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Mesajul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” adresat absolvenţilor UVVG cu ocazia cursurilor festive (mai-iunie 2011)
Dragi absolvenţi,
Domnule Decan,
Distinşi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,
Stimaţi colegi cadre didactice,
Onorat auditoriu,
Festivitatea prilejuită de încheierea ciclului de studii universitare – promoţia 2011 a
facultăţii Dvs., reprezintă o adevărată sărbătoare pentru întreaga
comunitate academică şi, în primul rând, pentru Dvs., dragi absolvenţi, şi profesorii cu care aţi
lucrat în mod direct dar şi un moment de reflecţie atât asupra anilor minunaţi ai studenţiei cât şi a
ceea ce avem de făcut în viitor.
Un ciclu de studii universitare constituie o perioadă relativ
scurtă din viaţa unui om, dar
fiind vorba despre vârsta tinereţii
– etapă de căutare a răspunsurilor la mari întrebări privind rostul şi sensul vieţii omului, de
modelare a caracterului şi de plămădire a profilului profesional al
tânărului, nu trebuie să uităm bogăţia atitudinilor şi virtuţilor morale superioare, a capacităţilor şi
deprinderilor acumulate sau a
idealurilor şi convingerilor nobile cărora le-aţi devenit părtaşi
pe parcursul anilor de studenţie.
Toate acestea sunt aureolate de
atmosfera creată în această sală
– nu atât de solemnitate cât, mai
ales, de înălţare spirituală, de bucurie tonică şi de asumare a speranţei că vom avea de partea
noastră un viitor mai bun. Îmi
exprim convingerea că profesorii Dvs., personalul administrativ
şi persoanele cele mai apropiate
afectiv de preocupările voastre
trăiesc aceleaşi sentimente generoase pentru că, de cele mai

muleze un prestigiu pe plan naţional şi european, ci aţi fost actori inspiraţi şi viguroşi ai
realizărilor recente cu care ne
mândrim. Printre acestea aş sublinia doar câteva: Universitatea
noastră a obţinut calificativul de
instituţie academică cu grad de
încredere ridicat în domeniul
asigurări calităţii procesului de
învăţământ,
acordat
de
A.R.A.C.I.S.; a devenit membră
a şapte organizaţii academice internaţionale dintre care le enumerăm: Asociaţia Universităţilor
Europene, Alianţa Mondială a
Universităţilor pentru Democraţie – cu sediul la New York şi a
Magna Charta Observatory – cu
sediul la Bologna; anii şcolarizării Dvs. au coincis cu primele
promoţii de doctoranzi ai universităţii noastre şi cu crearea Şcolii
postdoctorale; numărul de studenţi mobili a crescut în ultimii
doi ani de 17 ori; patrimoniul
universităţii a sporit vertiginos în
ultimul deceniu astfel încât spaţiile de învăţământ, dotările la-

sau pe plan internaţional datorită
performanţelor profesionale de
excepţie obţinute în calitate de

convins că aveţi un potenţial superior în raport cu promoţiile anterioare, că posedaţi un nivel de

boratoarelor didactice şi de
cercetare ştiinţifică au creat pre-

medici primari, magistraţi, profesori universitari, manageri de

pregătire profesională elevat
pentru a vă afirma pe piaţa na-

multe ori, bucuriilor împlinirii pe
plan profesional li se asociază
motivaţii şi aspiraţii de a da
roade alese – cele dorite de societate.
Ca membri ai marii familii
academice a Universităţii de Vest
„ Vasile Goldiş” din Arad, trebuie să remarc faptul că voi,
dragi absolvenţi, aţi fost nu
numai martori ai aniversării a 20
de ani de istorie instituţională –
etapă în care universitatea a reuşit să se integreze în Spaţiul European al Învăţământului şi
Cercetării, să devină o citadelă a
ştiinţei, educaţiei şi promovării
de valori multiculturale, să acu-

mise pentru câştigarea a zeci de
proiecte europene, granturi de
cercetare obţinute prin competiţie, publicarea a sute de articole
pe care le puteţi găsi în baze de
date internaţionale şi a peste 900
de tratate, monografii şi cursuri
universitare. Dar, mai presus de
toate acestea, corpul academic se
mândreşte cu cei peste 35.000 de
absolvenţi de nivel licenţă şi
peste 12.000 de absolvenţi ai ciclului de studii masterale care, în
marea lor majoritate, au reuşit să
se integreze socioprofesional în
specialitate. O parte însemnată
din aceştia sunt vizibili în comunităţile, ramurile în care lucrează

top, jurnalişti de prestigiu, demnitari ai statului român, campioni
europeni şi mondiali în diferite
ramuri sportive etc.
Astfel de rezultate au fost posibile prin munca asiduă a întregii comunităţi academice, a
eforturilor voastre – dragi absolvenţi, şi a familiilor din care proveniţi, datorită punerii în
practică a conceptului de învăţământ centrat pe studenţi şi, nu în
ultimul rând, a caracterului privat al universităţii noastre.
Exemplele de bune practici europene, de rezultate pe plan profesional sau de modele de reuşită
sunt valabile şi pentru voi. Sunt

ţională şi europeană a muncii urmând să consolidaţi renumele

dobândit de Alma Mater Aradensis. Personal, vă doresc deplin
succes în carieră şi în viaţă, astfel încât să vă încadraţi cât mai
firesc în familia alumnilor călăuziţi de „spiritul Goldiş” menit să
stârnească sentimente de mândrie din partea mentorilor voştri
şi a naţiunii pe care o serviţi.
Dragi absolvenţi,
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad va avea şi în
anii următori o ofertă academică
diversificată pe toate cele trei cicluri de învăţământ superior: Licenţă – Master – Doctorat,
respectiv 41 de specializări de
nivel licenţă, 37 de specializări
masterale , 12 programe doctorale. În acest context, porţile
ALMEI MATER ARADENSIS
rămân şi pe viitor larg deschise
pentru Dvs. – ca alumni. Aveţi
posibilitatea de a continua studiile în cadrul ciclului universitar de master, iar, după aceea,
şcoala doctorală. Vă veţi putea
înscrie la sesiuni ştiinţifice, la
conferinţe ale cadrelor didactice

şi studenţilor, puteţi participa la
diferite evenimente studenţeşti,
ca promotori ai crezului patronului spiritual al universităţii – Vasile Goldiş, exprimat în sintagma
„prin noi înşine”. Ne bizuim pe
menţinerea şi dezvoltarea de noi
relaţii de cooperare cu voi în anii
şi deceniile următoare, în calitatea de alumni! Vă aşteptăm să vă
înscrieţi, aşadar, în Asociaţia Absolvenţilor UVVG din Arad –
ALUMNII!
Vă doresc multă sănătate şi
La mulţi ani!
La revedere, în 2021!
VIVAT, CRESCAT, FLOREAT
ALMA MATER ARADENSIS !
RECTOR,
Prof. univ. dr.
Aurel ARDELEAN
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„Cunoştinţele dobândite pe parcursul anilor de facultate
mi-au fost de un real ajutor în traiectul meu profesional”
- declară senatorul Constantin Traian Igaş,
ministru al Administraţiei şi Internelor, absolvent
al Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul UVVG
Unul dintre absolvenţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” care
onorează cu cinste Universitatea
este dl. senator Constantin Traian
Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor.
Contactat telefonic, l-am întrebat pe dl ministru de interne, senatorul Constantin Traian Igaş, cum
au fost anii de studenţie, colaborarea cu profesorii şi rectorul Aurel
Ardelean şi dacă studiile universitare l-au ajutat în carieră.
Domnia sa ne-a declarat următoarele: „Mă simt onorat să
vorbesc, astăzi (n.n. 01.06.2011),
în calitate de absolvent al Universităţii „Vasile Goldiş”, o Universitate aflată în al treilea

deceniu de existenţă. Doresc să îl
felicit pe această cale pe domnul
Aurel Ardelean, rector-fondator
al Universităţii, cel care prin
munca sa şi a echipei care îl înconjoară, au reuşit să obţină
pentru această instituţie de învăţământ universitar calificativul maxim „grad de încredere
ridicat”.
Senatorul Constantin Traian
Igaş, ministrul al Administraţiei şi
Internelor, a subliniat: „În perioada în care am urmat cursurile Facultăţii de Drept din
cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” am cunoscut şi învăţat de la o serie de cadre
universitare într-adevăr pregătite, profesori dedicaţi pe deplin

actului educaţional. Cunoştinţele
dobândite pe parcursul anilor de
facultate mi-au fost de un real
ajutor în traiectul meu profesional, aici includ funcţia de consilier local, consilier judeţean, cea
de deputat şi senator, şi, acum, în
calitate de ministru al Administraţiei şi Internelor, unde pregătirea mea juridică a reprezentat
o componentă importantă a recomandării pentru acest portofoliu”.
În încheiere dl. ministru Constantin Traian Igaş a precizat: „Le
mulţumesc pe această cale încă o
dată tuturor profesorilor şi domnului rector Aurel Ardelean pentru sprijinul acordat şi le urez un
viitor academic cât mai înfloritor, iar studenţilor, eforturi sol-

date cu cât mai multe rezultate
de excelenţă!”

Carte de vizită
Nume, prenume – Igaş Traian
Constantin

Facultatea - Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Drept
Starea civilă - căsătorit, 2
copii

„La Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Adrian Ioan Jigău, Absolvent al
am găsit seriozitate şi corectitudine” Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport,
din cadrul UVVG, promoţia 2002

Ec. Romeo Dunca, absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul UVVG, om de afaceri, S.C.
Dunca Expediţii S.R.L., Revista
„Capital” l-a inclus lista celor 300

de oameni de afaceri bogaţi din România. Ec. Romeo Dunca a fost primul român care a participat la
Raliul „Paris-Dakar”
Romeo Dunca ne-a declarat:

„Când mi-am început studiile la
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, eram deja împlinit
din punct de vedere profesional. La
mine business-ul funcţiona şi am
ales această facultate ca să îmi completez studiile. A fost o experienţă
frumoasă şi am rămas cu o impresie
plăcută. Înainte să fiu absolvent al
unei Universităţi private, mă feream să angajez studenţi ai universităţilor de acest gen dar, pe parcurs
mi-am schimbat opţiunile. La Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
am găsit seriozitate şi corectitudine.
În ceea ce mă priveşte, cred că am
fost un student eminent. În ziua de
astăzi, şcoala este luată în glumă de
multă lume. Ca să îţi faci propria
afacere, nu îţi trebuie neapărat să ai
multe şcoli, ci să ai o doză mare de
nebunie. Când mi-am început afacerea, nu era chiar aşa de greu ca şi
acum. În zilele noastre este puţin
mai dificil, pentru că acum concurenţa este mai mare”.

Adrian Jigău, campion european la haltere multiplu campion
national, multiplu medaliat european şi mondial şi fost participant
la Jocurile Olimpice, ne-a declarat: „Anii studenţiei ai fost foarte
frumoşi, iar colaborarea cu profesorii Universităţii de Vest „Vasile

Goldiş” din Arad a fost una deosebită. Studiile dobândite m-au ajutat în cariera mea de acum, mai
ales şi prin masteratul pe care l-am
absolvit anul trecut. Şi acum mai
ţin legătura cu Universitatea, dar
şi cu foştii colegi din anii studenţiei, în limita timpului”.
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„În facultate am dobândit cunoştinţe
care îmi sunt de mare folos în viaţă”
Interviu cu Marcel Urban, managerul echipei de baschet feminin ICIM Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
- Cum au fost anii de studenţie la UVVG?
- Perioada petrecută în facultate a fost foarte frumoasă, m-a
ajutat să îmi dezvolt personalitatea. Am cunoscut oameni minunaţi şi am reuşit să îmbin utilul
cu plăcutul. Anii de studenţie
sunt speciali, nu se pot uita niciodată.
- Anii petrecuţi pe băncile
facultăţii v-au inspirat in construirea carierei dumnevoastră
pe plan profesional?
- În facultate am dobândit cunoştinţe care îmi sunt de mare
folos, mai ales că lucrez în domeniu. Faptul că am absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport a fost un prim şi esenţial
pas în drumul spre profesia de
manager.

- Vă place meseria pe care o
faceţi în prezent?
- Fac această meserie cu mare
plăcere, iar spiritul muncii în
echipă mă ambiţionează foarte
mult. Sunt conştient că am o

mare responsabilitate prin munca
pe care o prestez, de aceea îmi
doresc să iasă totul perfect. Mă
bucur că pun umărul la performanţele unui club de talie europeană, aşa cum este ICIM
Univ.Goldiş Arad.
- Care profesori s-au remarcat în faţa dumneavoastră?
- M-au impresionat o serie de
profesori, cum ar fi domnii Marconi, Bogdan, Căţean, Iacob dar
şi alţii, care nu aş vrea să se supere că i-am omis. Tot corpul
profesoral al facultăţii a fost unul
deosebit de competent şi preocupat ca studenţilor să nu le lipsească nimic.
- Cum a fost colaborarea cu
conducerea facultăţii?
- Conducerea facultăţii a fost
mereu alături de noi şi ne-a spri-

jinit în orice activitate pe care am
întreprins-o, fie ea sportivă sau
de orice alt gen. Am simţit că
suntem o familie, de la decan
până la ultimul student.
- Ce părere aveţi despre

domnul rector Aurel Ardelean?
- Domnul rector a fost şi este
un om dedicat sportului, mereu
implicat în activităţile sportive.
Dovadă prezenţa constantă pe
arenele şi în sălile sportive, dar
mai ales la meciurile echipei
noastre, unde a fost nelipsit şi nea încurajat permanent. Este un
om deosebit, care susţine necondiţionat performanţa sportivă.
- Aţi găsit înţelegere la dânsul când aţi avut nevoie?
- Mereu a fost alături de noi şi
ne-a înţeles problemele, iar pe
această cale ţin să îi mulţumesc
în numele clubului pentru sprijinul acordat. De asemenea, îl ştiu
un om foarte apropiat de studenţi,
fapt pentru care este foarte apreciat în rândul acestora.
- Aţi ţinut legătura cu colegii dumnevoastră de facultate?
- Sigur că da. În facultate se
leagă cele mai multe şi frumoase
relaţii de prietenie. Am rămas
prieten cu mulţi dintre foştii colegi, mai ales cei din lumea sportului, cum ar fi fotbalistul Sorin
Botiş, baschetbalistul Bogdan

Betea, antrenorul de volei, Radu
Sabău, sau antrenorul de nataţie
Martin Liptak. Mai sunt şi alţii,
dar nu pot să îi enumăr pe toţi,
pentru că m-ar lua foarte mult
timp.
- Ce inseamnă pentru sportul arădean în general şi pentru
baschetul feminin în special,
implicarea Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” în acest fenomen?
- Implicarea Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” în acest fenomen este un semn de apreciere
extraordinară pentru sportul de
performanţă. O dovadă că munca
şi rezultatele de excepţie obţinute
de-a lungul timpului de ICIM
Univ.Goldiş Arad este susţinută
şi promovată şi de UVVG, un
partener fidel şi constant. Suntem
onoraţi şi încântaţi că avem o colaborare prolifică, atât în cadru
universitar cât şi sportiv.
- Care este cheia succesului
unui bun manager?
- Părerea mea este că succesul
are mai multe secrete, iar unul
este pasiunea pe care o pui în

ceea ce faci. Apoi îţi trebuie şi
multă seriozitate, cunoaştere dar
şi abilitate în rezolvarea deselor
probleme cu care se confruntă un
club. De asemenea, respectarea
promisiunilor este un alt aspect
foarte important, fără de care nu
poţi avea succes.
- Vă rog să transmiteţi un
mesaj arădenilor şi viitorilor
studenţi ai UVVG.
- Le mulţumim arădenilor
pentru spriijinul acordat de-a lungul anilor şi îi aşteptăm în număr
cât mai mare să vină pentru a ne
susţine şi în sezonul viitor.Viitorilor studenţi ai UVVG le transmit să fie conştiincioşi, serioşi şi
mereu deschişi spre activităţile
sportive, fie ele de masă sau de
performanţă.

Carte de vizită
„Sunt de opt ani în acest fenomen numit baschet, dintre care
trei ani i-am petrecut la Târgovişte, ca şi organizator de competiţii, unde am şi câştigat trei
titluri de Campion al României şi
trei Cupe ale României. Din vara
anului 2005 am venit la Arad în
funcţia de manager, pe care am
reuşit să o obţin tocmai datorita
absolvirii studiilor la Universitatea de Vest „Vasile Goldis”. La
ICIM Univ.Goldiş Arad am c\stigat tot trei titluri de Campion al
României, în 2006, 2008 şi 2011,
Cupa României şi Liga Europei
Centrale în 2011”.
Nume: Urban
Prenume: Marcel Daniel
Anul absolvirii: 2005
Facultatea: Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport
Vârsta: 36
Starea civilă: Căsătorit
Numele soţiei: Bianca Draguş (Urban)

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, clasificată internaţional

Locul 8 în topul Universităţilor din România pe Internet
Organizaţia Internaţională ,,4 International Colleges & Universities”,
din Spania, instituţie care gestionează unul dintre cele mai cuprinzătoare directoare web din lume pe
domeniul educaţiei, unde sunt incluse peste 9200 de Colegii şi Universităţi din lume, a realizat recent
un top al vizibilităţii şi popularităţii
Universităţilor acreditate din România, pe Internet.
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad se află în primele
10 Universităţi din România, ocupând un binemeritat loc 8 din cele 60
de universităţi monitorizate din ţara
noastră.
Ranking-ul web al Universităţilor din România a fost realizat în
urma rezultatelor statistice furnizate
de trei motoare de căutare pe internet: „Google Page Rank”, „Yahoo
inbound link-uri” şi „Alexa Traffic
Rank”, în urma activităţii academice
şi de cercetare a cadrelor didactice şi
studenţilor. Universităţile sunt in-

cluse în baza de date în mod gratuit,
care se actualizează o dată la şase
luni, datele statistice fiind introduse
lunar.
Reprezentanţii ,,4 International
Colleges & Universities” au precizat
pe site-ul instituţiei că scopul clasamentului este de a furniza studenţilor şi personalului academic, în
special celor internaţionali, date privind vizibilitatea pe web a unei universităţi, prin informaţiile afişate pe
site-ul acesteia, numărul de accesări
şi numărul de legături interne şi externe, elemente care pot contribui la
stabilirea programelor de cooperare
internaţională, schimburi de studenţi
şi informarea corectă asupra programelor educaţionale.
Pentru a fi cuprinse în acest clasament, universităţile trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: să
fie acreditate de organismele naţionale, să aibă programe la nivel licenţă, forme de învăţământ la zi şi să
aibă un site funcţional.

Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de Vest Vasile
Goldiş, a declarat: „Locul ocupat de
Universitatea noastră în acest top al
universităţilor confirmă poziţia
fruntaşă a instituţiei şi în alte clasamente realizate de Agenţii de calitate şi organizaţii internaţionale.
Considerăm că, în era tehnologiilor
informaţionale şi de comunicaţii,
fiecare instituţie trebuie să utilizeze
la maxim facilităţile oferite de Internet, prin publicarea pe site a cât
mai multor informaţii. Noi, ca universitate comunitară, avem obligaţia de a utiliza acest mijloc de
informare, prin site-ul UVVG şi a
oferi o informare corectă şi transparentă. Doresc să subliniez că informaţiile care au fost evaluate în
clasament cuprind, pe lângă activitatea didactică, şi întreaga activitate
de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, ceea ce dovedeşte valoarea
articolelor ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters-

http://www.4icu.org/ro/
Web of Science şi publicaţiile ştiinţifice indexate în bazele de date internaţionale CEEOL, INDEX
COPERNICUS, EBSCO, ELSEVIER, PROGUEST, SCOPUS.

Acest nou succes confirmă prestigiul academic al Universităţii noastre, în acest an universitar 2010,
când sărbătorim 20 de ani de istorie
academică”.

ALUMNI-UVVG 5

2 iunie 2011

„Vasile Goldiş, de acolo, de unde priveşte spre urmaşii lui,
este mândru de realizările dl. rector Aurel Ardelean”
Dialog cu d-na Camelia Răsunoiu, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul UVVG, consilier municipal în cadrul CLM Arad
- După terminarea facultăţii
aţi continuat studiile universitare?
- Sunt absolventă Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, Facultatea
de Ştiinţe Economice, unde am obţinut titlul de economist licenţiat.
Traiectoria mea ca student nu s-a
terminat aici. Am continuat studiile
masterale, specializarea Management şi Administrarea Afacerilor,
obţinând un record zic eu pentru o
persoană care era nevoită să îmbine viaţa de familie cu obligaţiile
aferente, serviciul şi nu în ultimul
rând studiile. Chiar dacă par lipsită
de modestie nu pot să nu menţionez faptul că am reuşit să mă clasez, la studiile masterale
Administrarea Afacerilor, în anul
2007, pe locul 4 dintr-un total de
496 de absolvenţi.
- Cum v-au ajutat studiile
UVVG în carieră?
- Cu siguranţă m-au ajutat

foarte mult. Faptul că există un loc
de muncă exact pe acelaşi profil a
fost un atu pentru mine. Aici puteam să mă desfăşor şi să pun în
practică toată teoria care ne era
predată la cursuri.
Acum spre exemplu urmez cursurile Academiei de Antreprenoriat, un proiect realizat în urma
colaborării între facultate şi asociaţia IMM-urilor din Arad. Deci
colaborarea mea cu această entitate
continuă.
- Cum a fost colaborarea cu
conducerea facultăţii?
- Am găsit aici oameni deschişi
la orice problemă, oameni care îşi
fac bine meseria şi care aşa cum
timpul a arătat-o şi-au obţinut locul
lor binemeritat pe scenă învăţământului românesc.
- Ce părere aveţi despre dl.
rector Aurel Ardelean?
- Oare cine ar putea să nu aibă
o părere excelentă despre dl. rec-

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean îi oferă d-nei Camelia
Răsunoiu diploma de Summa cum Laudae
tor? Sunt convinsă că şi Vasile
Goldiş, de acolo de unde priveşte
spre urmaşii lui, este mândru de
realizările d-lui Rector, prof. univ.
dr. Aurel Ardelean, de toate eforturile depuse, pentru că toţi copiii

arădenilor şi nu numai să poată studia într-o universitate de o asemenea valoare, dimensiune şi
diversitate.
- Ce a-ţi transmite studenţilor acestei facultăţi?

- Un mare înţelept spunea:
“Cu penele altcuiva te poţi împodobi dar nu poţi zbura cu
ele”. Cred că e un mare adevăr
şi tocmai mi-aş permite să le
dau un sfat prietenesc. Să încerce să fie oameni adevăraţi şi
să pună suflet şi interes în tot
ceea ce fac. Doar aşa vor putea
reuşi în viaţă.
- Vă rog să transmiteţi un
mesaj arădenilor.
- În primul rând aş dori să le
mulţumesc pentru faptul că m-au
adoptat atât de repede.
M-au făcut să mă simt arădeancă încă din prima clipă, chiar
dacă eu vin din inima Ţării Moţilor, de la Abrud. Şi chiar aş dori să
se ştie asta. Sunt convinsă că
Avram Iancu ar fi şi el la fel de încântat să ştie că prin locurile prin
care el trecea în drumurile lui,
există urmaşi care vor să-l cinstească.

Absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
Fotoreportaj cu absolvenţii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”:

Jr. Traian Tudor Stanca a primit din partea rectorului
Aurel Ardelean diploma de Summa cum Laudae

Anca Florina Moroşteş a primit din partea rectorului
Aurel Ardelean diploma de Summa cum Laudae

„Am avut profesori extraordinari, Vasile Petruţ, absolvent
de
la
care
am
învăţat
meserie”
al UVVG, promoţia 1999
Horvath Levente AKOS, subprefectul judeţului Arad, absolvent
al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul UVVG în anul 1996

- Vă rog să ne descrieţi în câteva cuvinte anii studenţiei.
- Aveam 18 ani când am intrat
la facultate după un examen foarte
serios, cu un stil de examinare modern, pretenţios. Seriozitatea cu
care priveam lucrurile s-a păstrat
pe toată perioada celor 5 ani, am
citit enorm, beletristica şi literatura

de specialitate, examenele erau
foarte serioase, iar practica ne –a
pus să înfiinţăm şi prima firma de
studenţi în campusul universităţii,
împreună cu alţi 4 colegi. Am învăţat că teoria şi practică nu tot
timpul bat cap în cap, şi e nevoie şi
de curaj pentru un succes.
- Care a fost colaborarea cu
profesorii Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad?
- Am avut profesori extraordinari, de la care am învăţat meserie,
foarte mulţi lectori din străinătate
care au venit şi au prezentat cursuri
moderne, deosebit de utile. Eram la
începutul anilor 90, când marketingul şi managementul în România
nu prea avea reprezentanţi originali.. La început eram ca o mare familie, a doua generaţie de
absolvenţi, de la care se aşteptau
multe. Timpul a dovedit atât valoarea noastră, cât şi a studiilor primite, valoare UVVG-ului.

- V-au ajutat studiile universitare în profesia pe care o urmaţi?
- Studiile evident că ne ajută, să
facem primii paşi pe un drum pe
care dacă între timp nu mai acumulez noi cunoştinţe, în domeniile
noastre rămâi depăşit de noutăţi..
Profesia de economist mă ajutat să
gândesc foarte pragmatic şi realist ,
iar prin studiile acumulate, am
ajuns să devin şi eu la rândul meu
profesor de specialitate, timp de 8
ani la liceul Csiky Gergely.
- Mai ţineţi legătura cu universitatea şi/sau cu colegii din
anii studenţiei?
- Am avut întâlnirea de 10 ani...
evident suntem mulţi care am
rămas în Arad, şi încercăm să
facem cât mai mult pentru societatea noastră, persoane cu care ne întâlnim frecvent, atât în viaţa
cotidiană, cât şi la evenimentele organizate de UVVG.

Vasile Petruţ, consilier local în
cadrul Consiliului Municipal Oradea şi om de afaceri: „Am început facultatea târziu, la 50 de ani.
Anii studenţiei au fost frumoşii,
pentru că am reuşit să mă integrez
printre studenţii tineri. Acest
lucru m-a făcut să mă simt mai
bine. Eu am fost şef de grupă, mam transferat de la locul în care
m-am înscris, la Arad, am făcut
naveta la Arad cu o grupă de şase
studenţi şi ne-am cam ţinut de învăţătură. Când am început facultatea eram deja profesional
îndeplinit, eram patronul unei
firme destul de mari şi am ales
Universitatea „Vasile Goldiş”,
doar pentru a-mi completa studiile. Eram şi consilier în Municipiu Oradea. Am avut însă
satisfacţia că la orice vârstă pot să
faci o facultate sau să faci un
masterat. Colaborarea cu profesorii universităţii a fost una extraordinar de bună. A rămas cu o

impresie deosebită, am întâlnit
oameni deosebiţi cu care m-am
înţeles foarte bine. Fiind şi şef de
grupă, am avut contact cu dânşii
mai mul decât alţi studenţi şi pot
să spun că am colaborat foarte
bine. După absolvire, am mai
ţinut legătura cu Universitatea şi
în urmă cu ceva timp am fost la
Macea la o întâlnire cu mai multe
personalităţi de la UVVG”.
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„Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Alumni,
una dintre cele mai frumoase iniţiative la care m-aş putea gândi”
Interviu cu dr. Pavel Nanu, absolvent al Facultăţii de Medicină, Farmacie, Medicină Dentară din cadrul UVVG
- Consideraţi utilă Asociaţia
Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” Alumni,
care în viziunea Universităţii
trebuie să ofere un feed back
privind măsura în care curricula
facultăţii răspunde activităţii
practice din profesia d-voastră?
- Constituirea Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” Alumni este una
dintre cele mai frumoase iniţiative
la care m-aş putea gândi. Mă pot
raporta la ea chiar şi numai din
punct de vedere sentimental, unde
nimic nu poate înlocui bucuria de
a-ţi putea regăsii foştii colegi.
Sigur, că referindu-mă la aspectul
universitar – educaţional, şi aici
întrebarea dumneavoastră este binevenită, această asociaţie poate
furniza date pertinente legate de
curricula facultăţii, de medicină în
cazul meu, în urma contactelor
stabilite cu unii dintre foştii absolvenţi. Sugestiile lor, de astă dată
după ce au luat contact cu realitatea medicală, sunt oportune. Sunt
convins că pe lângă oarecum „rigiditatea” curriculei universitare în
general, adică lucrurile pe care trebuie să le înveţi, noţiuni pe care
eşti obligat să le deţii, este nevoie
de flexibilitate. Mă refer la adaptarea curriculei în funcţie de nevoile „pieţei”. Cum s-ar putea
adapta mai bine o curriculă universitară dacă nu din prisma unui
absolvent care profesează de
această dată şi care s-a întâlnit la
modul real cu avantajele şi dezavantajele pregătirii sale. Niciun simulator,
nici
măcar
cele
performante din aviaţie, nu este o
metodă imbatabilă în combaterea
erorilor. De aceea întotdeauna informaţiile importante provin din
lumea reală. Deci, cred că aceste
argumente sunt suficiente pentru a
răspunde cu fermitate că Asociaţia

absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” Alumni oferă un
feed back eficient privind măsura
în care curricula facultăţii răspunde activităţii practice, medicale, în cazul meu.
- Asociaţia studenţilor medicinişti şi a tinerilor medici desfăşoară activităţi de servicii
medicale în beneficiul unor categorii defavorizate în mod gratuit. Cum consideraţi că se poate
diversifica oferta antreprenorială dedicată comunităţii în anii
viitori?
- La această întrebare mă simt
obligat să vă spun că studentul la
medicină şi apoi medicul alege
această profesie pentru că pur şi
simplu i se potriveşte. Suntem
structuri oarecum diferite faţă de
cei din jurul nostru. A ajuta, a înţelege suferinţa şi a o ameliora,
sau chiar vindeca, sunt doar câteva
aspecte cotidiene din profesia de
medic. Fiecare dintre noi, foşti studenţi şi medici, cred, că rupe un
pic din suflet şi dă şi celorlaţi, în
aşa fel încât uneori ne oferim gratuit sufletul celor bolnavi, pe lângă
calităţile profesionale. Pentru un
student la medicină a oferi gratuit
servicii medicale unor categorii
defavorizate nu este un efort, ci o
plăcere. Sigur că trebuie un suport
financiar, iar acesta vine din partea Universităţii noastre. Însă,
atunci când cele două ingrediente
se reunesc, sursa de finanţare şi
studentul, rezultatul este unul nemaipomenit. Nu ştiu dacă aţi fost
martor la vreun astfel de eveniment, dar v-aş recomanda, doar ca
să simţiţi bucuria de pe feţele celor
pe care încă din facultate învăţăm
să îi consultăm, sau să îi tratăm.
Până acum au fost numeroase acţiuni de monitorizare a tensiunii
arteriale şi a glicemiei. Rezultatele
au fost cele scontate de către noi.

Nu ştiu cifre, dar pot să vă spun că
aceste acţiuni au avut succes. Participarea a fost masivă. Sigur că
sunt privite şi apreciate în mod favorabil, deşi sunt convins că au
existat şi păreri contradictorii. Beneficiul comunităţii, a aradenilor,
se traduce prin simpla afirmaţie:
nouă ne pasă de ei. Cred că mai
multe nu se pot spune. Bineînţeles
că pe lângă gestul de caritate în
final, am avut oportunitatea să
adunăm date importante referitoare la starea lor de sănătate, care
ulterior au fost prelucrate şi au devenit o sursă semnificativă de informaţii medicale. În viitor se pot
crea centre de prevenţie, diagnostic, de tratament şi de îngrijire,
Aradul fiind un oraş şi un judeţ cu
o patologie variată, amplă şi din
păcate numeroasă, cam în fiecare
specialitate. Nu spun că este un
judeţ „bolnav”, dar este un judeţ în
care incidenţa unor boli este mai
mare comparativ cu restul ţării, iar
dumneavoastră ştiţi bine că este
mai uşor să previi decât să tratezi.
Dar, fundamentul acestor lucruri

se bazează pe cercetarea ştiinţifică
din domeniul biologic şi medical.
- Vă rugam să ne prezentaţi
câteva repere ale activităţii dvoastră ştiinţifice?
- Atunci când vorbiţi cu mine
despre acest lucru trebuie să reţienţi ca sunt un absolvent realtiv
„proaspăt” al Facultăţii de Medicină din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, deci experienţa mea
este încă la început în cercetarea
ştiinţifică. Sunt asistent universitar
la disciplina de Neurologie, îndrumat de către conf. dr. Sanda Deme.
Împreună cu dânsa am descoperit
treptat neurologia şi am început să
îmi selectez domeniile de interes.
Niciodată nu am fost constrâns, ci
doar atent canalizat pe o direcţie,
în sensul că am fost aşezat pe făgaşul potrivit cu mult tact, în aşa
fel încât am învăţat de la dânsa că
niciun efort nu e prea mare şi că se
poate face treabă dacă îţi place.
Sunt interesat în mod deosebit de
aspectele de interconexiune dintre
neurologie şi cardiologie, de aceea
am ales un doctorat aproape de

final în domeniul cardiologiei. Aşa
am ajuns să trimit şi să fie acceptate lucrările mele, mai bine zis ale
noastre, la toate congresle naţionale şi la cele internaţionale la care
participăm. Nu are rost să enumăr
titluri de lucrări, dar amintesc cele
mai recente participări: Congresul
Mondial de Stroke, Congresul Societăţilor Europene de Neurologie,
Congresul Societăţii pentru Studiul
Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii, şi pot continua. Pe de altă parte,
sunt cooptat în echipa mai multor
granturi de cercetare finanţate prin
competiţii naţionale. Unul este în
domeniul cardiologiei, deci rămâne în teritoriul meu. Un altul
este în domeniul psihiatriei – gerontologiei. Sunt şi alte aspecte legate de activitatea mea de cercetare
ştiinţifică, dar aş crede că acestea
sunt cele mai importante. Reţineţi
vă rog, că aşa cum doreşte şi Domnul Rector, în toate aceste acţiuni
sunt implicaţi şi studenţii noştri,
care trebuie să înveţe încă de
„mici” cum să facă cercetare ştiinţifică. Ce aş putea să vă spun, ca să
inchei... nu ştiu, dar aş putea să
amintesc că profesia de medic este
una dintre cele mai „delicate”, valoroase şi indispensabile profesii
pentru toţi ceilalţi din jur. Fără noi
ţoţi ar fi morţi, la propriu de astă
dată. Suntem un „grup” de oameni
care înfruntăm moartea zilnic şi
mai avem şi succese, între noi fie
vorba de cele mai multe ori, nu
numai dezamăgiri, care nu sunt întotdeauna vina noastră. Amintiţivă că suntem oameni şi că mai
trebuie să mai şi murim şi de aceea
noi, medicii nu putem fi zei, pentru că dacă am fi, cred eu, sau cel
puţin eu aşa aş face, aş fi neumuritor. Cred că în realitate nu ne e
frică de moarte, ci de gândul morţii. Nu?
D. A.

UVVG, membră în asociaţii şi federaţii internaţionale universitare de prestigiu
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” deţine statutul de membră
în organizaţii academice de prestigiu
precum Asociaţia Universităţilor
Europene (EUA) - statut de membru
cu drepturi depline din anul 2005 şi
Federaţia Şcolilor Superioare din
Europa (FEDE), unde deţine statutul de membru din anul 1999, iar
prin persoana rectorului Aurel Ardelean, vicepreşedinţia pentru al doilea
mandat, organism participativ la
lucrările Comisiei Europene.
De asemenea, Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” este membră a
Conferinţei Magna Charta Observatory de la Bologna, documentul
de adeziune fiind semnat în luna
septembrie 2007.
UVVG este membră şi a Conferinţei Rectorilor Danubieni (DRC) –
unde are statut de membru din anul
2004. Scopul principal al organizaţiei este acela de a promova asigurarea calităţii învăţământului superior european prin intermediul
schimbului de experienţă între Universităţi din ţări riverane Dunării,

conferinţe şi seminarii având teme
de interes comun pe probleme de
actualitate.
UVVG are statut de membru în
următoarele asociaţii şi consorţii:
Asociaţia Universităţilor din Regiunea Carpatică (ACRU), organizaţie
care îşi propune consolidarea relaţiilor de colaborare dintre universităţile regiunii carpatice prin dialog şi
schimb de experienţă; Alianţa Universităţilor pentru Democraţie
(AUDEM) - statut de membru din
anul 2007, alianţa militează pentru
promovarea valorilor fundamentale
ale democraţiei prin intermediul
învăţământului superior; Consorţiul
Universitar Carolus Magnus - statut
de membru din anul 2006, care îşi
propune colaborarea membrilor
componenţi în vederea accesării
proiectelor cu finanţare europeană
de interes mutual. Consorţiul Universitar Tübingen - Sibiu – ClujNapoca - Arad – este alcătuit din
Universitatea Tübingen - Germania,
Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu, Universitatea Româno - Ger-

mană din Sibiu, Universitatea
Babeş-Bolyai din Cluj şi UVVG,
scopul consorţiului fiind de a consolida relaţiile de colaborare dintre
universităţile enumerate mai sus în
vederea accesării unor proiecte de
interes mutual.
UVVG este membră a Forumului Universităţilor Mediteraneene şi
a Consorţiului Tubingen – Hohenheim (Germania), şi a Asociaţiei
Şcolilor Medicale din Europa
(AMSE) prin intermediul Facultăţii
de Medicină, Farmacie şi Medicină
Dentară din anul 2004.
Din anul 2010, UVVG deţine
statutul de membru al Consiliului
pentru Educaţie Doctorală a Asociaţiei Universităţilor Europene
(EUA – CDE), care a fost înfiinţată în anul 2008 şi reprezintă o voce
puternică pentru universităţile
europene organizatoare de educaţie
doctorală atât în interiorul Europei, cât şi la nivel internaţional şi
contribuie la sporirea vizibilităţii
programelor de cercetare de doctorat.
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„Sunt onorat că am absolvit la
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
Interviu cu Toth Daniel, absolvent al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş’’ din Arad, Facultatea de
Educaţie Fizică şi Sport (promoţia 1997), director adjunct la Grupul Şcolar „Gheorghe Lazăr” Pecica
- Care sunt impresiile pe
care vi le-a lăsat Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad?
- Sunt onorat că am absolvit
la această universitate de prestigiu naţional şi internaţional, universitate integrată la nivel
european. Cunoştinţele acumulate la Universitatea de Vest,
„Vasile Goldiş” Arad au fost de
un real folos. Fără aceste cunoştinţe nu aş fi putut realiza lucrări
importante pe care le-am demarat în cariera mea. Nu îmi rămâne decât să mulţumesc
Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” Arad că există şi, nu în
ultimul rând, domnului Rector
Fondator, Prof. Univ. Dr. Aurel
Ardelean, care a reuşit ca
această universitate să se afle în
rândul universităţilor europene.
- Aţi fost mulţumit de prestaţia cadrelor didactice de la
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad şi care este
legătura dvs. la momentul actual cu acestea?
- Nici în prezent nu am rupt
legătura cu Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş’’ din Arad, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,
care mi-a călăuzit paşii spre o
nouă viaţa cea de profesor. Me-

Daniel Toth şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector
al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
serie pe care o îmbrăţişez şi o
respect. Din 1997 anul absolvirii şi până în prezent, am obţinut
gradul I în învăţământ, am absolvit un Master în Management
şi Impresariat Sportiv, alt Master în Management Educaţional
iar în prezent sunt anul II la
Master Managementul Activităţilor şi Organizaţiilor de Educaţie Fizică, Sportive şi de Turism.

Din 2006 până în prezent sunt
director adjunct la Grupul Şcolar, „Gheorghe Lazăr” Pecica,
iar începând din acest an sunt şi
membru a Asociaţiei Absolvenţilor ALUMNI a Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
În anii studenţiei am avut parte
de profesori de seamă ai învăţământului românesc, profesori
pentru care port un respect de-

osebit, de la aceştia am învăţat
ce ştiu la această oră şi încerc să
nu dezamăgesc. Nu aş dori să uit
pe cineva dar aş putea menţiona:
Decan -Conf. Univ. Dr. Dan Carmen Mirela, Prodecan - Conf.
Univ. Dr. Turcu Corneliu, Secretar ştiinţific - Conf. Univ. Dr.
Bitang Viorel Virgil Ioan, Prof.
Univ. Dr. Dehelean Gheorghe,
Lector univ. Dr. Schmidt Francisc, Prof. Dr. Voicu Alexandru
Virgil, Prof. Univ. Ion V.Ionescu, Prof. Conf. Ladislau Bachner, Prof. Univ. Constantin
Bogdan, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Popa, Lector dr. Ioan Marconi.
- Care sunt cele mai importante realizări din funcţia de
director adjunct?
- Din funcţia de director adjunct, împreună cu doamna director prof. Claudia Balaş, am reuşit
cu ajutorul conducerii ISJ Arad,
Marius Gondor, fost inspector şcolar, actualmente deputat, dna Inspector Şcolar General prof.
Mirela Aldescu şi Inspector General adjunct, prof. Nicolae Pellegrini, alături de administraţia
locală, domnul primar al oraşului
Pecica, Petru Antal, viceprimarul
oraşului Pecica, Miodrag Stanoiov, precum şi domnul deputat

Cionca Iustin, care a fost şi Primar
al oraşului Pecica, reabilitarea şcolilor din Pecica, prin schimbatul
acoperişului, schimbarea uşilor şi
geamurilor, parchetat şi pus lambriuri pe pereţi, schimbat instalaţie electrică, construire de noi
grupuri sanitare, mai multor şcoli
şi grădiniţe aparţinătoare la Grupul Şcolar, Gheorghe Lazăr” Pecica. Am reuşit trecerea de la
combustibilul solid la gaz metan
pentru încălzirea şcolilor pecicane,
să realizat două terenuri de sport
sintetice, unul de fotbal, iar celălalt de baschet, supravegherea cu
camere video a doua şcoli, inaugurarea a două noi laboratoare de
informatică etc. Cu această ocazie
doresc să mulţumesc tuturor celor
care a sprijinit Grupul Şcolar
„Gheorghe Lazăr” Pecica ca să fie
o şcoală cu care noi pecicanii să ne
putem mândri. Elevilor care învaţă
la acest liceu li s-au deschis porţile
spre a face cunoştinţă cu colegi din
alte ţări. Le-a fost oferită şansa de
a face o comparaţie între modul
"local" de a studia şi cel de peste
hotare. În acest sens, elevii şcoli
noastre au fost implicaţi în cadrul
unor proiecte în mai multe ţări dintre care aş putea aminti: Spania,
Turcia, Grecia, Italia şi Polonia.
- Vă mulţumim!

Declaraţii ale
„Orice mod de colaborare cu Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” îmi face plăcere” absolvenţilor UVVG
Dialog cu Carmen Ila, Director Juridic în cadrul Prefecturii
Arad, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice în anul 1995
- În ce măsură oferta curriculară a Facultăţii de Ştiinţe
Juridice v-a oferit bagajul informal pentru o astfel de funcţie de prestigiu?
- Am avut parte de cei mai
prestigioşi profesori de la Universitatea de la Universitatea de

Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi
cadre asociate de la Universitatea „Babeş Bolay” din Cluj Napoca, printre care îi pot aminti pe

prof. univ. dr. Hanga Vladimir –
Drept Roman, Gheorghiţă Mateuţ – Drept Procedual Penal,
Matei Basarab – Drept Penal şi
prof. Mureşanu – Drept Civil.
Consider că Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” ne-a asigurat câteva din somnităţile naţio-

nale din domeniul dreptului. La
astfel de provocări era jenant să
nu înveţi, sau să iei note de 5 şi
6. Astfel, noi am învăţat şi sunt

foarte mulţumită de bagajul de
cunoştinţe acumulat.
- Prezenţa între membrii
Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest Vasile Goldiş
„Alumni”,
confirmă
dorinţa d-voastră de a păstra
legătura cu mediul academic.
Care credeţi că este modalitatea de colaborare pe viitor cu
UVVG?
- Orice mod de colaborare cu
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” îmi face plăcere, deoarece regăsesc foşti profesori şi o
deschidere foarte mare faţă de
tot ceea ce este nou. De altfel am
fost alături de Universitate şi
până acum, raportările cu instituţia academică nefiind de natură
juridică, ci în special de natură
sentimentală. Am participat ca
reprezentantă a administraţiei locale şi la misiunea de evaluare
ARACIS în urma căreia Univesritatea de Vest „Vasile Goldiş” a
obţinut calificativul maxim
„grad de încredere ridicat” onorând astfel întraga comunitate
academică.

I-am întrebat pe câţiva absolvenţi ai Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” cum au fost anii
de studenţie, colaborarea cu
profesorii şi dacă studiile universitare i-a ajutat în profesie.
Iată ce ne-au declarat:
Lector univ. dr. GINA GOGEAN - titulara catedrei de
gimnastică din cadrul Facultăţii

1992 şi Atlanta - 1996 au însemnat pentru mine etape importante
în cariera sportivă. Despărţirea
profesională însă am realizat-o
prin absolvirea studiilor masterale
la Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport din cadrul Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, astăzi fiind
titulara catedrei de gimnastică în
această prestigiooasă facultate.

de Educaţie fizică şi Sport, fostă
componentă a lotului Olimpic
de gimnastică a României: „Performanţele obţinute cu lotul olimpic de gimnastică a României la
Olimpiadele de la Barcelona –

Foştilor profesori, astăzi colegii
mei, le datorez gustul pentru performanţa intelectuală care consider că este o completare fericită a
carierei mele în sportul de performanţă dedicată României”.
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Întrunirea Asociaţiei Absolvenţilor UVVG – ALUMNI a
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
– ALUMNI a organizat, în perioada 20-22 mai 2011, la Arad –
Campusul Universitar „Vasile
Goldiş”, Aula „Ştefan Cicio Pop”
şi Complexul Universitar Macea
ale UVVG, în colaborare cu Centrul Cultural Judeţean şi Consiliul
Judeţean Arad, sub patronajul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad întâlnirea anuală
„Curricula academică şi traiectul
profesional al absolvenţilor
UVVG Arad”, ediţia a II-a.

MARIA RAMONA PANFIL,
MARIA SIMINA STANA, CRISTIAN STANCIU, ADRIAN
COJOCARU, ARGHIR ANGELA CIONCA, GHEORGHE
CIONCA, PAULINA DZIŢAC,
DUMITRU ENĂCHIUC şi mulţi
alţii.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, a subliniat:
„Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, cu un număr de peste
21000 de studenţi, masteranzi şi
doctoranzi, cu peste 45.000 de

Reprezentanţi ai studenţilor şi absolvenţi UVVG la Castelul Macea
Deputatul Iustin Cionca, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, din cadrul UVVG,
preşedintele Comisiei pentru Regulament şi membru în Comisia

Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a
declarat: „Sunt mândru că am absolvit masteratul la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Sunt mândru că am participat la

Daniel Albu, îi înmânează d-lui prof. univ dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG, Diploma de Onoare a Asociaţiei
Absolvenţilor UVVG - ALUMNI
Proiectul a fost câştigat de
Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” –
Alumni, în urma concursului de
proiecte organizat de Centrul Cultural Judeţean Arad din cadrul
CJA şi s-a încadrat în programul
Zilelor Academice Arădene, cea
de-a XXI-a organizată de Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, care a marcat 21 de ani
de învăţământ academic.
Întrunirea de la Complexul
Universitar Macea, proprietate a
Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”, s-a bucurat de prezenţa
invitatului de onoare, Rector,
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi a
mai multor absolvenţi de seamă a
UVVG, care deţin funcţii importante în administraţia locală şi judeţeană, dar şi în Parlamentul
României, precum deputatul Iustin Cionca şi Camelia Răsunoiu,
consilier municipal.
De asemenea, au onorat lucrările LUCIAN IOAN PALCU,
secretar al primăriei Vinga,
MARCEL URBAN, manager al
echipei de baschet feminin ICIM
- Univ. Goldiş Arad, dr. VIORICA LEORDEAN, jr. TRAIAN
TUDOR STANCA, ANCA FLORINA MOROŞTEŞ, DANIEL
TOTH, LARISA MURĂRAŞU,
FLORIN ALB, HURD CIPRIAN, ANDREI ŞTEFAN
HULKA, GABRIEL ADRIAN
COŞOVEANU, ARSENIE HANDRA, LAURA GORON, ANAMARIA ACHIM, ROMINA
COTOI, ALEXANDRA MICLE,
IONELA GÎRDA, MARIANA
RISTA, Jurist VALERIU RISTA,
CRISTINA ILEANA HEREŢIU,
DUMITRU CRECIUN, ALEXANDRA CRISTINA CREŢU,

absolvenţi, Universitatea este
membră fondatoare a Uniunii
Universităţilor Particulare Acreditate din România. Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
se încadrează în conceptul naţional al educaţiei, caracterizat prin
creşterea calităţii, cât şi în conceptul internaţional al calităţii
educaţiei care vizează, în principal, recunoaşterea diplomelor pe
plan european. Principiul strategic al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, ca
universitate comunitară, constă în
pregătirea forţei de muncă în concordanţă cu dezvoltarea economică a judeţului Arad şi a ţării
noastre”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean
a precizat: „Salut iniţiativa Asociaţiei ALUMNI de a ne întâlni cu
absolvenţii noştri. Mă bucur că
putem să revedem cu această întâlnire rezultatele activităţii pe
care dascălii noştri din Universitate au desfăşurat-o cu mulţi ani
în urmă. Într-adevăr este o mare
bucurie să constat că aceşti absolvenţi s-au descurcat cu perspicacitate, cu cunoştinţele însuşite. În
topul milionarilor întâlnim 4 absolvenţi ai UVVG. Înseamnă că,
aici au început să prindă primele
cunoştinţe privind structura economică a unei profesii şi au reuşit
să-şi însuşească principiile economiei de piaţă. Întâlnirea este
una emoţională, iar pentru noi
este un semn că pregătirea generaţiilor trebuie făcută într-un spirit antreprenorial, curricula
trebuie racordată strict la cerinţele legate de piaţa forţei de
muncă, la cerinţele economice pe
care judeţul nostru şi ţara noastră
le are în prezent”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean împreună cu absolvenţii
UVVG, Angelica şi Iustin Cionca
Juridică din Camera Deputaţilor,
a precizat: „Vreau să vă transmit
La mulţi ani şi să vă felicit pentru
această iniţiativă de a organiza întâlniri cu absolvenţii UVVG. Este
un bun prilej de socializare şi de
împărtăşire a experienţelor. Personal, vă pot spune că, datorez
multe Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, deoarece, dacă nu aş
fi urmat studiile de ştiinţe juridice, aş fi avut o viaţă mult mai
grea. Am urmat Facultatea de
Drept şi cunoştinţele pe care leam dobândit mi-au fost de mare
folos atât în activitatea de primar,
cât şi în activitatea de parlamentar”.
Arsenie Handra, directorul
Oficiului Judeţean de Plăţi pentru

Zilele Academice Arădene ediţia
a XXI – a. Vom discuta cu condu-

Arsenie Handra, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit, a primit diploma Summa cum
Laudae din partea rectorului Aurel Ardelean

cerea universităţii pentru colaborarea în domeniul accesării de
fonduri europene. Sunt bucuros
datorită faptului că domnul rector
Aurel Ardelean are o colaborare
strânsă cu instituţiile deconcentrate şi vom colabora, împreună
cu studenţii pentru a promova
fondurile europene. Chiar absolvenţii universităţii pot să devină
buni consilieri şi experţi în domeniul de accesare a fondurilor europene. Mulţumesc universităţii
pentru diploma acordată”.
Camelia Răsunoiu, consilier
municipal: „Am participat cu
mare
plăcere
la
această
sărbătoare. Sunt onorată pentru
faptul că am fost invitată aici de
colegii mei, împreună cu ceilalţi
absolvenţi. Sunt absolventă a
Facultăţii de Ştiinţe Economice.
Cred că aceste întâlniri sunt binevenite, socializarea între ab-

solvenţii universităţii fiind un
lucru bun. Sunt convinsă că va
genera numeroase beneficii pentru universitate. În prezent
urmez cursurile Academiei de
Anteprenoriat, un proiect nou pe
care universitatea îl desfăşoară
cu cei din cadrul IMM-urilor.
Sunt foarte încântată de acest
curs. Realizările universităţii
vorbesc de la sine”.
Marcel Urban, manager al
echipei de baschet feminin ICIM
- Univ. Goldiş Arad, a precizat:
„Sunt mândru şi onorat pentru
participarea la această sărbătoare
a Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”. Am absolvit Facultatea
de Educaţie Fizică şi Sport, iar
prin prisma studiilor efectuate am
ajuns managerul echipei de baschet feminin care în acest an a câştigat Liga Europei Centrale,
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confirmat prestigiul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

Marcel Urban, manager al echipei de baschet feminin
ICIM - Univ. Goldiş Arad şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean
Campionatul României şi Cupa României, o performanţă deosebită.
Cred că am spus totul despre valoarea acestei universităţi. Sunt onorat
pentru diploma primită. Este rodul
muncii mele şi a echipei. Sper în
continuare să avem o colaborare
foarte bună care să ne ajute în realizarea unor noi performanţe”.
Lucian Ioan Palcu, secretar al

primăriei Vinga: „Mă bucur foarte
mult că am participat la această întâlnire cu absolvenţii Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, într-un
loc de-a dreptul idilic, Castelul de
la Macea. Sunt absolvent al studiilor masterale în administraţie publică şi actualmente urmez
cursurile facultăţii de administraţie publică. Lucrez la Primăria co-

Lucian Ioan Palcu, secretar al primăriei Vinga, a primit diploma
Summa cum Laudae din partea d-lui prof. univ. dr. Aurel Ardelean
munei Vinga şi am avut o plăcere
deosebită să mă reîntâlnesc cu absolvenţii UVVG”.
Daniel Albu, preşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat
că: „Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” a dovedit, prin realizările

academice în cei 21 de ani de existenţă, că învăţământul academic
privat este prolific şi modern. Alături de membrii Asociaţiei Absolvenţilor UVVG adresez un cuvânt
de preţuire domnului prof. univ. dr.
Aurel Ardelean, rector al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care

a avut iniţiative naţionale şi internaţionale în beneficiul învăţământului
academic
particular
românesc”.
În ceea ce priveşte scopul Asociaţiei
absolvenţilor
UVVGALUMNI, Daniel Albu a subliniat
că, prin caracterul său neguvernamental, Asociaţia ALUMNI promovează relaţiile de colaborare între
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” şi absolvenţii săi, din toate
domeniile. De asemenea, Asociaţia
Absolvenţilor UVVG - ALUMNI
dezvoltă dialogul între corpul profesoral şi absolvenţi, precum şi între
angajator şi absolvent”.
În semn de înaltă preţuire şi
contribuţia adusă la promovarea învăţământului universitar privat şi
membrilor Asociaţiei Absolvenţilor
UVVG-ALUMNI, Daniel Albu, i-a
înmânat d-lui prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, rector al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, Diploma de
Onoare a Asociaţiei Absolvenţilor
UVVG-ALUMNI.
Biroul de presă al UVVG
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STATUTUL ASOCIAIEI ABSOLVENILOR UNIVERSITĂII
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII
GENERALE
ART. 1. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş din Arad, denumită în
continuare “asociaţie”, este o asociaţie autonomă, neguvernamentală, apolitică, are caracter
ştiinţific, social, cultural, sportiv,
umanitar, nonprofit, organizată
potrivit prezentului Statut şi în
baza prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii modificată, precum şi în conformitate cu
dovada disponibilităţii denumirii
nr. 65538 din 16.09.2008, eliberată
de Ministerul Justiţiei - Direcţia
pentru Relaţii cu Publicul şi evi-

denţa ONG. Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” în raporturile sale cu terţii din străinătate, va folosi şi denumirea corespondentă din
limbile de circulaţie internaţională (Vasile Goldiş Alumni Association,
Association
des
Diplomes de l’Universite “Vasile
Goldiş “, Asociation de los Graduados de la Universidad “Vasile
Goldiş“). „Alumni“ ca termen internaţional consacrat pentru a definii asociaţiile absolvenţilor va fi
putea fi folosit în toate materialele
referitoare la activitatea sau identificarea Asociaţiei Absolvenţilor
Universităţii „Vasile Goldiş”.
ART. 2. DENUMIREA ASOCIAŢIEI
(1) Asociaţia Absolvenţilor
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş din Arad ALUMNI.
(2) Asociaţia are siglă şi ştampilă. Culorile Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” sunt alb şi albastru. Marca Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”, constituită din emblema
şi denumirea ei, se va înregistra
la Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci.
ART. 3. SEDIUL ASOCIAŢIEI
(1) Sediul este situat în imobilul din municipiul Arad, B-dul.
Revoluţiei, nr. 94-96, judeţul
Arad.
(2) Sediul asociaţiei poate fi
schimbat, pe baza hotărârii Consiliului director.
ART. 4. DURATA DE
FUNCŢIONARE. - (1) Asociaţia Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” se constituie
pe durată nedeterminată.
ART. 5. PATRIMONIUL

ASOCIAŢIEI. (1) Patrimoniul
este format din drepturile şi din
obligaţiile patrimoniale născute
în condiţiile legii. Activul patrimoniului la înfiinţare este de 1000
lei constituit în bani, depuşi de
fondatori. (2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat în contabilitate, în conformitate cu legea
română în materie, pe numele
asociaţiei şi va fi folosit exclusiv
pentru realizarea scopului şi
obiectivelor asociaţiei. CAPITOLUL II. SCOPUL ŞI
OBIECTUL DE ACTIVITATE
AL ASOCIAŢIEI
Art. 6. SCOPUL ASOCIAŢIEI.
(1) Scopul principal al asociaţiei
este constituirea unui cadru de

acţiune pentru promovarea elementelor de noutate si de actualitate din toate domeniile studiate
în rândul absolvenţilor Universitatii de Vest „Vasile Goldiş”, din
Arad, realizarea inter-relationarii
optime între activitatea teoretica

si cea practica, sprijinirea lor pentru integrarea profesionala, ridicarea nivelului stiintific si
cultural, organizarea unor activităţi de conlucrare dintre universitate şi mediul social - economic
.(2) Asociaţia, prin caracterul
său neguvernamental, va promova iniţiative, va întreprinde
acţiuni şi va face demersuri concrete în vederea sporirii gradului
de transparenţă a instituţiilor publice în procesul de învăţământ,
ridicarea acestui proces la nivelul
standardelor, criteriilor şi indicatorilor de performanţă european
ţi internaţional, dezvoltarea unei
culturi a calităţii, creşterea preocupărilor pentru cultura civică,
stimularea intensificării relaţiilor

între corpul profesoral şi absolvenţi.
Art.7. OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.
(1) În realizarea scopului său
Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
a) stabilirea şi promovarea de
relaţii de colaborare între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi
absolvenţii săi, din toate domeniile de pretutindeni;
b) organizarea de acţiuni cu
caracter ştiinţific, cultural, sportiv, umanitar şi social menite să
contribuie la propagarea imaginii
şi la ridicarea prestigiului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
pe plan naţional şi internaţional; c) sprijinirea dezvoltării bazei
materiale de învăţământ şi cercetare din universitate;
d) dezvoltarea colaborării internaţionale cu organizaţiile similare;
e) menţinerea şi dezvoltarea

tradiţiilor specifice Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş”; - f) cul-

tivarea spiritului de apartenenţă
la comunitatea academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”;
g) difuzarea în rândul absolvenţilor UVVG a modificărilor legislaţiei, a evoluţiei practicii, a
noutăţilor apărute în doctrină;-

h) stimularea relaţiilor interactive între oamenii de ştiinţă; i)
organizarea unor manifestări
specifice dezvoltării dialogului
între corpul profesoral şi absolvenţi pe de o parte şi între angajator şi absolvent, pe de altă parte;
j) sprijinirea absolvenţilor UVVG
pentru accesul pe piaţa muncii şi
integrarea lor profesională; k) orientarea studenţilor cu
aptitudini specifice spre activitatea de cercetare ştiinţifică;
l) reprezentarea intereselor
profesionale ale tuturor membrilor asociaţiei în raporturile cu
asociaţiile similare din ţară şi din
străinătate. - m) înfiinţarea de
societăţi comerciale. Dividendele
obţinute de Asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale,

dacă nu se reinvestesc în aceleaşi
societăţi comerciale se folosesc
obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei; - n) Asociaţia
poate desfăşura orice activităţi
economice directe, dacă acestea
au caracter accesoriu şi sunt în
strânsă legătură cu scopul principal al acesteia; Art. 8. Principalele mijloace
pentru realizarea scopului şi
obiectivelor asociaţiei sunt:
a. iniţierea de proiecte privind
oferirea primului serviciu absolvenţilor din UVVG; b. organizarea
de
concursuri
inter-studenţeşti pe diferite teme
şi domenii; c. organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe
şi alte reuniuni cu tematica din
domeniile studiate şi de integrare
profesională; - d. crearea şi actualizarea unei baze de date şi informaţii de specialitate în vederea
documentării acelor interesaţi; e. organizarea de training-uri

pentru studenţii şi absolvenţii din
UVVG; f. realizarea unei baze
de date privind absolvenţii din
UVVG în vederea întocmirii de
programe de integrare profesională;
g. editarea unei reviste
periodice a asociaţiei, a unor
pliante tematice, cărţi şi alte publicaţii de specialitate; - h. sprijinirea proiectelor şi programelor
profesionale iniţiate absolvenţii
din UVVG; i. iniţierea unor proiecte privind promovarea imaginii UVVG; - j. colaborarea cu
organizaţii de profil din ţară şi
din străinătate; k. alte mijloace
menite să conducă la îndeplinirea
scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
Art. 9. Pot fi în preocuparea
Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”,
orice persoane recunoscute cu
preocupări ştiinţifice, de certa
probitate morală şi profesională,
atât din rândul studenţilor, al cadrelor din învăţământului superior, cât şi din activitatea de
cercetare, fără nici o discriminare
bazată pe criterii de rasă, sex,
etnie, origine socială, opţiune,
apartenenţa politică sau religioasă. De asemenea, Asociaţia
Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, îşi propune
să sprijine moral şi material şi
cadre didactice pensionare ale
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, care au o stare de sănătate şi
o stare materială precare.
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DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD- ALUMNI
Art. 10. Cu respectarea deplină a legislaţiei în vigoare şi a
prevederilor acestui Statut, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” poate
desfăşura activităţi subsidiare cu
caracter economic în vederea obţinerii de venituri necesare îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv
nelucrative. În acest scop, Consiliul Director poate decide înfiinţarea de societăţi comerciale pe
baza legislaţiei în vigoare. Prevederile prezentului articol se întemeiază pe dispoziţiile art. 46, lit.
d., art. 47 şi art. 48 ale Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. CAPITOLUL III. MODUL

DE DOBÂNDIRE ŞI DE PIERDERE A CALITĂŢII DE MEMBRU Art. 11. Asociaţia este formată
din totalitatea membrilor, ce pot
avea calitatea de membri fondatori, membri asociaţi şi membri
onorifici. Art. 12. Drepturile şi
obligaţiile membrilor asociaţiei,
se exercită sau se execută numai
în nume personal, fiind interzisă
exercitarea ori executarea prin
împuternicire, cu excepţia, dacă
este cazul, a obligaţiei de plată a
cotizaţiei sau a taxei de înscriere.
În cazuri excepţionale, sau de
forţă majoră, cu acordul Adunării
Generale, drepturile şi obligaţiile
membrilor asociaţiei vor fi reprezentate prin mandat. Cuantumul
taxelor de înscriere şi a cotizaţiei
se stabilesc de către Consiliul Director.
Art. 13. Poate dobândi calitatea de membru asociat orice persoană care a absolvit una din
formele de învăţământ ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
indiferent de cetăţenia şi rezidenţa actuală. Art. 14. Calitatea de membru
asociat se dobândeşte la cerere,
însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor Statutului şi
de copia oficială a calităţii de absolvent al unei forme de învăţământ prevăzute în articolul de
mai sus.
Art. 15. Membrii Asociaţiei
Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, cu excepţia
membrilor onorifici, au obligaţia
de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia anuală (indiferent de data
înscrierii) în cuantumul stabilit de
Consiliul Director. Membrii asociaţiei vor participa la activităţile
acesteia.

Art. 16. Membrii Asociaţiei,
invitaţi în această calitate să participe la manifestări, unde, prin
poziţia adoptată, ar putea angaja
asociaţia, au datoria de a se consulta cu Preşedintele sau cu mandataţii acestuia, Vicepreşedinţii şi
Secretarul executiv, asupra programelor Asociaţiei şi a poziţiei
acesteia în problemele legate de
participarea la acele manifestări.
Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor asociaţiei care sunt invitaţi,
cu titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime
în numele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”.
Art. 17. Pot dobândi calitatea

de membru asociat şi cetăţenii
străini care au absolvit în Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
orice formă de învăţământ. Membrilor asociaţi, cuprinşi în acest

articol, le sunt recunoscute drepturile si obligaţiile prevăzute de
prezentul Statut pentru membrii
asociaţiei, dar fără dreptul de a fi
aleşi în Consiliul Director sau în
Comisia de Cenzori.
Art. 18. Calitatea de membru
onorific se poate recunoaşte specialiştilor români şi străini care sau remarcat în activitatea de
îndrumare ştiinţifică a studenţilor sau absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, cât şi
celor de notorietate ştiinţifică internă şi internaţională. Calitatea
de Doctor Honoris Causa a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
Arad, atrage de drept calitatea de
membru onorific a Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii „Vasile
Goldiş”. - Art. 19. Încălcarea din
culpa a prevederilor Statutului
sau săvârşirea de fapte incompa-

tibile cu obiectivele fundamentale
ale Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”,
ori de natură să atragă prejudicii
morale sau materiale acesteia
(cum ar fi, condamnarea penală
prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă)
atrag excluderea din asociaţie sau
retragerea calităţii de membru
onorific, conform procedurii statutare.
Art. 20. Calitatea de membru
se pierde prin :
a) renunţarea expresă formulată în scris de către cel ce renunţă
cu condiţia de a-şi comunica cererea Consiliului Director cu cel
puţin 6 luni înainte de finele anului social;
b) deces;
c) excludere sau, după caz, retragere, a calităţii de membru

onorific;
d) neplata cu rea credinţă de
către membrii fondatori, membrii
asociaţi a cotizaţiei, mai mult

decât durata unui an calendaristic.
Art. 21. Membrii fondatori,
membrii asociaţi şi membrii onorifici, care se retrag sau care sunt

excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”. Ei rămân obligaţi a achita cotizaţiile (cu excepţia membrilor onorifici) pe tot
timpul cât au fost asociaţi.
Art. 22. Până la desfăşurarea
Adunării Generale, Consiliul Director poate decide, cu 2/3 din
voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea
de membru dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform cu
Statutul Asociaţiei atrag excluderea. Suspendarea încetează prin
hotărârea Adunării Generale,
care este definitivă. - CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL ASOCIATIEI.VENITURILE
ASOCIAŢIEI.
MĂSURI
PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ A

ASOCIAŢIEI
Art.23. Patrimoniul Asociaţiei
Absolvenţilor Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”, prin Hotărâre a Adunării Generale a asociaţilor, se va putea majora, în
funcţie de dezvoltarea programelor menţionate la scopul asociaţiei şi prin sponsorizări din ţară şi
străinătate, conform legilor române, respectiv străine în vigoare.
Art. 24. Cuantumul taxei de
înscriere şi al cotizaţiei membrilor se va stabili de Consiliul Director şi va fi propus aprobării
Adunării Generale. Acestea vor fi
corelate, anual, cu indicele de inflaţie. Membrii asociaţiei pensionari vor putea plăti jumătate din
cuantumul cotizaţiei stabilite.
ART. 25. (1) Resursele şi veniturile Asociaţiei sunt folosite exclusiv
pentru
finanţarea
activităţilor statutare. Veniturile

asociaţiei provin din: a) Cotizaţiile membrilor. Cuantumul cotizaţiei se aprobă
anual în cadrul Adunării Generale. Asociaţia poate hotărî o taxă
de înscriere şi o cotizaţie pentru
noii membrii care solicită înscrierea în Asociaţie; b) Dobânzile şi
dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale; Investiţiile trebuie să
prezinte garanţiile corespunzătoare. c) Dividendele societăţilor
comerciale înfiinţate de asociaţie,
dacă va fi cazul; Asociaţia poate
înfiinţa societăţi comerciale în
nume propriu sau în cooperare
cu terţi. Dividendele obţinute de
asociaţie din activităţile acestor
societăţi comerciale, dacă nu se
reinvestesc în aceleaşi societăţi
comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului
asociaţiei. d) Venituri realizate
din activităţi economice directe.
Asociaţia poate desfăşura orice
alte activităţi economice directe,
dacă acestea au caracter accesoriu
şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. În acest sens Asociaţia poate
proceda la: - vânzarea publicaţiilor proprii şi a celor obţinute la
schimb, în baza dreptului de copyright; - perceperea de taxe
pentru efectuarea de lucrări, studii, programe, etc., angajate pe
baze contractuale, în condiţiile
legii; încasarea de taxe pentru
participarea la cursuri sau alte activităţi ştiinţifice şi culturale organizate de Asociaţie sau în
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STATUTUL ASOCIAIEI ABSOLVENILOR UNIVERSITĂII
DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD- ALUMNI
cooperare; e) donaţii, sponsorizări, testamente şi legate;
f) contribuţii, drepturi de
autor, bunuri mobile şi imobile,
creanţe, acţiuni;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele
locale;- h) alte venituri prevăzute de lege.
(2) Asociaţia poate investi în
bunuri mobile sau imobile, depozite bancare, drepturi de proprietate sau alte forme de activitate,
fără a schimba scopul statutar al

Asociaţiei. - (3) Toate beneficiile
realizate de pe urma acestor activităţi vor fi afectate realizării
obiectivelor Asociaţiei. Pentru
realizarea obiectivelor prevăzute
în statut şi pentru mărirea patrimoniului, Asociaţia poate achiziţiona sau înstrăina bunuri,
drepturi de proprietate, drepturi
de copiere, know how, asigurări,
etc., asumându-şi obligaţiile ce
decurg din aceste transferări de
fonduri. ART. 26. MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILĂ: (1) Activitatea financiar – contabilă se va desfăşura în conformitate cu prevederile Legii
contabilităţii nr. 82/1991 modificată şi completată şi Legea nr.
571/2003 privind codul fiscal cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Lunar se va întocmi bugetul de cheltuieli previzionat al
asociaţiei care va fi înaintat spre
aprobare Consiliului Director,
după care se va aloca fondul necesar pentru execuţia bugetului.
(3) La execuţia bugetului se vor
respecta toate normele legale privind efectuarea cheltuielilor, conducătorul
compartimentului
contabilitate al asociaţiei răspunde în acest sens prin viză de
control financiar preventiv.
Acesta va prezenta la finele fiecărei luni decontul cheltuielilor
efectuate în concordanţă cu poziţiile aprobate din bugetul de cheltuieli aprobat de către Consiliul
Director al Asociaţiei - (4) Toate
acordurile, contractele, transferurile de bani şi valori ca şi orice alte
operaţiuni financiare privind patrimoniul Asociaţiei se efectuează
doar cu aprobarea Consiliului Director şi în concordanţă cu statu-

tul Asociaţiei. - - (5) Asociaţia
poate deschide cont la orice
bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Operaţiunile financiare ale Asociaţiei
se vor putea efectua numai cu
semnătura preşedintelui sau a
persoanei desemnate de acesta în
mod expres, prin împuternicire
scrisă şi purtând ştampila Asociaţiei. (7) Asociaţia poate desfăşura activităţi specializate
conform scopului înfiinţării, în
mod direct cu activităţi non –

profit, sau prin apelare la instituţii sau agenţi economici de profil,
de asemenea pot desfăşura şi activităţi comerciale. Beneficiile realizate pe această cale intră în

fondul asociaţiei urmând a fi utilizate conform scopului acesteia.
CAPITOLUL V. CONDUCEREA ASOCIAŢIEI
Art. 27. Organele de conducere ale Asociaţiei Absolvenţilor
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” sunt:
Adunarea Generală;
Consiliul Director;
Cenzorul sau Comisia de cenzori.
a) ADUNAREA GENERALĂ
Art. 28. Adunarea Generală
reprezintă organul de conducere
al asociaţiei. Ea se compune din
totalitatea membrilor fondatori,
asociaţi şi onorifici. Competenţa
Adunării Generale cuprinde: stabilirea strategiei şi obiectivelor
generale ale Asociaţiei; dezbaterea şi aprobarea raportul de activitate al Consiliului
Director, realizarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe baza de
bilanţ actual, raportul de verificare al comisei de cenzori privind
activitatea financiar bugetară
desfăşurată între sesiunile Adunării Generale ordinare, descărcând de gestiune Consiliul
Director.
aprobarea programul anual
de activitate al Asociaţiei; aprobarea bugetul de venituri
si cheltuieli pentru exerciţiul următor precum şi programul de
investiţii;
aprobarea modificarea Statutului şi/sau a Actului constitutiv;
abilitarea Consiliul Director
asupra cotizaţiilor la care vor fi
supuşi asociaţii, pentru realizarea
scopurilor şi obiectivelor pro-

puse; alegerea şi revocarea Preşedintelui Consiliului Director,
componenta nominală a Consiliului Director, alegerea şi revocarea comisiei de cenzori.
Alegerea şi revocarea Consiliului
Director, precum a comisiei de

rea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, constituirea de
societăţi comerciale şi stabileşte
destinaţia bunurilor rămase după
lichidare – potrivit prezentul Statut se prevede ca bunurile rămase
în caz de lichidare a Asociaţiei
vor fi destinate Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” Arad.
deciziile de acordare a titlurilor de preşedinte de onoare ale
Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. CAPITOLUL VIII. FILIALELE ASOCIAŢIE
ART.52. Asociaţia îşi poate
constitui filiale cu personalitate
juridică, ca structuri teritoriale, cu
un număr minim de 3 membri,
organe de conducere proprii şi

cenzori se decid prin vot secret.
abilitarea Consiliul Director
pentru: desfăşurarea de activităţi
subsidiare cu caracter economic,
a încheia contracte de sponsorizare, de publicitate şi de mecenat
în care să fie parte, înfiinţarea de
societăţi comerciale; asocierea cu
societăţi comerciale şi cu organe
ale administraţiei publice precum
şi alte activităţi, respectând legislaţia în vigoare – toate în vederea obţinerii de venituri necesare
îndeplinirii obiectivelor sale exclusiv nelucrative;
abilitarea Consiliul Director
pentru a înfiinţa filiale ale asociaţiei şi pentru afilierea la federaţii,
uniuni de asociaţii din ţară şi din
străinătate;
abilitarea Consiliul Director
pentru a majora, în funcţie de circumstanţe şi necesităţi, conform
legislaţiei în vigoare, patrimoniul
social iniţial de fondare al asociaţiei;
deciziile cu privire la comasa-

un patrimoniu distinct de cel al
asociaţiei. Activitatea filialei se va
desfăşura sub îndrumarea şi controlul Consiliului Director.
ART.53. Asociaţia va putea
înfiinţa sucursale sau alte structuri teritoriale fără personalitate
juridică în orice localitate din ţară,
în funcţie de interesele practice
care vor apare în timpul funcţionării şi activităţii sale, cu respectarea reglementărilor legale
aplicabile în materie.
CAPITOLUL IX. DISPOZIŢII FINALE
ART.54. Prezentul statut este
valabil pe toată durata existenţei
Asociaţiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face
numai de către Adunarea Generala, la propunerea Consiliului
Director, cu îndeplinirea reglementărilor legale.
ART.55. Membrii Asociaţiei
îşi însuşesc prin aderare prevederile prezentului statut.
ART.56. Prezentul statut se
completează cu prevederile O. G.
nr. 26/2000, modificată şi completată ulterior, şi alte acte normative în materie privind scopul
şi obiectul de activitate al asociaţiei.
FONDATORII ASOCIAŢIEI ABSOLVENŢILOR UNIVERSITĂŢII
DE
VEST
„VASILE GOLDIŞ” sunt: ALBU
DANIEL, GREC MARCEL,
MIHĂIEŞ SIMONA, SABĂU
FLAVIUS, STANCA TRAIAN,
LEORDEAN VIORICA, CHENDEREŞ RAMONA, NANU
PAVEL, MREJERU ALINA,
BIRĂU AMALIA
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„Bursele Erasmus sunt probabil cele mai populare burse de studii”
Interviu cu Adrian Manta – Prefectul Studenţilor UVVG, absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice
Adrian Manta, este absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Juridice, iar
acum este student în anul 3, la Facultatea de Ştiinţe Economice, din
cadrul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad. De asemenea
este şi Preşedintele Consiliului
Consultativ (Prefectul) Studenţilor
din anul 2008. Adrian Manta a fost,
în acest an, bursier Erasmus la
Universitatea Matej Bela din Banska Bystrica, Slovacia.
- În primul rând, ne poţi
spune te rog, ce te-a impulsionat
să aplici pentru o bursă în Slovacia? Motivul principal a fost
că ai găsit un program de studii
care ţi se potrivea perfect sau a
fost mai mare dorinţa de a experimenta ceva nou, într-o ţară
străină?
- Bursele Erasmus sunt probabil cele mai populare burse de studii, de care orice tânăr ce urmează
o facultate a auzit măcar o dată!
Desigur din păcate nu toţi ştiu ce
presupun exact acestea. Cred că o
bursă în străinătate este visul multor studenţi. Este poate dincolo de
dorinţa şi o necesitate de a cunoaşte ţara, cultura, poporul a cărui
limbă o studiezi. Ceea ce ma impulsionat de a aplica pentru o astfel
de bursă, a fost în primul rând
domnul rector, prof. univ. dr. Aurel
Ardelean, căruia îi mulţumesc pentru această îndrumare şi pentru tot
ceea ce face pentru studenţii universităţii. Pot să vă spun cu cea
mai mare sinceritate că domnul
rector este foarte apropiat de studenţi, pot spune chiar un prieten de
nădejde la care poţi apela cu cea
mai mare încredere. Iar în al doilea
rând ma impulsionat colegul meu
Alexandru Iuga cu care am fost

plecat în Slovacia în acest semestru. Pot să vă spun că motivul principal de a aplica pentru o bursă
Erasmus a fost marea dorinţă de a
experimenta ceva nou, de a experimenta un alt sistem de învăţământ şi bineînţeles de a-mi testa
capacităţile de adaptare.
- Ţi-a fost uşor sa îţi completezi dosarul de aplicare Erasmus
sau dimpotrivă a fost un proces
îndelungat şi chinuitor?
- Nu mi s-a părut prea covărşitoare această etapă. Pot spune că a
fost destul de uşor, mai ales că atât
eu cât şi colegii mei care am aplicat pentru o bursă Erasmus, am
primit tot ajutorul necesar din partea domnului Nicu Turbatu, director al Departamenului de Relaţii
Internaţionale.
- Ne poţi detalia cum te-a îmbogăţit pe tine această experienţă din punct de vedere
academic? Simţi că într-un semestru, cât înţeleg că eşti tu plecat, acumulezi nişte informaţii
esenţiale pentru cariera ta vii-

toare?
- În dezvoltarea mea profesională se înglobează întreaga experienţă. Informaţiile pe care le-am
primit la cursuri, discuţiile cu profesorii, orele de cursuri cu studenţii slovaci sau internaţionali mi-au
creat o nouă perspectivă. Înţelegând diversele mecanisme sociale,
pot să compar, să analizez, să fac
diverse corelaţii între probleme,
modalităţi de soluţionare, dar mai
ales să aplic într-un mod eficient
toate cele învăţate la realitatea din
România.
- Ce cursuri faci la această
universitate? Exista diferenţe
între stilurile de predare ale profesorilor? Cum erau ceilalţi studenţi?
- Cursurile care mi-au plăcut
cel mai mult şi pe care le voi lua în
considerare în alegerea unui program de masterat au fost Politica
economică şi Managementul financiar internaţional. Legat de stilul de predare - am putea sta o zi
întreagă să vă povestesc. Pot să vă

spun doar că există diferenţe, doar
că nu cred că ne va ajuta la ceva să
dezbatem acest subiect, deşi este
unul destul de important. Ceea ce
îmi place, este faptul că la fel ca în
universitatea noastră, toate materialele necesare unui curs, ne-au
fost postate pe internet sau trimise
prin e-mail. Profesorii ne-au recomandat să citim înainte materialele
pentru curs, iar la oră nu scriam
nimic, doar eram atenţi la explicaţiile pe care ni le dădea profesorul şi
eventual notăm nişte idei. Desigur în
timpul orei puneam întrebări profesorului, şi nu doar aşa să ne pierdem
vremea aiurea, ci pentru a ne lămuri.
Un alt lucru ce mia plăcut foarte
mult au fost manualele care erau
bine structurate şi erau pline de
exemple şi studii de caz explicate.
Cred că românii au o impresie prea
bună despre ei din moment ce nu
consideră necesară introducerea
exemplelor în manuale!
- Având în vedere că ai avut
parte de această experienţă, cum
priveşti tu acum sistemul de învăţământ românesc?
- Nu aş dori să fac comentarii
pe tema aceasta, pentru că nu aş
vrea să las impresia că prezint totul
la superlativ, deşi, în general sistemul de învăţământ e diferit de cel
din România. La ei se pune accentul mai mult pe calitate decât pe
cantitate, pe aprofundare decât pe
acumulare, dar personal nu pot
spune că este un sistem ideal. Ce
pot să vă spun este că în România
se încearcă modernizarea sistemului de învăţământ, ceea ce este un
lucru bun şi de apreciat. Eu sunt
convins că fiecare student vrea ce e
mai bun pentru el şi să fie apreciat
pentru efortul pe care îl depunde.

- Acum că te-ai întors în ţară
şi te-ai adaptat din nou, ca să
spun aşa, la viaţa din România,
poţi recomanda din toată inima
aplicarea pentru o bursă Erasmus? Consideri că indiferent de
eforturile financiare şi cele intelectuale, această experienţă merită într-adevăr investiţia făcută?
- Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră aş vrea să
menţionez că reîntoarcerea în ţară
este cea mai dificilă etapă din întregul proces. Readaptarea la vechile valori şi cerinţe, când în tine
s-au determinat schimbări fundamentale, reprezintă de fapt adevărata provocare. Dar toate acestea
ne ajută să ne maturizăm, încă şi
mai mult. Şi acum ca să revin la
întrebare, nu numai că incurajez
aplicarea pentru o bursă în străinătate, ci o consider vitală în evoluţia umană şi profesională a
tinerilor.
- În concluzie, ne poţi spune
cum te-a schimbat experienţa
Erasmus şi mai ales dacă aceasta
ţi-a deschis cumva apetitul de a
mai pleca în afară sau de a te stabili în străinătate?
- Pe mine, experienţa Erasmus
m-a schimbat în bine. În primul
rând cred că am dobândit mai
multă încredere în mine, în capacitatea de a mă descurca singur în diverse situaţii, de a mă adapta, zic
eu, aproape oricărui mediu. Cred
că am devenit mult mai comunicativ şi mult mai deschis şi dispus să
accept diferenţele de orice natură:
cultură, religie, educaţie, stil de
viaţă etc. Probabil voi mai pleca la
studii în străinătate, dar pot să vă
spun sigur că nu vreau să mă stabilesc în străintate.

CENTRE DE PREÎNSCRIERE ÎN ANUL UNIVERSITAR
2011-2012 LA UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIŞ”
Prof. univ. dr. Iovan Marţian,
prorector al UVVG, a declarat că
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” a deschis „Centre de preînscriere pentru admiterea, în anul
universitar 2011-2012”, la toate
cele nouă facultăţi şi filiale ale Universităţii. Toate centrele beneficiază de un bogat material informativ.
Candidaţii înscrişi la Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” în perioada
de preînscriere 1.IV-30.VI.2011, vor
beneficia de o reducere a taxei de
şcolarizare de 10%.
Oficiul permanent pentru informare şi înscriere de la Rectorat, aflat
pe B-dul Revoluţiei nr.94-96, telefon 0257/280373, funcţionează deja
între orele 9,00-18,00.

OFERTA ACADEMICĂ
PENTRU ANUL
UNIVERSITAR 2011-2012
Oferta academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” este
generoasă şi în acest an, ea cuprinzând 44 de specializări în cele
nouă facultăţi, 54 de programe de
studii aprofundate la nivel de masterat, 6 cursuri postuniversitare
de specialitate, două şcoli doctorale în domeniul medicinii şi biologiei şi o Şcoală postdoctorală „Şcoala Postdoctorală pentru Bio-

diversitate Zootehnică şi Biotehnologii Alimentare pe baza Ecoeconomiei şi Bioeconomiei necesare Ecosanogenezei”, prima din
România, realizată cu Academia
Română şi Universitatea din
Sibiu.
Şcoala postdoctorală răspunde
exigenţelor noii legi a educaţiei care
stipulează imperativul cercetării
postdoctorale în România.
Cele două şcoli doctorale în
domeniul medicinii şi biologiei beneficiază, în noul Campus Universitar
de infrastructură de cercetare ştiinţifică conform Ariei europene a cercetării ştiinţifice cu un număr de 10 cercetători ştiinţifici titulari ai
Universităţii noastre.
Viitorii studenţi pot opta pentru
studii de licenţă şi masterat în domeniul ştiinţelor juridice, economice,
medicină şi farmacie, psihologie, asistenţă socială, ştiinţelor educaţiei, ştiinţelor naturii, poliţie comunitară, ştiinţe
umaniste,
politice
şi
administrative, educaţie fizică şi sport,
informatică, inginerie, peisagistică şi
silvicultură.
La toate specializările, taxele de
şcolarizare, vor fi scăzute, sau
menţinute la nivelul anului trecut
pentru a da posibilitatea de acces, în

condiţiile crizei, noilor studenţi ai
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, universitate antreprenorială, are
calificativul maxim pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie „GRAD DE
ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de
Agenţia Română pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS).

Beneficiază de şcolarizare
gratuită
Senatul a hotărât suplimentarea burselor „Vasile Goldiş” –
locuri fără taxă de şcolarizare

bugetate nelimitat de Senatul
Universităţii pentru toţi cei care
îndeplinesc condiţiile legii (n. n.
vezi pagina 16 – OFERTA UVVG)
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş”, universitate comunitară,
îşi asumă responsabilitatea publică
pentru respectarea Legii calităţii
învăţământului superior şi a calităţii programelor de studii la toate
formele de învăţământ: ZI, Învăţă-

mânt la Distanţă (ID) şi Frecvenţă
Redusă (FR).
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” este o Universitate europeană,
membră a Asociaţiei Universităţilor
Europene (EUA) şi a Conferinţei
MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM de la Bologna, acreditată prin
Legea 240/ 2002 şi are calificativul
maxim „GRAD DE ÎNCREDERE
RIDICAT”, pentru rezultatele obţinute în aplicarea calităţii actului de
educaţie, acordat de Agenţia Română
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).
Facilităţile şi bursele „Vasile
Goldiş”, sunt asigurate din bugetul
Universităţii, fondurile fiind recuperate prin activităţi economice ale
Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri „ITA GOLDTECH Arad”, granturi, proiecte naţionale internaţionale, Grădina Botanică şi Castelul
Universitar Macea, contracte antreprenoriale etc., astfel încât bugetul
Universităţii să poată fi menţinut
conform prevederilor bugetare.

Ediţie specială realizată cu ajutorul Centrul Cultural
Judeţean, Consiliului Judeţean Arad, Universitatea de
Vest Vasile Goldiş, Asociaţia Absolvenţilor Universităţii
de Vest Vasile Goldiş - ALUMNI
Director: Daniel Albu
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Cercetare ştiinţifică şi Consorţiu universitar între Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” şi Universitatea Danubiană din Krems
O delegaţie a Universităţii
Danubiene din Krems (Austria)
condusă de prof. Viktoria Weber,
prorector
cu
cercetarea
ştiinţifică, prof. dr. Dieter Fakenhagen, şef department medicină
clinică şi biotehnologii şi prof.
univ.dr. Bern Geisler, asistent personal al rectorului din Krems, a
vizitat, în perioada 23-24 mai,
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad .
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” a subliniat în cadrul conferinţei de presă din data
de 24.05.2011, că delegaţia Universităţii din Krems a vizitat
Complexul Universitar Macea,
Campusul Universitar „Vasile
Goldiş” şi Institutul de Ştiinţe ale
Vieţii cu laboratoarele sale de cercetare ştiinţifică.
Prof. univ. dr. Viktoria Weber,
prorector cu cercetarea ştiinţifică,
din cadrul Universităţii din
Krems a declarat: „Sunt profund
impresionată de ceea ce am văzut
la Universitatea de Vest „Vasile

Goldiş”, iar prin acestă vizită am
reuşit să descoperim foarte multe
elemente comune. Laboratoarele
de cercetare şi dotarea lor sunt la
cele mai înalte standarde, ceea ce
constituie un argument şi îmi confirmă încrederea că vom avea
multe proiecte comune cu finanţare de la Uniunea Europeană”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
rector al Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” a subliniat: „A
fost o vizită foarte importantă
pentru noi, deoarece Universitatea Danubiană din Krems este una
dintre cele mai puternice din Austria şi Europa. Am stabilit un
program de priorităţi, care vizează constituirea unui Consorţiu
academic între Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” şi Universitatea Danubiană din Krems, conform normelor prevăzute de
Asociaţia Universităţilor Europene. Consorţiul vizează o serie
de proiecte privind strategia
Dunării, având în vedere faptul că
Universitatea din Krems are un

Institut de cercetare al Dunării,
iar Mureşul şi Tisa sunt afluenţi
ai Dunării. Vom căuta soluţii de
colaborare în domeniul managementului sanitar, a clinicilor universitare care au fost vizitate de
către delegaţia Universităţii din
Krems, colaborări în domeniul
masteratelor şi doctoratelor în cotutelă şi în problema mobilităţilor
ERASMUS.
Vom
organiza
schimburi de profesori şi elevi cu
Universitatea din Krems, astfel
încât să putem creşte calitatea
învăţământului superior a celor
două Universităţi”.
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” a semnat, în anul 2008,
un protocol de colaborare academică cu Universitatea Danubiană
din Krems, privind promovarea
schimburilor de cadre didactice
din toate domeniile comune
celor două universităţi, dezvoltarea de proiecte de cercetare şi
sprijin reciproc în scopul atragerii unor fonduri de cercetare, în
special de la Uniunea Europeană,
schimburi de publicaţii şti-

inţifice, consultanţă şi sprijin reciproc pentru dezvoltarea curriculei academice.
În luna februarie a acestui an,
o delegaţie a Universităţii Danubiene din Krems, (Austria) condusă de rector, prof. univ. dr.
Jürgen Willer, a vizitat, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din
Arad. Cu această ocazie, în semn

de înaltă apreciere şi buna colaborare dintre Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi
Universitatea Danubiană din
Krems, rector, prof. univ. dr.
Aurel Ardelean i-a oferit, în numele Senatului Universităţii, d-lui
rector, prof. univ. dr. Jürgen Willer, Diploma de Excelenţă a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”

ALUMNI-UVVG 15

2 iunie 2011

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” ARAD
310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel. 0040/0257/280335, fax 0040/0257/280810,
e-mail: admitere@uvvg.ro web: www.uvvg.ro

Admiterea la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din ARAD, pentru ciclul
universitar de studii universitare de MASTERAT în anul academic 2011-2012
La toate specializările, taxele de şcolarizare, pentru anul universitar 2011-2012 vor fi scăzute sau menţinute la nivelul anului trecut
pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi.
Universitatea deţine „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de către AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS), pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie.
Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba franceză şi
limba engleză.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” practică cele mai mici taxe
de şcolarizare şi acordă 500 de burse studenţilor merituoşi, iar numărul total de locuri oferite de cele nouă facultăţi este de 7200.

MASTERATE 2011

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină
Dentară

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG

Facultatea de Ştiinţe Juridice
Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel. 0257/210171, 0257/214890
Studii universitare de masterat:
Ocrotirea familiei şi asistenţă socială - 4 semestre (120 credite);
50 locuri;
Medierea – Proceduri necontencioase de soluţionare a conflictelor - 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Instituţii de drept penal şi procesual penal - 3 semestre (90 credite); 50 locuri
Instituţii de drept civil şi procesual civil - 3 semestre (90 credite);
50 locuri
Administraţia publică în contextul legislaţiei actuale - 2 semestre
(60 credite); 60 locuri
Dreptul mediului – 3 semestre (90 credite); 50 locuri

Str. Feleacului nr. 1, tel. 0257/212204
Studii universitare de masterat:
Biologie moleculară şi biotehnologii – 4 semestre (120 credite);
50 locuri
Medicină comunitară şi sănătatea familiei - 3 sem (90 de credite); 50 locuri
Medicină socială şi management sanitar – 3 sem (90 de credite);
50 locuri
Restaurări protetice cu sprijin implantar - 3 sem (90 de credite);
80 locuri

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice
şi Administrative
Str. Unirii nr. 3, tel. 0257/282324, 0257/250599
Studii universitare de masterat:
Limbi moderne aplicate în afaceri – 4 semestre (120 credite); 50
locuri
Relaţiile internaţionale ale României în secolele XIX-XX – 4
semestre (120 credite); 50 locuri
Istorie şi civilizaţie europeană - 4 semestre (120 credite);
50 locuri
Politici administrative europene - 4 semestre (120 credite);
50 locuri
Mass-media şi comunicare publică - 4 semestre (120 credite).
50 locuri
Comunicare managerială şi resurse umane – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială - 4 semestre (120 credite); 50 locuri

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei
şi Asistenţă Socială
Str. Praporgescu nr. 1-3, tel. 0257/338533, 0257/250609
Studii universitare de masterat:
Psihologia clinică şi psihoterapii - 4 semestre (120 credite); 50
locuri
Management educaţional – 4 semestre (120 credite); 50
locuri
Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului – 4
semestre (120 credite); 50 locuri
Asigurarea calităţii învăţământului – 4 semestre (120 credite); 50
locuri

Facultatea de Ştiinţe Economice
Str. Eminescu nr. 15, tel. 0257/213066
Studii universitare de masterat:
Marketingul şi managementul firmei - 4 semestre (120 credite);
50 locuri
Administrarea afacerilor în turism şi servicii - 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Audit şi expertiză contabilă - 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Marketingul serviciilor poştale – 4 semestre (120 credite); 50
locuri
Antreprenoriat şi Managementul Inovării - 4 semestre (120credite); 50 locuri
Marketing şi comunicare în afaceri - 4 semestre (120 credite); 50
locuri

Facultatea de Inginerie
Str. Cocorilor nr. 57, tel. 0257/251566
Studii universitare de masterat:
Management şi marketing forestier – 3 semestre (90 de credite);
50 locuri

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
1. DOMENIUL: ŞTIINTE
ALE NATURII
DOMENIUL DE DOCTORAT: BIOLOGIE
2. DOMENIUL: ŞTIINŢE
MEDICALE
DOMENII DE DOCTORAT :
- MEDICINĂ INTERNĂ
- MEDICINA FAMILIEI
- ORTOPEDIE
- RADIOLOGIE
- PSIHIATRIE
- GASTROENTEROLOGIE
- UROLOGIE
- FARMACOLOGIE

ADMITEREALADOCTORAT
Admiterea pentru ciclul de
studii universitare de doctorat se
organizează în sesiunea septembrie 2011, conform următorului
calendar:
a) 1 septembrie - 20 septembrie: înscrierea candidaţilor
b) 20 - 25 septembrie evaluarea
dosarelor depuse de candidaţi
c) 25-29 septembrie - susţinerea interviului
d) 29 septembrie - comunicarea rezultatelor admiterii
Informaţii la tel: 0357080071,
scoaladoctorala@uvvg.ro

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Str. Praporgescu nr. 1-3, tel. 0257/254108
Studii universitare de masterat:
Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi
sportive – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică – 4 semestre (120 credite); 50
locuri
Sport şi performanţă motrică – 4 semestre (120 credite); 50
locuri

Informaţii suplimentare:
CENTRUL PERMANENT DE INFORMARE ŞI
ÎNSCRIERE
B-dul Revoluţiei Nr. 94-96, Tel. 0257/280373 email:
admitere@uvvg.ro site:www.uvvg.ro;
Acte necesare la înscriere
Copie legalizată a diplomei de licenţă (adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2011)
Copie legalizată a Suplimentului la diplomă sau a foii
matricole
Certificat de naştere (copie legalizată)
Certificat de căsătorie (copie legalizată)
Adeverinţă medicală
Trei fotografii format 3/4
Dosar plic

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Str. Liviu Rebreanu nr. 91-93, tel. 0257/228622
Studii universitare de masterat:
Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale (în limba franceză) – 3 semestre (90 credite); 50 locuri
Dezvoltarea durabilă şi conservarea biodiversităţii – 4 semestre
(120 credite); 50 locuri

Facultatea de Informatică
Bd. Revoluţiei nr. 85-87, tel. 0257/214505
Studii universitare de masterat:
Tehnologii pentru dezvoltare web – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia – 4 semestre (120 credite); 50 locuri

ADMITEREA
Admiterea pentru ciclul universitar de studii universitare de
masterat se organizează pe bază de concurs de dosare în două
sesiuni, iulie şi septembrie 2011, conform următorului calendar:
a) 1 iunie – 30 iulie: înscrierea candidaţilor
b) 31 iulie – comunicarea rezultatelor admiterii
c) 1 august – 29 septembrie: înscrierea candidaţilor
d) 30 septembrie – comunicarea rezultatelor admiterii
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Admiterea în învăţământul superior la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş”din ARAD, pentru anul academic 2011 – 2012
La toate specializările, taxele de şcolarizare, pentru anul
universitar 2011-2012 vor fi scăzute sau menţinute la nivelul
anului trecut pentru a da posibilitatea de acces, în condiţiile crizei, noilor studenţi.
Universitatea deţine „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”, acordat de către AGENŢIA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA
CALITĂŢII
ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL
SUPERIOR (ARACIS), pentru performanţele obţinute în asigurarea calităţii actului de educaţie.
Universitate europeană, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” pregăteşte studenţi străini prin liniile de predare în limba
franceză şi limba engleză.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” practică cele mai
mici taxe de şcolarizare şi acordă 500 de burse studenţilor merituoşi, iar numărul total de locuri oferite de cele nouă facultăţi
este de 7200.

ADMITEREA 2011

Facultatea de Informatică
Bd. Revoluţiei nr. 85-87, tel. 0257/214505
Informatică – zi, 150 locuri; id 150 locuri, 3 ani
Informatică (în limba engleză) – zi, 3 ani, 50 locuri
Studii universitare de masterat:
Tehnologii pentru dezvoltare web – 4 semestre (120 credite); 50 locuri
Dezvoltarea aplicaţiilor multimedia – 4 semestre (120 credite). 50 locuri

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi
Administrative
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector al UVVG

Facultatea de Ştiinţe Juridice
Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel. 0257/210171, 0257/214890
Drept – zi, 200 locuri; id, 200 locuri - 4 ani

Facultatea de Ştiinţe Economice
Str. Eminescu nr. 15, tel. 0257/213066
Marketing – zi, 100 locuri; id 200 locuri - 3 ani
Contabilitate şi informatică de gestiune – zi 100; id 200 3 ani
Administrarea Afacerilor – zi, 3 ani, 100 locuri
Administrarea Afacerilor (în limba engleză) – zi, 3 ani, 60
locuri
Economia comerţului, turismului şi serviciilor – zi, 100
locuri, id, 200 locuri, 3 ani
Finanţe şi bănci – zi, 3 ani, 100 locuri

Str. Unirii nr. 3, tel. 0257/282324, 0257/250599
Poliţie locală – zi, 3 ani, 60 locuri
Limba şi literatura română – limba şi literatura engleză: zi,
3 ani, 60 locuri
Limba şi literatura engleză – zi, 3 ani, 50 locuri
Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) – zi
50 locuri, fr 100 locuri, 3 ani
Istorie – zi, 50 locuri; fr 50 locuri - 3 ani
Ştiinţe politice – zi, 150 locuri; id 150 locuri - 3 ani
Relaţii internaţionale şi studii europene – zi, 3 ani, 60 locuri
Administraţie publică – zi, 100 locuri; id 150 locuri - 3 ani
Jurnalism – zi 50 locuri; fr - 50 locuri – 3 ani
Comunicare şi relaţii publice – zi, 100 locuri; id, 150 locuri
- 3 ani

FACILITĂŢI ACORDATE STUDENŢILOR
- nu se percepe taxă de înscriere
- nu se percepe taxă de admitere
- nu se percepe taxă pentru absenţe
- taxele de şcolarizare sunt chiar în scădere faţă de anul trecut, la unele
specializări, şi pot fi achitate în 4 rate şi nu depăşesc taxele actuale
- prima rată este de 40% din taxa de şcolarizare
- condiţii avantajoase şi reducerea costurilor de preţ la cazare şi masă
- asigurarea de burse de studiu în străinătate (programele Erasmus)
- posibilitatea accesării de credite bancare în vederea achitării taxelor
de şcolarizare
BENEFICIAZĂ DE REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE
- studenţii care achită integral taxa de şcolarizare
- studenţii Universităţii care provin din aceeaşi familie
- studenţii care nu depăşesc vârsta de 25 de ani, ai căror părinţi sunt
pensionari
- studenţii care urmează două sau mai multe specializări în cadrul
Universităţii
- studenţii care urmează a doua specializare în cadrul Universităţii,
fiind absolvenţi ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
BENEFICIAZĂ DE ŞCOLARIZARE GRATUITĂ
- studenţii beneficiari ai burselor de excelenţă „Vasile Goldiş” – pentru performanţă în licee, locuri nelimitate fără taxă de şcolarizare (locuri bugetate)
- locuri bugetate de Senat pentru merite deosebite obţinute la concursuri naţionale
- candidaţii din promoţia 2011 care au obţinut media între 9,50 şi 10
la examenul de bacalaureat
- studenţii care provin de la casele de copii sau orfani de ambii părinţi,
care nu realizează venituri şi care nu depăşesc vârsta de 25 de ani
- absolvenţii claselor a XII – a care au obţinut locul I-III la olimpiadele şcolare, faza naţională în anul 2011
- absolvenţii claselor a XII-a care au fost şefi de promoţie în anul 2011

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii
Str. Liviu Rebreanu nr. 91-93, tel. 0257/228622
Biologie - zi, 3 ani, 60 locuri
Ecologie şi protecţia mediului – zi, 3 ani, 60 locuri
Geografia turismului – zi, 3 ani, 60 locuri

Facultatea de Inginerie
Str. Cocorilor nr. 57, tel. 0257/251566
Silvicultură – zi, 60 locuri; fr 60 locuri - 4 ani
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism – zi 60 locuri; fr 50 locuri - 4 ani
Peisagistică – zi, 4 ani, 60 locuri

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină
Dentară
Str. Feleacului nr. 1, tel. 0257/212204
Medicină – zi, 6 ani, 150 locuri
Medicină (în limba franceză) – zi, 6 ani, 60 locuri
Medicină (în limba engleză) – zi, 6 ani, 60 locuri
Nutriţie şi dietetică – zi, 3 ani, 60 locuri
Medicină dentară – zi, 6 ani, 150 locuri
Farmacie – zi, 5 ani, 150 locuri
Asistenţă medicală generală – zi, 4 ani, 150 locuri
Moaşe – zi, 4 ani, 50 locuri
Tehnică dentară – zi, 3 ani, 100 locuri
Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare – zi, 3 ani, 50 locuri

Informaţii suplimentare:
CENTRUL PERMANENT DE INFORMARE ŞI
ÎNSCRIERE
B-dul Revoluţiei Nr. 94-96, Tel. 0257/280373 email:
admitere@uvvg.ro site:www.uvvg.ro;
Acte necesare la înscriere
Copie legalizată a diplomei de bacalaureat
Copie legalizată a diplomei de licenţă (adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2011)
Copie legalizată a Suplimentului la diplomă sau a foii matricole
Certificat de naştere (copie legalizată)
Certificat de căsătorie (copie legalizată)
Adeverinţă medicală
Trei fotografii format 3/4
Dosar plic

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Str. Praporgescu nr. 1-3, tel. 0257/254108
Educaţie fizică şi sportivă – zi, 3 ani, 100 locuri
Kinetoterapie şi motricitate specială – zi, 3 ani, 60 locuri

ADMITEREA

Admiterea pentru ciclul universitar de licenţă şi ciclul de
studii universitare de masterat se organizează pe bază de
concurs de dosare în două sesiuni, iulie şi septembrie 2011,
Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei
conform următorului calendar:
şi Asistenţă Socială
a) 1 iunie – 30 iulie: înscrierea candidaţilor
Str. Praporgescu nr. 1-3, tel. 0257/338533, 0257/250609
b) 31 iulie – comunicarea rezultatelor admiterii
Psihologie – zi, 100 locuri; id, 150 locuri - 3 ani
Asistenţă socială - zi, 50 locuri; id 100 locuri - 3 ani
c) 1 august – 29 septembrie: înscrierea candidaţilor
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – zi, 100
d) 30 septembrie – comunicarea rezultatelor admiterii

locuri; id 150 locuri - 3 ani

C

M

C

M

K

Y

K

Y

