ro

www.uvvg.ro
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