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Activitatea desfășurată în perioada 2012-2016 a avut în vedere o strategie elaborată pe baza misiunii și
viziunii Universității în strânsă legătură cu istoricul și specificul instituției. În conceptul nostru
misiunea universității este de a genera și a transfera cunoaștere către societate, prin cercetare
științifică, inovare și transfer tehnologic prin programele de studii, cu precădere în domeniile
biomedical, economic și socio-uman. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, în calitate de
instituţie de învăţământ superior particular acreditată, de utilitate publică, furnizează servicii de
educaţie şi de cercetare în domeniul cunoaşterii ştiinţifice, şi are drept ideal, utilizarea valorilor
academice în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii
de competență a mediului socio-economic.
Având în vedere cele formulate mai sus, universitatea își propune să fie cea mai

bine clasată

universitate din regiune, să ajungă printre primele 10 universități în rankingul național și să joace un
rol de importanță majoră în spațiul universitar al Europei Centrale și de Est.
În perioada ciclului rectoral evaluat Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” și-a îndeplinit misiunea pe
care și-a asumat-o: educaţie şi cercetare în contextul regional, național și internațional. Prin însăşi
construcţia şi funcţionalitatea sa de interes comunitar universitatea a oferit una dintre cele mai
semnificative oportunităţi și anume accesul spre studii superioare a unui mare număr de tineri din țară
și străinătate.
În îndeplinirea acestei misiuni, pe lângă menținerea și dezvoltarea calității actului educativ planul
managerial 2012-2016 s-a axat pe următoarele linii directoare esențiale în dezvoltarea Universității,
care se regăsesc ca obiective strategice în planul strategic 2012-2016 al UVVG:
 modernizarea permanentă a programelor de pregătire a specialiştilor pentru conversie,
reconversie, specializare şi perfecţionare, în contextul educaţiei pe tot parcursul vieţii;
 dezvoltarea şi diversificarea programelor de studii destinate formării de noi cercetători
ştiinţifici;
 creşterea atractivităţii şi interesului tinerilor din străinătate pentru a aplica în
Universitate;
 promovarea şi păstrarea identităţii naţionale şi culturale românești;
 crearea unui sistem eficient de management, bazat pe principiul autonomiei
universitare;
 dezvoltarea infrastructurii şi modernizarea bazei tehnico-materiale;
 sporirea aportului cercetării ştiinţifice proprii la pregătirea studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor;
 dezvoltarea şi afirmarea culturii instituţionale proprii;
3

 amplificarea şi diversificarea activităţilor parteneriale.
Am dorit și dorim în continuare ca UVVG să devină o universitate de excelență care este capabilă să
se adapteze în mod dinamic la schimbările contextului social și legislativ și să răspundă la cerințele
impuse de piața forței de muncă.
În cei patru ani de activitate, în care s-au urmărit obiectivele strategice ale UVVG, realizările se pot
concretiza pe câteva domenii prioritare: domeniul academic, cercetare, antreprenoriat,
internaționalizare, managementul calității, etică și deontologia profesională. În următoarele pagini
evaluăm pe scurt realizările ciclului rectoral 2012-2016 care sunt o sinteză a rapoartelor anuale ale
rectorului și sumarizăm obiectivele perioadei următoare.
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1. Domeniul Academic
În evaluarea domeniului academic am luat în considerare următoarele elemente: programele de studii
academice, numărul de studenți, calitatea procesului didactic, infrastructura universitară, resursa
umană, materialele și metodele didactice și nu în ultimul rând serviciile oferite studenților.

1.6. Programe de studii
Situaţia la nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad a arătat o schimbare atât în ceea ce
privește programele de studii cât și numărul de studenți. Aceste date în perioada 2012-2016 sunt, în
dinamică:

Figura 1. Evoluția programelor de studiu de licență 2012 – 2016
Dinamica datelor din Figura 1 referitoare la numărul programelor de licență se explică prin faptul că
universitatea a decis restructurarea programelor prin intrarea în lichidare a unor programe care fie nu
erau rentabile economic fie nu se mai pliau pe piața actuală1 a muncii.
Dorim să menționăm și faptul că în același timp s-au creat programe noi, cum ar fi Inginerie și
management în alimentația publică și agroturism la Satu Mare (2014/2015), Managementul
dezvoltării rurale durabile la Baia Mare (2015/2016), Relaţii internaţionale şi studii europene la Satu
Mare (2015/2016), Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Satu Mare (2015/2016), iar din
2016/2017 Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Baia Mare.

1

În cazul anumitor programe s-a redus semnificativ numărul de studenți ca urmare a unui trend demografic
național descendent și a creșterii numărului de locuri bugetate în învățământul superior public.
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Figura 2. Evoluția programelor de studiu masterat 2012 – 2016
Ca o consecință a dinamicii cerinței pieței muncii, Universitatea a decis crearea de programe noi la
ciclul master, cum ar fi Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (2013), Comunicare
managerială și resurse umane (2013), Istorie și civilizație europeană (2013), care explică creșterea
numărului de programe oferite la nivel de masterat.
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1.7. Numărul de studenți
Având în vedere faptul că numărul de studenți înscriși influențează în mod direct potențialul și
structura academică ale unei universități, am considerat necesară dezbaterea mai amănunțită a acestui
indicator al domeniului academic. Piața forței de muncă și cerințele generate de aceasta la nivelul
spațiului universitar trebuie analizate cu cea mai mare atenție și luate în considerare la stabilirea
programelor academice oferite. În același timp schimbările demografice, structura națională a
învățământului general, liceal și superior și nu în ultimă instanță cadrul legislativ, trebuie avute în
vedere în cursul evaluării situației și al stabilirii obiectivelor.
Figura de mai jos evidențiază evoluția numărului de studenți în perioada 2012-2016.

Figura 3: Situație studenți 2012-20162

Reducerea numărului de studenți înmatriculați începând cu anul universitar 2013-2014 se explică pe
de o parte prin reducerea demografică la nivel national, prin criza economică națională, dar și prin rata
foarte mică de promovare a examenului de bacalaureat începând cu sesiunea iunie 2013.
De asemenea, având în vedere standardele naționale și internaționale impuse în legătură cu actul
academic, s-au propus și s-au implementat o serie de măsuri care au vizat optimizarea raportului
infrastructură-cadre didactice –studenți, toate vizând calitatea actului educațional.

2

In mai 2015 și-au primit diplomele primii absolvenți ai UVVG cu specializarea Medicină Generală în limba
franceză
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Ca urmare a acțiunilor întreprinse la nivel de management al universității, s-a impus o restructurare a
facultăților UVVG pe principii de management european, care a avut și un efect benefic asupra întregii
activități de coordonare.
În consecință anul universitar 2015-2016 a început cu o nouă structură instituțională: Facultatea
de Științe Juridice, Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie, Facultatea de Medicină,
Facultatea de Medicină dentară, Facultatea de Farmacie, Facultatea de Stiinţe Socio-Umane și
Educație Fizică și Sport.

1.8. Calitatea procesului didactic
În ciclul rectoral 2012-2016 UVVG a făcut un efort constant în dezvoltarea și implementarea
managementului calității totale, prin care punctul central al activității lor îl constituie calitatea, care
se obține prin antrenarea tuturor membrilor universității, acestea având ca scop atingerea obiectivelor
pe termen lung, satisfacerea tuturor stakeholderilor universității și obținerea de avantaje pentru
membrii universității și pentru societate.
În cadrul acestei activități s-au avut în vedere managementul resurselor umane, dezvoltarea
infrastructurii și a materialelor didactice, dezvoltarea și adaptarea la standarde internaționale a
metodelor didactice.

1.8.1. Resurse umane
Conducerea Universității a făcut eforturi constante și perseverente de atragere de resursă umană,
folosirea eficientă a celei existente cât și atragerea cadrelor didactice cu integrare clinică.
Având în vedere raportul dintre situația existentă și cea anticipată, s-a avut ca obiectiv optimizarea
numărului de personal la nivel de universitate cât și în cadrul fiecărei facultăți în parte.
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Figura 4: Evoluția situației cadrelor didactice titulare cu normă de bază

Figura 5: Evoluția situației cadrelor didactice asociate

Figura 6: Evoluția situației cadrelor didactice pe facultăți, din anul 2011/2012 până în prezent

Ambele tabele arată creșterea numărului de cadre potrivit cu cifra de școlarizare, cu modificările
programelor de studii, pentru a asigura un raport optim cadru didactic – student. De asemenea politica
de promovare a cadrelor didactice este susținută în cadrul UVVG, fiecare cadru didactic care
îndeplinește prin lege condițiile de promovare poate să acceadă spre un grad didactic superior.
Promovarea cadrelor didactice este un proces care se desfășoară conform legii în vigoare,
regulamentelor UVVG, într-un mod transparent.
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Ca o parte a strategiei managementului resurselor umane, UVVG sprijină cadrele didactice în
activitatea de dezvoltare personală și avansare în activitatea profesională și științifică prin oferirea a
numeroase platforme de manifestare profesională și științifică, cum ar fi Zilele Academice Arădene
sau oportunitatea de a publica în limbile engleză și română în editorialele științifice ale univeristății.
Dorim să subliniem faptul că Zilele Academice Arădene constituie o manifestare care implică întreaga
comunitate științifică regională organizată pe principii de interdisciplinaritate și multidisciplinaritate și
care reprezintă o continuitate a tradiției universității.
În scopul asigurării calității actului didactic s-a pus accent pe perfecționarea continuă a cadrelor
didactice. În acest scop s-au dezvoltat programele de pregătire profesională continuă (Life Long
Learning) şi de învăţământ la distanţă (au fost aprobate 30 de programe postuniversitare – Facultatea
de Științe Juridice, Facultatea de Stiințe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Facultatea de Științe
Economice, Informatică și Inginerie). Concomitent a crescut numărul de cadre care folosesc metode
moderne de predare (mijloace tehnice moderne în sălile de curs, internet, tablă multifuncțională),
creșterea metodelor participativ-active în predare3. Introducerea și utilizarea platformei Moodle,
precum și oferirea de atestate de limbă prin British Language Center au contribuit de asemenea la
procesul de perfecționare a cadrului didactic.
În scopul obiectivizării procesului de evaluare a cadrelor didactice, am inițiat introducerea criteriilor
clare și transparente pentru evaluarea cadrelor didactice. Remunerarea și avansarea în carieră a
cadrului didactic se face pe baza unei evaluări complexe multicriteriale în funcție de activitatea
desfașurată în anul anterior universitar. Tot în acestă perioadă s-a inițiat introducerea de cursuri de
scurtă durată pe perioada verii ca modalitate de atragere de noi studenți. Această activitate are ca efect
și generarea de venituri care constituie o sursă de retribuire suplimentară a cadrelor didactice.
Atragerea propriilor absolvenți în corpul academic al UVVG este în parte o activitate de sprijinire
a studenților cu abilități excepționale și un element strategic de asigurare pe termen lung a numărului
și calității cadrelor didactice.
La configurarea și unde a fost necesară reconfigurarea statelor de funcții am luat în considerare
necesitățile reale și preliminare. Pe aceste necesități s-a bazat și activitatea de recrutare pe plan
național și internațional și încurajarea cadrelor didactice să participe la schimburi de experiență ca
profesori invitați. De asemenea am promovat și mobilități pentru personalul tehnico-administrativ. În
fiecare an

a crescut numărul cadrelor didactice și al personalului tehnico-administrativ care a

beneficiat de oportunitățile oferite de aceste programe de mobilitate.

3

La UVVG s-a organizat Sesiunea de instruire a specialiştilor din domeniul Inovării şi Transferului Tehnologic
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1.8.2. Infrastructura și materialele didactice
În vederea asigurării calității activității academice și de cercetare am pus un accent deosebit pe
dezvoltarea infrastructurii Universității. Tabelul de mai jos evidențiază sumele cheltuite în vederea
dezvoltării bazei materiale proprii, dotările cu mijloace fixe pentru învățământ, materiale didactice,
fond de carte și obiecte de inventar.

Elemente de cheltuieli pentru dezvoltarea
bazei materiale
Investiții în baza materială proprie
Dotări cu mijloace fixe pentru învățământ
Materiale didactice
Fond de carte, obiecte de inventar
TOTAL

TOTAL
18809143
9300000
13185547
2643259
43937949

Tabel 1: Cheltuieli totale pentru dezvoltarea bazei materiale în perioada 2012-2016
Prin accesarea și folosirea de fonduri europene și prin investiții proprii am avut ca rezultat:


dotarea laboratoarelor şi cabinetelor, a sălilor de seminarii, a sălilor de curs, a centrelor de
cercetare ştiinţifică, a unităţilor de practică didactică, a incubatorului de afaceri ITA
GoldTech, cu echipamente multimedia, aparatură specifică la standarde europene, masa de
disecție virtuală



dotarea de noi laboratoare cu aparatură nouă pentru Facultatea de Medicină dentară, Facultatea
de Farmacie, Facultatea de Medicină



corelarea bazei materiale existente cu dimensiunea formaţiilor de studiu (grupe, serii, an)



sistemul de difuzare a cărţilor şi periodicelor se realizează prin reţea proprie (Editura „Vasile
Goldiş” University Press). S-au editat lucrări atât cu profil didactic, cât și studii, monografii și
lucrări de specialitate



s-a dezvoltat biblioteca medicală și biblioteca virtuală



S-a înființat cabinetul medical studențesc



În premieră națională s-a înființat în iunie 2015 Centrul de screening mamar

O listă detaliată a achiziţiilor, amenajărilor şi inaugurărilor pe care le-am facut în perioada 2012-2016
și care sunt menite să contribuie la dezvoltarea infrastructurii universității noastre sunt prezentate în
anexa 1.
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Având în vedere menținerea și dezvoltarea calității educației și implicit a serviciilor oferite studenților
s-a inițiat din surse proprii editarea, traducerea și tiparirea cursurilor în limba română, engleză și
franceză pentru studenții internaționali.
Am modernizat sălile de curs prin introducerea unor sisteme de proiectare și audio, table
multifuncționale și nu în ultimul rând laboratoare înzestrate cu calculatoare și softuri educaționale cu
licență care asigură un ambient modern pentru studenți și cadre didactice.

Metode didactice
În acest domeniu cel mai marcant rezultat a fost creșterea folosirii platformei Moodle. Această
platformă mărește accesabilitatea informației didactice pentru studenți și contribuie la îmbunătățirea
comunicării cadru didactic-student. Este utilizată pentru toate specializările și programele de studiu,
toate formale de învățământ, licență și master.
Flexibilizarea modulelor de curs a avut ca scop asigurarea disciplinelor opționale și facultative
pentru studenți în spiritul promovării conceptelor de interdisciplinaritate și transdisciplinaritate.
Asigurarea practicii studenților s-a realizat prin contracte de practică cu parteneri locali sau
internaționali.
Disciplinele prezente în curricula programelor de studii asigură formarea competențelor longitudinale
și transversale, pe care revizuirea anuală a curriculei a pus mare accent (muncă în echipă, comunicare,
etică și deontologie profesională, bioetică, informatică, management etc). Începând cu anul academic
2013-2014, pentru o cât mai bună aliniere la standardele europene, facultățile au demarat procese de
benchmarking curricular cu universități naționale și europene, în special din Germania și Ungaria, la
medicină. Competențele transversale, respectiv metode de învățare, sau practici de antreprenoriat au
fost oferite și prin cursurile sau workshopurile organizate4 prin Centrul de consiliere și orientare în
carieră și prin Centrul de antreprenoriat începând cu anul universitar 2012/2013. Nu s-a urmărit doar
formarea de competențe și abilități pentru studenți, ci și numărul optim de ore de activități practice și
raportul optim între activitatea teoretică și cea practică. Astfel, pentru studenții programelor medicină,
medicină dentară și farmacie s-a asigurat parcurgerea orelor de activități practice în toate clinicile
universitare, după specific, clinicile fiind totodată dotate cu săli de seminarii și prezentări de cazuri
pentru studenți.

4

Managementul unei cariere de succes, Cum să ai succes în sesiune, Dezvoltarea unei imagini profesionale,
Cum să realizezi cu succes o lucrare de licență, Învață să controlezi stresul, Strategii eficiente de învățare
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Servicii studenți

1.8.3.

Având în vedere faptul că serviciile oferite studenților, calitatea acestora este un indicator primordial
în contextul actului academic îmbunătățirea și diversificarea calității serviciilor oferite pentru studenți
a fost și rămâne unul dintre obiectivele foarte importante ale UVVG Arad. În perioada evaluată
serviciile oferite studenților s-au diversificat și în ceea ce privește capacitatea infrastructurală cât și
referitor la materialele și metodele didactice folosite.
În prezent UVVG are capacitatea de a oferi cadrelor și studenților biblioteci cu orar adaptat pentru
sesiuni, acces la baze de date internaționale sau acces la biblioteca virtuală. Ritmul de creştere a
fondului de carte este în medie de 3000 de volume / an (achiziţii de lucrări noi, schimb interbibliotecar
şi primirea de donaţii), cu o medie de 800 de titluri. Repartizarea acestora pe domeniile principale de
studiu sunt prezentate în figura 7.
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Figura 7: Gradul de înnoire al fondului de carte: % titluri / domenii / ani

Tot în acest context UVVG asigură accesul gratuit al cadrelor didactice, studenților și doctoranzilor
UVVG la platforma ANELIS PLUS5, și prin 77 de abonamente asigură accesul la periodice de
specialitate naţionale şi internaționale.
O gamă variată de activități contribuie la motivarea și implicarea studenților universității noastre:
5

Acces Național Electronic la Literatura Științifică de Cercetare; prin aceasta se pot accesa Web of Science,
Science Direct, Springer
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Gala premiilor academice organizată anual dă posbilitatea recunoaşterii prin diplome şi premii
a activităţilor de excelenţă profesională pentru cadre didactice și studenți;



studenţii sportivi cu performanţe la olimpiade, campionate europene şi naţionale primesc
diplome şi premii în bani. De asemenea au fost premiaţi studenţii performeri în acţiuni
culturale sau de voluntariat;



colaborarea cu liceele din Arad - Participarea la festivităţile de încheierea anului școlar ale
liceelor din Arad; Workshopul "Managementul şcolar-performanţă didactică", organizat de
UVVG;



colaborarea cu Inspectoratul Școlar Județean Arad și cu alți reprezentanţi ai comunității locale
generează platforme multiple de implicare în viața socială regională și locală (anexa 2);



acţiuni de voluntariat şi de prevenţie (studenţi şi cadre didactice). Ca exemplu acțiunile
desfășurate de către Facultatea de Medicină dentară care s-au adresat unui număr de 3000 de
elevi.

Aceste acțiuni de voluntariat și de prevenție sunt prezentate în detaliu în anexa 2.
Cu ajutorul evenimentelor științifice organizate de UVVG am oferit și oferim o platformă de
manifestare științifică tuturor studenților dornici de afirmare pe acest plan. În fiecare an UVVG
organizează Zilele Academice Arădene în cadrul cărora studenții au secțiune dedicată.
Creșterea numărului și calității manifestărilor științifice și a întâlnirilor de lucru oferă nu numai
cadrelor didactice ci și studenților posibilități de a accesa informații științifice de actualitate. Dorim
să menționăm câteva exemple de evenimente unde au participat și prezentat lucrări invitați de renume,
recunoscuți național și internațional: premieră mondială, în organizarea UVVG - Şcoala de vară de
Gemmaeterapie și homeopatie, Ziua ADN, în organizarea UVVG; Premieră europeană - Simpozionul
Naţional “Academician Nicolae Cajal-Fondatorul Imunologiei moderne din România”, Simpozionul

"Boli infecţioase în Mileniul III".
În octombrie 2012, la inițiativa Rectorului, și-a început activitatea Centrul de consiliere și orientare
în carieră care oferă ateliere de lucru și workshopuri pentru studenți și cadre didactice și posibilități
numeroase de întâlniri regulate cu studenții.
Ca parte al unui angajament pe termen lung Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad continuă
studiile începute în 2009 cu privire la inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor. Graficul de mai jos
ilustrează în mod elocvent creșterea gradului de inserție a absolvenților noștri pe piața forței de muncă
națională și internațională.
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Figura 8: Gradul de inserție a absolvenților pe piața muncii
în perioada 2009-2013 pentru întraga universitate în procente

Figura 9: Procentul de absolvenți care au continuat studiile pe universitate în procente
În vederea creșterii interrelației și comunicării, totodată în vederea asigurării dialogului permanent cu
studenţii şi organizaţiile acestora s-au introdus o serie de platforme de comunicare cum ar fi:


întâlniri periodice ale Conducerii Universității cu reprezentanții studenților, pentru
transmiterea de informații în ambele sensuri, în scopul îmbunătățirii activității didactice, de
cercetare și a activității administrative



continuarea sprijinirii editării revistelor şi publicaţiilor studenţeşti

În perioada evaluată s-a pus un accent deosebit pe consolidarea și funcționarea optimă a relației
dintre decanii de an/tutori de an și studenți, cu evaluarea periodică a acesteia și feedback pentru
remedierea disfuncțiilor în procesul didactic/administrativ. În acest sens s-au instituționalizat forme de
contact și comunicare constante, prin orarele de audiențe pentru studenți și întâlniri săptămânale dintre
decanul de an și studenți.
Conducerea universității a pus un accent deosebit în a dezvolta și menține forme de comunicare
directă cu studenții, oferind întâlniri periodice, unde atât reprezentanții studenților străini cât și
români au posibilitatea să se întâlnească cu conducerea universității și să discute pe diverse teme, cum
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ar fi: calitatea actului educațional, cercetare etc. Pe baza informării reciproce eficiente s-au luat măsuri
pentru îmbunătățirea serviciilor oferite studenților atât pe plan academic cât și pe plan socio-cultural.
Pentru studenții cu rezultate nesatisfăcătoare în procesul didactic s-au instituit consultații, cu orarele de
consultații afișate, prin care cadrele didactice sprijină învățarea și ameliorarea performanțelor de
învățare ale acestor studenți. De asemenea, pentru studenții care prezintă interes deosebit pentru
disciplinele studiate sau pentru cercetare, au fost consolidate la nivelul departamentelor cercuri
științifice studențești, iar studenții au fost implicați în echipe de cercetare în cadrul ISV.
În anul 2013 a fost înființat Biroul pentru studenți străini, ca structură ce vine în sprijinul studenților
străini în activitatea administrativă.
În octombrie 2015 a demarat programul „Accomodation week” pentru studenții de la programele cu
predare în limbi străine, prin care se dorește înlesnirea integrării rapide a acestor studenți în activitatea
didactică și socială a UVVG. S-au realizat acțiuni multiculturale cu studenții străini din universitate
(Knowing us) pentru a prezenta obiceiuri și tradiții specifice poporului italian, respectiv francez.
Anul universitar 2015/2016 a fost primul an în care s-a întocmit orar informatizat, pentru
eficientizarea întocmirii orarului și utilizarea cât mai rațională a spațiilor existente.
Prin elaborarea Ghidului Studentului (în limbile română, engleză și franceză) am contribuit în mare
măsură la confortul și siguranța studenților în ceea ce privește informațiile referitoare la contextul
academic în care studenții își desfășoară activitatea pe durata studiilor.
Pentru desfășurarea de activități extracurriculare s-a pus la dispozitia studenților Sala Fundației
UVVG, unde își desfășoară activitate numeroase grupuri cum ar fi: Corul de Cameră „Polifonica” al
UVVG, Ansamblul folcloric „Cununiţa”, Ansamblul folcloric „Doina Maramureşului”.
Pentru puţinii studenţi cu dificultăţi de tip medical se oferă programe de tutoriat şi consultaţii pentru
a fi sprijiniţi în procesul didactic. Organizarea campionatelor sportive pentru studenți - fotbal,
baschet și tenis, cu includerea elevilor din clasele liceale (anexa 3), a contribuit la diversificarea
activităților curiculare.
UVVG este și rămâne o universitate privată care oferă burse pentru studenți.

1.9. Calitatea și transparența actului academic
Ca prim pas al actului academic procesul de admitere a studenților la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad reprezintă o politică transparentă, anunţată public cu cel puţin 6 luni înainte de
aplicare; din anul 2013/2014 admiterea s-a desfășurat sub supraveghere video.
Admiterea şi şcolarizarea studenţilor străini se face cu respectarea legislaţiei în vigoare. Toţi studenţii
străini şcolarizaţi în cadrul Universităţii au primit aprobarea direcţiilor de specialitate din cadrul
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Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice (Direcţia Relaţii Internaţionale sau Centrul
Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor).
În ciclul rectoral 2012-2016 s-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea calității lucrărilor de licență prin
stabilirea comisiei de verificare a lucrărilor de licență, sub coordonarea Rectorului. Tot în acest sens,
în această perioadă s-a introdus softul antiplagiat, folosit pentru prevenirea plagiatului intelectual în
rândul cadrelor didactice.

1.10. Transparența și calitatea informației
Am considerat că este necesară promovarea în mod activ și implementarea unui proces care asigură
transparența informațiilor la nivel de universitate. Prin aceasta dorim să asigurăm tuturor celor
implicați și interesați calitatea și cantitatea de informație necesară. Pentru a ne atinge acest scop am
derulat o serie de activități cum ar fi următoarele:


permanenta updatare a site-ului UVVG, prin responsabili delegați la nivelul fiecărei facultăți



eficientizarea site-ului UVVG, prin postarea pe site a hotărârilor de Senat, deciziilor, taxelor
școlare, liste burse studenți, planuri de învățământ, cv și liste de lucrări cadre didactice



publicarea ofertei educaţionale pe siteul UVVG, în publicaţii locale şi regionale



comunicarea către studenți a fișei disciplinei de la începutul semestrului



monitorizarea examenelor conform procedurilor existente PO03



participarea studenților în luarea deciziilor; studenții sunt reprezentați în toate structurile de
conducere și în comisiile de specialitate în procent de 25%;



prezentarea ofertei universitare în străinătate prin participarea la târgurile educaționale
internaționale, la târguri educaționale organizate de licee din țările vecine (ex. Liceul N.
Bălcescu din Gyula, Ungaria) și prin intermediul websiteului UVVG



organizarea târgului educaţiei universitare pentru absolvenții de liceu, cu transmiterea ofertei
educaţionale la peste 3000 de elevi6



metodologia de admitere aprobată de Senat este revizuită periodic, afișată pe site



taxele pentru studenți sunt făcute transparente prin reprezentanții studenților și pe siteul
UVVG



promovarea UVVG prin GoldișTV și în mass media locală

1.10.1.

Informare și networking

Prin aceste activități am avut ca scop principal implicarea a cât mai multe cadre de raspundere în actul
managerial și prin aceasta să oferim un model democratic al competenței în luarea deciziilor la nivel

6

Târgul educațional este organizat anual, cu participarea tuturor liceelor din Arad și din județul Arad
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de management. Am avut ca deziderat punerea și dezvoltarea bazei teoretice și practice ale
managementului de calitate care ia în considerare atât aspectele și specificul cadrului universitar
românesc cât și implementarea bunei practici internaționale. În acest sens am participat activ la mai
multe evenimente naționale și internaționale care au dezbătut această tematică cum ar fi Consiliul
Național al Rectorilor, Consiliul Național al Decanilor sau Asociația Națională a Universităților
Private din România.

1.6. Vizibillitatea universității
Vizibilitatea unei instituții de învățământ superior este de o importanță majoră atât în domeniul
academic cât și cel de cercetare. Pentru a ne păstra și creste bunul renume în contextul național,
european și internațional, pentru a atrage cât mai mulți studenți de calitate, pentru a dezvolta
parteneriate de calitate e nevoie de un plan complex de acțiuni care să conțină atât elemente de
marketing profesional cât și instrumente de comunicare care să asigure vizibilitatea datelor și ale
informațiilor academice și științifice.
Pentru a atinge acest obiectiv am luat o serie de măsuri cum ar fi:


promovarea imaginii universității prin intermediul unei firme profesioniste de promovare



realizarea de materiale noi de prezentare a universității și a facultăților



inițierea de activități și manifestări științifice și sportive cu participarea tuturor facultăților
universității: Ziua facultății, Cupa Universității.

In anexa 4 sunt descrise acțiunile facultăților UVVG prin care s-a promovat și îmbunătățit imaginea
universității, cum ar fi serbarea Zilei facultății, la care au avut acces și elevii de liceu sau târguri
educaționale locale, naționale sau internaționale la care UVVG a fost prezentă ca invitat sau
organizator. Dorim să menționăm la acest capitol și acțiunile de voluntariat în domeniul sănătate
pentru populația Aradului, implicarea în săptămâna „Școala Altfel” în școlile arădene și oferirea
anumitor premii în cercetare, pentru implicarea voluntară a studenților în serviciile pentru societate.
Poziționarea instituțiilor de învățământ superior în rankingurile naționale și internaționale este de o
importanță majoră. În ultimul deceniu, diversificarea, mărirea numărului de agenții care măsoară
valoarea și calitatea universităților pe plan internațional demonstrează importanța acestui proces.
UVVG a recunoscut acest fapt și, în perioada evaluată, am luat măsuri pentru a asigura și a crește
vizibilitatea universității atât pe plan național cât și internațional, încercând în același timp să asigurăm
accesul celor interesați la o bază de date de calitate superioară.

Și această activitate a contribuit la

clasificarea locul I Multirank în 2015; tot în acest context menționăm și rezultatele evaluărilor făcute
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prin 4INTERNATIONAL COLLEGES & UNIVERSITIES care prezintă o poziționare din ce în ce mai
bună de la an la an: în anul 2014 – locul 46, în anul 2015 locul 39, în anul 2016 locul 32.

1.8.

Alumni

Activitatea legată de foștii studenți ai UVVG a fost și este în continuare neexploatată la nivelul și
protențialul pe care îl are. Dezvoltarea acesteia dorește să aibă ca rezultat dezvoltarea activității
antreprenoriale sau al formării unei comunități care să genereze pe termen lung un aport considerabil
universității noastre. În ultimii patru ani s-au desfășurat întâlniri periodice şi feedback prin asociaţia
UVVG ALUMNI, s-a început un proces de evaluare a foștilor studenți cu ajutorul chestionarelor
ALUMNI, s-a editat periodicul acestei organizații și a fost implementat modulul UMS7 ALUMNI.

7

University Management System, care este o bază de date a studenților și absolvenților UVVG
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2. Cercetare
Activitatea de cercetare științifică este integrată în strategiile și direcțiile prioritare la nivel regional,
național și internațional, precum și în strategia la nivel instituțional. Prin realizarea unei cercetări
științifice se are în vedere creșterea contribuției UVVG la dezvoltarea cunoașterii, creșterea vizibilității
UVVG la nivel regional, național și internațional, în special prin publicații științifice în fluxul
principal; creșterea contribuției UVVG la dezvoltarea socio-economică la nivel local și regional.
Cercetarea se realizează în cadrul Departamentelor, a Institutului de Științe ale Vieții, Instituției
Organizatoare de Studii Doctorale (I.O.S.U.D.) cu cele 2 Școli doctorale de Biologie și Medicină,
acreditate.

2.1. Publicații
2011

2012

2013

2014

2015

267

270
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257
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40
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69
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38,894

Proiecte

29

28
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13

Conferințe științifice
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Total articole publicate
din care articole ISI
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Figura 10: Evoluție articole publicate
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Figura 11: Situație articole ISI
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Figura 12: Scor relativ de influență
Perioada 2012-2016 a adus un plus de rezultate în ceea ce privește publicațiile ISI, în schimb numărul
de articole BDI a scăzut.

2.2. Proiecte (anexa 5)
În ceea ce privește proiectele de cercetare, în perioada 2012-2016 s-au câștigat 5 proiecte POSDRU și
5 proiecte finanțate din fonduri ale autorităților locale. Aceste proiecte s-au adăugat celor aflate în
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diferite stadii de implementare: 2 proiecte naționale, 4 proiecte cu finanțare europeană prin Programul
de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, 1 proiect POSDRU.
În aprilie 2015 a fost câștigat un important proiect european în cadrul Strategiei Dunării: Bioethics,
standards in translational research, an interated approach of the Bioethics education in biomedical
sciences and its role in the development of the knowledge society in Danube region countries. A
existat de asemenea o preocupare de depunere de proiecte pentru evaluare în competiții naționale și
internaționale, fiind depuse în total 21 de proiecte.
Numărul descrescător al proiectelor se datorează lipsei liniilor de finanțare naționale și a nelansării
unor competiții internaționale de proiecte. Situația articolelor pe anul 2015 se află în actualizare
continuă. 3 proiecte POSDRU doctorale au fost implementate.

Proiecte
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13

13
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15
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5
0

2011

2012

2013

Figura 13: Situație proiecte
În anul 2014 s-au câştigat 5 proiecte POSDRU și 5 proiecte finaţate din fonduri ale autorităţilor locale.
Aceste proiecte noi s-au adăugat celorlalte aflate în implementare: 2 proiecte naţionale, 4 proiecte cu
finanţare europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, 1 proiect
POSDRU.
În total în anul 2014 au fost cheltuiţi 4.057.606 lei din proiecte de cercetare naţionale şi europene.
Brevete - au fost depuse 12 cereri de brevetare, aflate în diferite stadii de evaluare și 1 brevet
European, care a fost aprobat.
Reviste - în această perioadă revistele universității au fost indexate în baze de date internaționale,
crescând vizibilitatea acestora și implicit a universității. Anexa 6 listează detaliile referitoare la
jurnalele științifice ale universității pe perioada 2012-2016.
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2.3. Manifestări științifice (Anexa 7)


Școli de studii avansate internaționale – Medicină, Informatică, Drept



Respectarea calendarului manifestărilor ştiinţifice şi culturale care vor fi organizate în anul
în curs



Conferințe științifice naționale și internaționale

Figura 14: Evoluție conferințe științifice

2.4. Direcții de cercetare, obiective
În perioada ciclului rectoral 2012-2016 s-au luat măsuri în scopul sprijinirii și stimulării cercetării, în
vederea creșterii indicatorilor de performanță ai cercetării.
În anul 2014 s-a făcut o analiza swot a cercetării. Pe baza rezultatelor cercetarii s-au luat măsuri
privind stimularea performanței științifice :


concentrarea cercetării pe domenii prioritare selectate de către managementul universității
(Nanoparticule, Cancer, Toxicologie)



creșterea numărului de conducători de doctorat în școlile doctorale acreditate



atragerea de personal înalt calificat în cercetare



păstrarea direcțiilor principale de cercetare existente: biologia cancerului, toxicologie cu
vizarea medicinei trasnlaționale, cu finalitate practică pentru pacient



extinderea participării cercetătorilor din ISV la proiecte pe aceste linii



conferințe organizate prin ISV, întâlniri cu cadrele și studenții pentru informări la ISV / prin
ISV
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încurajarea tinerilor cercetători



instituirea concursului “Cel mai bun student cercetător”, premiul fiind acordat în cadrul Galei
Premiilor Academice



implicarea studenților în cercetare, la ISV; crearea unor nuclee de cercetare formate din
cadre didactice și studenți



simpozioane și conferințe studențești pe specializări (secțiuni speciale pentru studenți,
doctoranzi și postdoctoranzi la Zilele Academice Arădene; creșterea implicării doctoranzilor și
masteranzilor în activitatea de cercetare)



încurajarea cercetărilor de genetică



constituirea comisiei pentru verificarea implementării proiectelor din punct de vedere
procedural



continuarea procesului de premiere a articolelor ISI pentru a stimula creşterea numărului de
publicaţii



atragerea unui număr mai mare a participanților de marcă, naționali, europeni în echipele de
cercetare (Ungaria în special)



colaborare în cercetare cu alte instituții de cercetare de peste hotare



studii de doctorat în limba engleză



editarea unei broșuri a cercetării; newsletter al cercetării pe evenimente



înființarea Biroului de scientometrie



implicarea activă a biroului de proiecte pe perioada existenței sale;



continuarea sprijinirii cercetării prin competiția internă de proiecte



promovarea consolidarea și aplicarea eticii și deontologiei profesionale în conceperea,
realizarea și valorificarea rezultatelor activității de cercetare



creșterea numărului și diversificarea manifestărilor științifice; extinderea specializărilor
”Școlilor de vară” (ex. Gemoterapie, Consilium Semestrae, medicină)

Centre de cercetări înființate în perioada 2013-2016
Centrele de cercetare ale universității noastre au depus o activitate susținută atât pe plan național cât și
internațional, care s-au manifestat în numeroase proiecte, conferințe, workshopuri și manifestări.
Aceste proiecte au atras și au implicat numeroase personalități de renume științific și au contribuit la
crearea unor parteneriate de valoare. În perioada la care ne raportăm au fost înființate noi centre de
cercetare, cum sunt:



Centrul de bioetică și studii sociale



Centrul de cercetări pentru studiul biodiversității și dezvoltare durabilă



Centrul de intervenție psihopedagogică și transdisciplinară Vasile Popeangă
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Centrul de didactică și educație permanentă



Centrul de cercetări în medicină dentară și tehnică dentară



British Language Centre al UVVG



Centrul de Studii şi Cercetări - Dimensiuni Europene ale Dreptului Românesc



Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Marketing și Administrarea Afacerilor



Centrul de cercetări în domeniul finanţelor şi al contabilităţii



Centrul de Antreprenoriat al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad



Centrul de Cercetare HIV/SIDA



Centrul de Cercetări Socio-Umane



Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale

2.5. Activitatea desfăşurată în cadrul Institutului de științe ale vieții
Dorim să menționăm faptul că în anul 2014 s-a înființat Centrul Experimetal Biomedical Internațional
al Institutului de Științe ale Vieții, coordonat de Prof. dr. Aurel Ardelean și Prof. dr. Hermenean Anca.
Institutul a oferit și oferă cercetătorilor stagii de pregătire profesională în diferite domenii științifice,
cum ar fi Microscopia Confocală, imunohistochimia și tehnici de imunofluorescență.
Pentru a asigura și dezvolta flow-ul informației în domeniul cercetării, Rectorul universității a inițiat
organizarea de întâlniri periodice cu implicarea cadrelor didactice și a studenților interesați în proiecte
și domenii de cercetare specifice. În acest mod asigurăm un sistem structurat de colaborare științifică,
sistem care contribuie atât la pregătirea studenților cât și la obținerea de rezultate științifice de
valoare.
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3. Antreprenoriat
Activitatea de antreprenoriat reprezintă o preocupare permanentă și parte a strategiei universității,
astfel încât dezvoltarea și monitorizarea activităților cu mediul socio-economic și cultural la nivel de
universitate a înregistrat o creștere și o diversificare semnificativă în ultimii 4 ani.
Pentru atingerea acestor obiective pe lângă structurile existente (Centrul ITA Goldtech) s-au luat o
serie de măsuri care au vizat instituționalizarea procesului la nivel de universitate cum ar fi:



s-a înființat postul de Prorector pe antreprenoriat din anul universitar 2014/2015



a fost organizat Biroul de Antreprenoriat în 2013 (prin inaugurarea în anul 2015 a
Centrului de Antreprenoriat s-a facut un pas important în colaborarea cu mediul
economic)

Acțiuni întreprinse în aceasta direcție:


menținerea parteneriatelor existente și încheierea de noi contracte cu parteneri antreprenoriali



încurajarea studenților de a participa la acțiunile de antreprenoriat, cu ajutorul și implicarea
Clubului antreprenorial studențesc înființat în 2012



atragerea de alte surse de finanțare prin proiecte pe plan local



dezvoltarea parteneriatului cu CCIA Arad în organizarea târgurilor ECO-Mediu, ENREG, ARMEDICA, EDU2JOB în care universitatea are standuri proprii



implicarea în mediul social şi de afaceri arădean



implicarea antreprenorilor, ca stakeholderi externi, în activitățile universității



întărirea relațiilor dintre cercetare – antreprenoriat – incubatorul de afaceri



identificarea rezultatelor cercetării din UVVG, pretabile a fi implementate pe piață prin
înființare de spin-off-uri



s-a dezvoltat relația cu antreprenorii UVVG pentru practica studenților, pentru angajarea
acestora pe diverse posturi part time sau full time, acțiuni comune, proiecte comune;



identificarea părților interesate și incubarea de micro-întreprinderi pentru exploatarea de
oportunități în parteneriate cu UVVG

Anexa 8 descrie câteva dintre activitățile specifice privind relația cu partenerii antreprenoriali, listează
noile contracte de parteneriat și activitățile care dovedesc modul în care mediul antreprenorial sprijină
universitatea.
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4. Internaționalizare
Stabilirea și actualizarea strategiei de internaționalizare a UVVG a necesitat o evaluare la nivel de
facultăți și al departamentelor implicate în relații internaționale care a vizat potențialul academic și
identificarea punctelor forte, ale părților slabe, ale posibilităților și ale eventualelor riscuri la nivel
intra-instituțional și extra- instituțional. În acest scop am efectuat o analiza SWOT în anul academic
2014/2015. Rezultatele acestei analize au fost dezbătute cu conducerea universității, cu cadrele și
departamentele implicate. Pe baza analizei s-a formulat strategia de internaționalizare a UVVG și s-au
făcut propuneri care au avut ca scop intensificarea procesului de internaționalizare prin următoarele
acțiuni:


dezvoltarea colaborărilor cu parteneri internaționali



intensificarea schimbului internațional de studenți



intensificarea schimbului internațional de cadre didactice



mărirea numărului de studenți străini



mărirea numărului de programe oferite în limbi străine



programe oferite în colaborare cu parteneri străini (joint și dual-degree)



intensificarea procesului de internationalizare acasă



dezvoltarea programelor de cercetare comune cu parteneri străini

4.1. Dezvoltarea colaborărilor cu parteneri internaționali
Pe lângă obiectivul de a păstra partenerii tradiționali ai UVVG, în procesul de identificare a noi
parteneri și evaluarea parteneriatelor existente am luat în considerare principii de complementaritate și
sinergie în domeniile academic și cercetare. S-au întreprins o serie de acțiuni, cum ar fi:


s-au demarat tratative în scopul de a realiza programe de tip double degrees, joint degrees,
consorții universitare (Consortiu cu universitati din Regiunea Tubingen/Hohenheim:
Universitatea de Stiinte ale Inginerie Albstadt-Sigmaringen, Universitatea din Hohenheim,
Universitatea de Economie si Stiinte ale mediului din Nurtigen-Geislingen, Universitatea de
Stiinte aplicate; Consorţiu internaţional - Ucraina, România, Ungaria, Slovacia, Lituania)



s-au încheiat noi acorduri de parteneriat cu universităţi europene (până în prezent avem 53 de
parteneriate)



s-au inițiat întâlniri operative cu reprezentanții universităților din euroregiune pentru iniţierea
de proiecte transfrontaliere (Ex. Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria,
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Universitatea din Novi Sad, Serbia, Universitatea din Debrecen, Ungaria, Universitatea din
Szeged, Ungaria)


implicarea comunităţii româneşti în Diaspora - Europa centru şi margine



am intensificat colaborarea cu corpurile diplomatice din țară și străinătate, în mod deosebit cu
Consulatul General al României de la Gyula, Ungaria, cu participare constantă la
evenimentele culturale organizate



s-au facut o serie de vizite în străinătate care au vizat identificarea de noi parteneri



participări la evenimente internaționale (conferințe)

4.2. Intensificarea schimbului de studenți și cadre didactice
Pentru realizarea acestui obiectiv programul Erasmus+ ne oferă resurse și sprijin financiar pe baza
relațiilor și contractelor bilaterale semnate cu parteneri din Europa și din afara Europei.
În perioada evaluată s-a ajuns la o creștere semnificativă a numărului de mobilități Erasmus
incoming și outgoing pentru cadrele didactice și pentru studenți. În raport cu anul academic
2012/2013, numărul studenților care au participat în programul Erasmus în anul universitar 2015/2016
s-a dublat. În acest scop am implementat o mai bună mediatizare în rândul studenților a oportunității
de mobilități în străinătate, prin Departamentul de Relații internaționale.
Tabelul nr. 5: Mobilități studiu pentru studenți organizate
în cadrul programului Erasmus+

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

14

15

27

23

Tabelul nr. 6: Mobilități stagii de practică pentru studenți organizate
în cadrul programului Erasmus+

2013-2014

2014-2015

20

21

Din anul universitar 2015/2016, programul Erasmus+ oferă posibilități de organizare a mobilităților și
în afara Europei. UVVG dorește să folosească într-un mod cât mai eficient această oportunitate,
oferind studenților și cadrelor didactice șansa de a vizita parteneri și din afara Europei.8
In decembrie 2015 , IOSUD-UVVG a aderat la rețele CEEPUS prin care dctoranzii celor două școli
doctorale au posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele într-un număr foarte mare de universități din

8

Fondurile oferite în cadrul acestui program finanțează atât studenții cât și cadrele didactice care doresc să ne
viziteze
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întreaga jumătate estică a Europei, fiind sprijiniți prin burse de studiu. UVVG este în prezent singura
instituție de învățământ superior privat din România care face parte din CEEPUS9.
UVVG a fost în prezent admisă în 4 rețele CEEPUS, activitatea în cadrul rețelelor începând efectiv în
anul universitar 2016-2017 (Rețeaua coordonată de Universitatea Medicală din Graz, Rețeaua
coordonată de Universitatea Slovacă de Agricultură din Nitra, Republica Slovacă, Rețeaua coordonată
de Universitatea din Pardubice, Republica Cehă)

4.3. Internaționalizare acasă
Acest element al dezvoltării relațiilor internaționale oferă posibilitatea cadrelor didactice și studenților
să se afirme și să se dezvolte din punct de vedere profesional într-un context internațional, în cadrul
propriei instituții. Câteva dintre acțiunile luate în acest sens sunt listate mai jos:


atragerea de personalități internaționale ca și Doctori Honoris Causa ai universității noastre;
creșterea numărului de Doctori Honoris Causa ai universității noastre (anexa 9)



conferinţe organizate de UVVG în colaborare cu parteneri străini (de ex. Conferinţa

Internaţională „Cellular Therapy And Biomaterials For Regenerative Medicine”, Arad,
5 iulie 2012; Cea de-a XVI-a Conferinţă euroregională DKMT – „Mediu şi Sănătate”,
Aprilie

2014; Conferința internațională ,,Dezvoltare regională durabilă prin

competivitate, creativitate și capital uman” Filiala Satu Mare, Aprilie 2014)


program realizat în colaborare internațională în Centrul de Bioetică şi studii sociale



oferirea de cursuri pentru studenţi în limba străină (profesori invitaţi din străinătate)



vizite ale unor personalităţi de renume la UVVG şi iniţierea unor colaborări pe linie de
cercetare (Prof. dr. med. h. c. STEFAN W. HELL – Laureatul Premiului Nobel pentru

chimie în anul 2014)


coorganizare la congrese mondiale (de. ex. al II-lea Congres Mondial al proteinei – Canal al
apei)

Anexa 10 oferă detalii legate de activitățile care au contribuit la procesul de diversificare al relațiilor
internaționale ale universității în perioada 2012-2016 (acorduri de parteneriat, vizite ale partenerilor
străini, vizite efectuate de delegațiile UVVG la partenerii străini, organizarea și participarea la
conferințe internaționale).
Ca un rezultat al intensificării procesului de internaționalizare a UVVG dorim să menționăm și
inițiativa de a dezvolta programe tematice intensive de vară care să fie oferite contra-cost unor grupuri
de studenți și cadre didactice din străinătate. Această acțiune va contribui atât la generarea de venituri
suplimentare cât și la mărirea vizibilității UVVG pe plan internațional.

9

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program de burse de studiu,
proiecte de cercetare și mobilități pentru studenți și cadre, destinat exclusiv țărilor est-europene.
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4.4. Doctor Honoris Causa
Perioada 2012-2016 a reprezentat o deschidere a UVVG față de partenerii străini și prin legăturile
create cu instituțiile de învățământ superior și de cercetare românești și de peste hotare prin acordarea
titlului de Doctor Honoris Causa. În anexa 9 sunt descrise toate decernările de DHC în această
perioadă.
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5. Managementul calității
Cu toate că în acest raport de activitate 2012-2016 am facut deja multiple referiri la managementul
calității am considerat important să consacrăm un capitol separat care să prezinte pe scurt cele mai
importante elemente ale managementului calității în cadrul Universității noastre. Prin activitatea și
demersurile făcute am dorit să asigurăm atât calitatea actului academic cât și al cercetării luând în
considerare și apelând la standarde naționale și internaționale. În acest scop UVVG a fost subiectul
mai multor evaluări naționale și internaționale:


Evaluarea EUA din septembrie 2013, prin care UVVG a obținut un raport favorabil, cu
inserarea recomandărilor în planul operațional al anului următor



Evaluarea ARACIS din anul 2014: ARACIS a făcut o serie de recomandări în urma cărora
UVVG a întocmit un plan de măsuri pe care le-a pus în aplicare.



Evaluarea agenției internaționale AHPGS10 din 2015 a avut ca scop evaluarea și acreditarea
internațională. Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a recunoscut această
evaluare externă. Recomandările au fost incluse în planul de măsuri întocmit după evaluare.
(Aprilie 2015, Acreditarea Programelor Medicină, Medicină în limba engleză, Medicină în
limba franceză, Medicină dentară și Farmacie, de către instituția germană AHPGS,
recunoscută prin HG 781/2015 din 23 septembrie 2015)

În urma evaluărilor complexe care au implicat aportul important al reprezentanţilor stakeholderilor
interni (studenţi, masteranzi, doctoranzi, angajaţi) şi a stakeholderilor externi s-au formulat o serie
de recomandări și observații pe care le-am avut la bază în activitățile care au vizat ridicarea la
standardele cerute a activităților desfășurate de UVVG:


Aplicarea recomandărilor evaluărilor interne, externe – naționale și internaționale, la nivel de
mamagement al calității (proceduri noi, revizuirea regulamentului privind evaluarea complexă
a cadrelor didactice etc)



Întocmirea manualului calității - Ediția a II-a 2013



Elaborarea și revizuirea de proceduri operaționale și generale de către Departamentul pentru
asigurarea calității (DAC), implementarea lor prin DAC și Comisia pentru evaluarea și
asigurarea calității din facultăți, la toate nivelurile universității



Analiza regulamentelor universității, conform observațiilor experților evaluatori



Analiza programelor de studiu bianuală, audit intern bianual, pentru evaluarea curriculară,
traseu studenți, coordonarea cu studiile de piața muncii efectuate, respectarea standardelor de
calitate la nivelul facultăților.

10

Accreditation Agency in Health and Social Sciences
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Reevaluarea competențelor longitudinale și transversale ale studenților pentru programele
Medicină, Medicină dentară și Farmacie, conform RNCIS



Inițierea unui proiect pentru creditarea lucrării de licență, a voluntariatului



Studii de piața muncii prin Centrul de consiliere și orientare în carieră



Actualizarea anuală a fișelor posturilor



Implicarea cadrelor didactice în activitatea Centrului de consiliere și orientare



Achiziționarea unui sistem antiplagiat – 2012/2013



Stabilirea unui număr maxim de lucrări de licență (20) și disertație (10) ce pot fi coordonate de
către un cadru didactic



Evaluarea cadrelor didactice de către studenți și masteranzi



Aplicarea și analiza chestionarelor privind satisfacția studenților, cu măsuri de îmbunătățire
unde este cazul



Prezența de 25% a studenților în organismele de conducere



S-a organizat concurs pentru ocuparea postului de Director IOSUD, conform legislației și
prevederilor în vigoare

Considerăm important să menționăm că în luna august 2014 în urma unui audit extern realizat de doi
experţi S.R.A.C. Universitatea a fost recertificată I.S.O. pentru învăţământ superior şi cercetare
ştiinţifică.
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6. Etică și deontologie profesională
În intervalul de timp supus atenției a rezultat concluzia că demersurile pentru întărirea eticii
universitare au fost în mod consistent amplificate și diversificate de către Rectorat, Consiliul de
Administratie, Senatul Universitar, comisiile de etică și de către marea majoritate a celorlalți factori
manageriali de la nivelul facultăților, filialelor/centrelor teritoriale ale universității.

În atingerea acestui obiectiv s-au luat o serie de măsuri cum ar fi:


elaborarea şi adoptarea Codului de etică în cercetare-dezvoltare a universităţii;



publicarea, pe site-ul universităţii a Codului de etică şi deontologie profesională universitară;



a fost prelucrat Codul de etică şi deontologie profesională universitară cu toate cadrele
didactice și personalul tehnico-administrativ;



a fost prelucrat Codul de etică şi deontologie profesională universitară tuturor studenţilor
români sau străini din cadrul universităţii, de la toate specializările şi liniile de predare în limba
engleză şi franceză;



Comisia de etică și Comisia de etică în cercetare UVVG, activitate specifică, întruniri periodice



Transparența modului în care universitatea rezolvă problemele ce țin de etică și etica în
cercetarea științifică, prin raportul înaintat de aceste structuri
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7. Politica financiară
Toate activitățile desfășurate presupun o bază economică stabilă, care să asigure funcționalitatea atât
în domeniul academic cât și științific. Faptul că UVVG este o universitate privată ale cărei venituri
provin în primul rând din taxele de școlarizare e necesară o planificare riguroasă a execuției bugetare
și în același timp o activitate de identificare și atragere de proiecte care să genereze un venit
suplimentar.
În graficele de mai jos am prezentat în detaliu veniturile generate de proiecte, respective cheltuielile
realizate în perioada evaluată.

Figura 15: Ponderea cheltuielilor privind investițiile în totalul cheltuielilor

Figura 16: Ponderea veniturilor din activitatea de cercetare în totalul veniturilor
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Figura 17: Evoluția veniturilor obținute din cercetare

Figura 18: Evoluția cheltuielilor de cercetare

Politica financiară pentru perioada 2012-2016 a urmărit concretizarea planului strategic de dezvoltare
instituțională prin susținerea întregii activități didactice și de cercetare prin:
 alocarea fondurilor necesare programelor de studiu;
 alocarea fondurilor pentru activitatea de cercetare;
 alocarea de fonduri pentru dezvoltarea bazei materiale;
 adaptarea cheltuielilor la volumul de activitate;
 implicarea managementului facultăților în eficientizarea propriilor activități;
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 planificarea tuturor resurselor la nivelul departamentelor facultăților pentru susținerea
cu preponderență a programelor de studiu viabile la Arad și filiale;
 eficientizarea folosirii resurselor prin canalizarea acestora către programele cu
rentabilitate financiară sporită;
 adoptarea unor soluții eficace pentru corelarea cheltuielilor proprii facultății cu cele
ale întregii instituții.
Direcțiile urmărite pentru realizarea acestui obiectiv au fost:
a) Identificarea unor noi surse de finanțare prin implicarea întregului corp academic în realizarea
dezideratului de universitate antreprenorială, prin valorificarea capitalului uman și intelectual în
obținerea de resurse financiare extrataxe și de asemenea prin valorificarea bazei materiale proprii,
inclusiv a logisticii aferente în activități economice conexe care să completeze necesarul de fonduri
financiare pentru activitatea de învățământ.
b) Crearea unor structuri de management la nivelul facultăților


care să ofere soluţii pentru posibili finanţatori - parteneri respectiv: cointeresarea partenerilor
în sponsorizări, cuplarea ofertelor de servicii cu sponsorizările oferite;

 oferirea unor servicii de formare, certificare și atestare, consiliere;
 oferirea unor servicii conexe inclusiv cele de tip spin-off;
c) Creşterea capacităţii de cercetare prin dezvoltarea unor colaborări inter facultăţi şi
interdepartamentale concretizate în proiecte finanțate, prin elaborarea de proiecte care să permită
accesarea fondurilor cu destinație precisă respectiv dotarea centrelor de cercetare existente la
standarde impuse, care să permită ulterior autofinanțarea acestora fără susținere din partea
universității, prin dezvoltarea de parteneriate de tip spinoff cu valorificarea potențialului uman angajat
în structurile de cercetare.
d) Identificarea de noi servicii cu caracter formativ
 Adaptarea serviciilor la cerințele actuale ale pieței;
 Găsirea de noi forme de pregătire a forței de muncă, corelate cu nevoile potențialilor
angajatori;
 Diversificarea ofertei de formare cursuri de scurtă durată;
e) Lărgirea ofertei educaționale existente
 Adaptarea curiculei la nevoile actuale;
 Diversificarea ofertei de programe de studiu

36

8. Concluzii
Ca o concluzie principală a raportului privind ciclul rectoral 2012-2016 dorim să accentuăm faptul că
universitatea de Vest Vasile Goldiş şi-a îndeplinit misiunea şi obiectivele planului managerial propuse
la începutul perioadei.
În acest interval s-a dezvoltat cadrul menit să asigure actul educaţional de calitate, atât în ceea ce
priveşte programele de studii, infrastructura, metodele de predare, educaţia centrată pe student
devenind astfel o realitate.
Cercetarea a fost şi rămâne o activitate de bază a universităţii, prin care universitatea a contribuit în
mod constant şi marcant la transmiterea de cunoaştere în plan regional.
Îmbinând într-un mod complex actul educaţional de calitate cu cercetarea, universitatea noastră a avut
un impact pozitiv atât la nivel individual, cât şi la nivel de comunitate.
Toate aceste rezultate s-au obţinut printr-o serie de măsuri şi respectiv utilizarea unor instrumente
diverse. Întregul complex de activităţi apaţinând de domeniul antreprenoriatului, de domeniul
internaţionalizării, de asigurarea calităţii au fost puse în slujba educaţiei şi cercetării, ca obiective
prioritare ale universităţii.
Universitatea îşi propune ca pe viitor să continue să rămână un nucleu de excelenţă academic şi
ştiinţific la nivel local, regional şi în Europa Centrală şi de Est.
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ANEXE

ANEXA 1
 SĂLI DE CURS ȘI SEMINARII:
 începând cu anul universitar 2012-2013 s-a dat în folosinţă un nou
etaj în Campusul Universitar „Vasile Goldiş” care pune la dispoziţie
pentru activitatea didactică a studenţilor tuturor facultăţilor încă 10
săli de curs şi seminarii, dotate cu sistem de video-proiecţie şi
sonorizare cu o capacitate totală de 600 de locuri şi un număr de 9
laboratoare în folosinţa specializării de silvicultură şi informatică
care utilizează acest spaţiu nou:
 laborator de mecanizarea exploatărilor forestiere;
 laborator de exploatări forestiere;
 laborator de silvicultură;
 laborator de cinegetică;
 laborator de dendrologie;
 laborator de împăduriri;
 laborator de pedologie;
 laborator de topografie;
 laborator de informatică.
 Au fost amenajate laboratoare în scop didactic la Facultatea de
Medicină, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină
Dentară.
 Facultatea de Ştiinţe Juridice a primit în exploatare o locaţie nouă
 s-au finisat şi dotat la standarde europene 10 săli noi de curs, în
corpul C – etaj III.
 Universitatea are în dotare peste 2500 calculatoare, imprimante şi
scanere;

Laboratoarele

sunt

dotate

corespunzător,

toate

departamentele dispun de săli cu calculatoare conectate la internet.
Softurile utilizate sunt specializate pe domeniile de aplicaţii
specifice direcţiilor de studiu, fiind achiziţionate pe bază de licenţă.
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Conform directivelor europene se utilizează şi un soft de tip Open
Source
 Biblioteca Universitară oferă următoarele dotări: acces liber pentru
studenţii

şi

cadrele

didactice

la

bazele

de

date

Legis,

springerlink.com, CEEOL; peste 4200 metri liniari de rafturi şi
195244 documente cu acces liber la raft; suprafaţa totală destinată
sălilor de lectură, depozitelor şi arhivei a crescut la 4.820 mp;
numărul de locuri în sălile de lectură permanente şi cele alocate
studiului individual în perioadele de sesiune a depăşit 1.217 locuri;
Unitatea centrală a bibliotecii (situată în Arad, pe Bd. Revoluţiei,
nr. 85-87) are următoarele secţii: sala de referinţă (cu acces liber la
raft), info–documentare (catalogul electronic TINLIB), Multimedia
(acces liber la bazele de date), expoziţii permanente cu fondul de
patrimoniu al Bibliotecii, provenit din donaţii şi manuscrisele Tudor
Arghezi
 Mediateca Universităţii şi colecţiile speciale din cadrul Bibliotecii
Universitare
 efort constant pentru încă un cămin studențesc în anul universitar
2015-2016
 Institutul de Științe ale vieții, cu aparatură la standarde
internaționale
 Biobaza
 infrastructura

pentru

secretariate

și

decanate

refacută,

reorganizată pentru o mult mai bună desfășurare a procesului
administrativ și didactic
 masa de disecție virtuală, la laboratorul de anatomie
 ambulanța stomatologică
 ACHIZIŢII, începând din anul universitar 2012-2013
 Aparatură de laborator :
 20 unituri dentare, aparatură de laborator şi reactivi
pentru farmacie
 IT :
 39 buc. laptop,
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 39 buc. videoproiector,
 20 buc. retroproiector,
 5 buc. diaproiector,
 1 buc. epidiascop,
 1 buc. negatoscop,
 16 buc. flipchart/whiteboard,
 1 tablă interactivă Hitachi
 22 noiembrie 2012 - workshop de prezentare a
dispozitivului holografic organizat în cadrul
proiectului transfrontalier SOFTMAT
 Octombrie 2013, UVVG a primit donație un
microbus din Suedia dotat cu echipamente
stomatologice
 Decembrie 2014, UVVG a dotat Clinica de urologie
din cadrul Spitalului Clinic Județean, condusă de
prof. univ. dr. Ioan Ioiart, cu o lampă scialitică
didactică
 AMENAJĂRI ŞI INAUGURĂRI,

 începând din anul universitar 2012-2013 a fost înfiinţat un
nou cabinet medical;
 Septembrie 2013, inaugurarea Cabinetului Medical „Sfinții
Doctori

fără

de

arginți

Cosma

și

Damian”

cu

binecuvântarea arhiepiscopului Aradului
 s-a înfiinţat Centrul de consiliere şi orientare în carieră
pe tot parcursul vieţii;
 Librăria Universitară Medicală;
 Octombrie 2012, UVVG a Inaugurat Biblioteca Europeană
de ştiinţe Biomedicale (Str. Feleacului FN)
 Academia de antreprenoriat de la idee la afacere Arad care
funcţionează la Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică
și Inginerie;
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 a fost amenajată Biblioteca Europeană Bio-Medicală Înfiinţarea noii biblioteci din str. Feleacului „Biblioteca
Europeană de Ştiinţe Bio-Medicale”, cu un fond de carte
specializat, în limbile engleză, franceză, germană şi rusă
(fondul Botnariuc), cărţi şi periodice, cu acces liber la raft.
 Stadionul Gloria cu o pistă nouă de atletism cu opt culoare
la standardele Federaţiei Europene de Atletism şi o sală de
gimnastică (septembrie 2012-2015 - Pista de atletism de pe
Stadionul Gloria a fost preluată de UVVG)
 Sala de Sport „Voinicilor” cu o capacitate de 800 de locuri
 Noiembrie 2014, UVVG a inaugurat „Colecția de semințe
Macea”, unică în vestul României Iunie 2015
 Premieră Naţională - Deschiderea Centrului de screening
mamar al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, în
parteneriat

cu

Primăria

Arad,

DSP,

SCJUA,

Hódmezovásárhely, Szentes (HURO/1101/189/2.4.1), din
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria –
România 2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională
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ANEXA 2
Implicarea în viața socială regională și locală
- acţiuni de voluntariat şi de prevenţie (studenţi şi cadre didactice), Camaradul sănătăţii;


22.04.2012 – Ziua Pământului în organizarea Facultății de
Științe Umaniste Politice și Administrative

 Martie 2014, acțiune de prevenție dentară a studenților
mediciniști din cadrul U.V.V.G.
 Ianuarie 2014, acţiuni umanitare ale studenților mediciniști din
cadrul UVVG
 Octombrie 2014, proiecte comunitare realizate de studenţii
medicinişti din cadrul UVVG
 Martie 2015, Săptămâna pământului în Arad-plantare de pomi în
școlile din municipiu, în organizarea Facultății de Medicină,
Farmacie şi Medicină Dentară și ASMA
 Aprilie 2015, prevenție dentară în clasele primare, în
organizarea UVVG, în parteneriat cu ISJ
 Aprilie 2015, ASMA-Acțiune de prevenție desfășurată cu ocazia
Zilei Mondiale a Sănătății, în cadrul proiectului Calypso Youth
coordonat de Clubul Tinerilor Arădeni Delta Filiala Timiș, la
Rectoratul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
 Aprilie 2015, Prevenţie în sănătate, demarată la Sebiş de
studenţii UVVG, în parteneriat cu CJA
 Aprilie 2015, Acțiuni de prevenție ale Clubului Lions împreună
cu studenții UVVG
 Mai 2015, Acțiune de prevenție desfășurată în mai multe
localități din județul Arad, în cadrul proiectului „Prevenirea
diabetului și a bolilor cardiovasculare în județul Arad”,
organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară,
Asociația Studenților Mediciniști Arădeni, Consiliul Județean
Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Direcția de Sănătate
Publică Arad
 August 2015, „Prevenția în Sănătate în Județul Arad - 2015”,
proiect organizat de Asociația Studenților Mediciniști Arădeni
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în parteneriat cu Technomed Group și CJA, în mai multe
localități din județul Arad
 Noiembrie 2015, Săptămâna prevenirii şi depistării hepatitei B,
C şi HIV, în organizarea Facultății de Medicină Generală și
ASMA
 Studenții universității sunt componenți ai echipelor de fotbal
UTA Arad și Național Sebiș
 Ovidiu Hațegan, cadru didactic titular în cadrul Facultății de
Medicină a fost selectat de către UEFA între arbitrii care vor
oficia la Campionatul European de Fotbal, Franța 2016
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ANEXA 3
Campionate sportive
o 30 octombrie 2012 - UVVG şi clubul sportiv TÄBY IS INNEBANDY,
DIN TÄBY din Stockholm, Suedia promovează Floor Ball-ul –
(hochei de sală)
o Organizarea de către UVVG a ”Cupei Mărțișorului la fotbal feminin –
cu participarea liceelor din municipiul și județul Arad
o Martie 2014, Cupa de primăvară la fotbal în sala a studenților străini –
ediția I
o Locul III obținut de echipa de fotbal a Universității în cadrul
campionatului universitar, Timișoara 2015
o Echipa de baschet feminin a Universității – campioană națională și
câștigătoarea Cupei Est Centrale
o Noiembrie 2015, Cupa UVVG la fotbal în sală
o Campionat de tenis de masă – februarie 2016
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ANEXA 4
VIZIBILITATEA UNIVERSITĂȚII
- Reprezentarea în Comisia Națională de Bioetică a Medicamentului și în
Comisia Națională a Plantelor medicinale, Bio Dispozitive Medicale
o Zilele facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică
și Sport 22-23.03.2013
o Ziua Facultății de Științe
25.04.2013

ale Naturii, Inginerie și Informatică

o Zilele Facultatii de Stiinte Umaniste 23-25.10 2013
o 21.03.2014 Ziua Facultății de Științe ale Educației, Psihologie,
Educație fizică și Sport “Workshop-ul Actualități și perspective în
didactica biologiei”
o 11.04.2014 Farmacie

Ziua Facultăţii de Medicină, Medicină Dentară şi

o Mai 2014 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a sărbătorit Ziua
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică
o Mai 2014 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a sărbătorit Ziua
Facultății de Științe Juridice
- 19 mai 2012 - UVVG, prezentă la Târgul organizat de firma Maschio
Gaspardo România „In campo”
- 18 MAI 2012 - INFORMATION DAY - ARAD, în organizarea
Departamentului de Informatică din cadrul Universităţii de Vest “Vasile
Goldiş” din Arad
- Septembrie 2012 - Absolvenţii Liceului N. Bălcescu din Gyula, studenţi ai
UVVG
- 22-26 octombrie 2012 – Săptămâna sănătății în Arad
- 15 noiembrie 2012 - „Vasile Goldiş – 150 de ani de la naştere”, sărbătorit în
prezenţa d-nei Prof. Univ. Dr. Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului
- 23-24 noiembrie 2012 - Peste 2500 de elevi au vizitat Târgul Educaţiei
Universitare – Ediţia a XV-a, organizat de UVVG
- 19 decembrie 2012- 180 de ani de învăţământ neolog evreiesc la Arad
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- Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni a UVVG, în top 3 la Gala Sănătăţii
- 14 decembrie 2012 - Gala Premiilor Academice 2012, un adevărat regal
arădean organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
- Clinicile Universității de Vest ”Vasile Goldiș” ridică prestigiul Aradului prin
servicii medicale la standarde europene
- „2013 – Anul Preventiei în Sănătate în Arad – prima acțiune” – 18-19.01.2013
- „Ziua Internațională de comemorare a Holocaustului-27 ianuarie” – 25.01.2013
- Săptămâna prevenirii cancerului la sân și cancerului de col uterin – 0108.03.2013
- Săptămâna Pământului în Arad – 18-24.03.2013
- 3-5.04.2013 Career Week, în organizarea Facultății de Științe Economice a
Universității de Vest ”Vasile Goldiș”
- ”Școala Altfel” în organizarea Universității de Vest ”Vasile Goldiș”
-

Împlinirea a 22 de ani de la înființarea Facultății de Medicină, Farmacie și
Medicină Dentară - ”Ziua studenților mediciniști”

- Ziua mondială a Sănătății sărbătorită de studenții mediciniști ai Universității de
Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
- Reprezentanții universității de Vest ”Vasile Goldiș” au participat la Conferința
Academiilor Dunărene
- 09.05.2013 UVVG a sărbătorit Ziua Europei la Consulatul General al
Romaniei la Szeged
- Asociația Studenților Mediciniști Arădeni au organizat ”Săptămâna inimii”
- Lansare de carte a ambasadorului Indiei la Budapesta E.S. Gauri Shankar
Gupta
- Macea Event – Șansa ta la succes ediția a II a, în organizarea Facultății de
Științe Economice
- Iunie 2013, vizita reprezentanților Universității D`Artois Franța la UVVG
- Vizita la Universitatea din Padova a rectorului prof.univ.dr. Coralia – Adina
Cotoraci și participarea la ceremonia DHC
- August 2013, participarea UVVG din Arad în Proiectul Internațional
organizat de Grupul Coimbra Water and Development
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- 30.09.2013 deschiderea festivă a Anului Universitar 2013-2014
- Octombrie 2013 Săptămâna Sănătății ediția a III-a
- Târgul Educației Universitare 14.11.2013
- Noiembrie 2013, manifestări ample dedicate aniversării a 95 de ani de la Marea
Unire
- Noiembrie 2013, UVVG prezentă la recepția oferită de Consulatul General al
României la Szeged cu prilejul Zilei Naționale a României
- Noiembrie 2013, U.V.V.G. a sărbătorit 95 de ani de la Marea Unire
Academia Română

la

- Prof.univ.dr. Coralia Cotoraci - rector UVVG – membru al Academiei
Europene de Științe și Arte Salzburg Austria
- UVVG premiată de EduManager.Ro cu premiul de excelență pentru implicare
în proiecte europene
- Vizita delegației UVVG la Liceul „N.Bălcescu” din Gyula și la sărbătoarea
minorităților din Bekescsaba
- Vizita delegației UVVG la Universitatea BOKU – Viena, Austria
- Martie 2014, Săptămâna Pământului la Arad, ediția a- VI –a
- Centrul de Studii Iudaice a aniversat 10 ani de existență – 21 martie 2014
- Februarie 2014, In memoriam „Vasile Goldis - 80”
- Personalități ale Aradului premiate de www.vestic.ro – Distincție pentru
performanța academică – Prof.univ.dr. Coralia Cotoraci - 21.02.2014
- 21.03.2014 – Vizita ministrului delegat pentru Invățământ Superior Cercetare
Științifică și Dezvoltare Tehnologică la UVVG Arad-Mihnea Costoiu
- Aprilie 2014, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” a organizat Ziua Porților Deschise
- Mai 2014, UVVG, invitată de Regele Mihai I la Palatul Elisabeta
- Mai 2014, vizita Ministrului Educaţiei Naţionale la UVVG Remus Pricopie
- Mai 2014, participarea UVVG la PREMIUM PEOPLE BUSINESS
- Mai 2014, UVVG a primit premiul de excelență al agenției
EUROREGIONALE DKMT pentru proiectul: ,,Integrated Cross-border
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research platform to identify cellular processes as potentials targets for
personalized cancer therapies,,
- Mai 2014, standul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, vizitat şi apreciat de
preşedintele României, Traian Băsescu
- Iunie 2014, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative a
sărbătorit 20 de ani de existență, 20 de ani de învățământ superior umanist în
Arad
- August 2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, prezenţă activă în cadrul
manifestărilor dedicate „ZILELOR ARADULUI 2014”
- Octombrie 2014, UVVG, prezentă la Târgul Ecomediu
- Octombrie 2014, 20 de ani de existenţă pentru Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative din cadrul UVVG
- Octombrie 2014, Reprezentanții Cluster-ului Medical Sănătate România au
vizitat Secția de chirurgie cardio-vasculară din cadrul Clinicii Laparoscopice a
UVVG
- Octombrie 2014, Cea de-a IV-a ediție a „Săptămânii Sănătății în Arad”
- Noiembrie 2014, „Contribuţia profesorului Vasile Goldiş în dezvoltarea
învăţământului românesc”, evocată în Aula Academiei Române de prof. univ.
dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG
- Decembrie 2014, Ziua de 1 decembrie sărbătorită de UVVG
- Decembrie 2014, Lansarea cărți : ,,Convorbiri cu cărțile pe masă, Dr.Otto
Greffner,,în organizarea Facultății S.U.P.A.
- Decembrie 2014, UVVG a organizat lansarea de carte: „Identitate națională și
iubire de țară”, autor prof. univ. dr. Verginia Vedinaș
- Decembrie 2014, Acțiunea de caritate ,, De Crăciun fii mai bun” în colaborare
cu autoritățile locale, Lions Club, Rotary Cetate Arad și DDAC
- Noiembrie 2014, Ziua porților deschise la Facultatea de Științe Economice
- Ianuarie 2015, UVVG și Primăria Șiria i-au omagiat pe Mihai Eminescu și
Ioan Slavici
- Februarie 2015, Ministrul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, Mihai Sorin
Cîmpeanu şi Ministrul pentru Dialog Social, Liviu Marian Pop, au vizitat
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad
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- Martie 2015, UVVG sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Sociale,
împreună cu Primăria Arad si D.D.A.C.
- Martie 2015, comemorarea a 240 de ani de la înființarea Spitalului Municipal
- Aprilie 2015, Ziua porților deschise la Facultatea de Medicină, Farmacie și
Medicină Dentară din cadrul UVVG, Ziua sănătăţii în cadrul Zilelor Facultăţii
de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară
- Aprilie 2015, Ziua ADN în organizarea UVVG – 22 aprilie 2015
- Aprilie 2015, Ziua Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică a
UVVG
- Mai 2015, UVVG prezentă la Târgul de carte GAUDEAMUS Cluj-Napoca
- Mai 2015, Consiliul Județean Arad i-a acordat domnului Prof. univ. dr. Aurel
Ardelean titlul de „PERSONALITATE A JUDEŢULUI ARAD”
- Mai 2015, Întâlnire de 20 de ani - Absolvenții Facultății de Științe Economice a
UVVG
- Iunie 2015, Evaluarea de către Comisia Europeană Multirank a Programului de
studiu: Medicină
- Iunie 2015, Întâlnire de suflet cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la nașterea
lui Tudor Arghezi
- Iunie 2015, Ziua Iei la Universitate- Lansare cărții “Maria a României. Regina
care a iubit viaţa şi patria” de Adrian Cioroianu şi Mihaela Simina
- Iunie 2015 UVVG i-a acordat domnului Prof. univ. dr. Mircea Beuran,
Directorul Departamentului de Chirurgie din cadrul Universității de Medicină
„Carola Davila” din Bucureşti, Președintele Societății Române deChirurgie,
Placheta de Aur a Universității
- August 2015 UVVG, prezență activă în cadrul „Zilelor Aradului – 2015”
Lansări de monografii și expoziții fotografice: ”Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad – un sfert de secol de istorie instituțională”
- Septembrie 2015 UVVG prezentă la manifestările de la Țebea
- Septembrie 2015, participarea conducerii UVVG la deschiderea anului
universitar 2015-2016 la Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
- Septembrie 2015 , Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Preşedintele Universităţii de
Vest "Vasile Goldiş" din Arad, a primit distincţia "Cetăţean de onoare al
Municipiului Baia Mare"
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- Noiembrie 2015, elevi, studenți și lectori de renume la Ziua Facultății de
Științe Economice, Inginerie și Informatică din cadrul UVVG
- Noiembrie 2015 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Liga
Studenților și Consiliul Consultativ al Studenților au organizat, la Expo Arad,
Balul Bobocilor 2015 cu tema „Joburi”, unde au participat studenții din anul I
din cadrul Facultăților UVVG
- Decembrie 2015, Marea Unire din 1918, sărbătorită de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș”. Comemorarea lui Vasile Goldiș
- Decembrie 2015, elevii Liceului „Mihai Viteazul” din Ineu, vizitați de doamna
Doina Melania Arghezi, Directorul Centrului de Cercetare a Literaturii
Argheziene din cadrul UVVG
- Decembrie 2015, spectacol caritabil de Crăciun organizat de Facultatea de
Medicină Dentară
- Decembrie 2015, Campania ”Un zâmbet de Crăciun” desfășurată de studenții și
cadrele didactice UVVG, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad, prin
DDAC și al partenerilor antreprenoriali
- Aprilie 2015, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative,
vizitată de elevi în cadrul săptămânii „Școala Altfel”
- Octombrie 2015, o delegație a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad
condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele Universității și prof.
univ. dr. Coralia Cotoraci, Rectorul UVVG, a participat, duminică 25
octombrie 2015, în Piața Avram Iancu, la manifestările dedicate Zilei Armatei,
în prezența președintelui României Klaus Iohannis
- Noiembrie 2015, participarea UVVG la Târgul Internațional de Medicină,
ediția a XXII-a, organizat de Camera de Comerț și Industrie Arad
- Noiembrie 2015, Institutul de Științe ale Vieții, prezent la Festivalul Științei
2015 ediția a IX-a, în parteneriat cu ISJ Arad
- Noiembrie 2015, Proiectul UVVG–ISV ”Platforma de cercetare
transfrontalieră pentru identificarea proceselor celulare ca ţinte potenţiale
pentru terapia personalizată a cancerului” premiat cu Diploma de Excelenţă
edumanager
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ANEXA 5
PROIECTE


05 octombrie 2012 - Participarea delegaţiei Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” la Conferinţa Internaţională „Strategia UE pentru Regiunea
Danubiană - Centrarea pe nevoile umane” „Cooperarea ţărilor din regiunea
Dunării- factor cheie pentru Strategia UE”



Octombrie 2012 - tehnologie de ultimă oră la Universitatea de Vest
“Vasile Goldiş” din Arad în cadrul proiectului transfrontalier Softmat (Prin
proiectului transfrontalier “Development of Open Source Software and
Interactive
Teaching
Tools
for
Mathematics”-SOFTMAT
(Dezvoltarea unor programe informatice cu sursă deschisă şi a unor
instrumente de predare interactivă a matematicii), Universitatea de
Vest “Vasile Goldiş” din Arad a achiziţionat un echipament de realizare de
imagini holografice. Proiectul a fost câştigat de către Colegiul Universitar
din Nyíregyháza în parteneriat cu Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”
din Arad, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră UngariaRomânia (HURO) 2007-2013, cofinanţat de Uniunea Europeană şi Fondul
European de Dezvoltare Regională.



Deschiderea Proiectului
HURO ”Integreate Cross-Border Research
Plaform to Identify Cellular Processes as Potential Targets for
Personalized Cancer”



Lansarea proiectului ”Cooperarea transfrontalieră pentru protejarea și
promovarea diversității vegetale” a Universității de Vest ”Vasile Goldiș”
în parteneriat cu Universitatea ”Corvinus” din Budapesta. Încheierea
Proiectului: ”Stabilirea gradului de homeostazie a populațiilor de raci din
râurile Criș și Mureș ce traversează granița româno-maghiara 2013/2014



Martie 2014, UVVG a demarat proiectul „Împreună fără frontiere
împotriva cancerului mamar”



Martie 2014, Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” şi CDA au lansat programul UE – ORIZONT 2020



Mai 2014, UVVG a demarat proiectul „O carieră pentru viața ta!
Oportunități de carieră prin consiliere și orientare profesională”



Iulie 2014, Proiect Comenius la Colegiul Particular ,,Vasile Goldiș”



Noiembrie 2014, Conferința din cadrul Proiectului: ,, Cercetarea și
prognoza pieței muncii din Vestul României”
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Noiembrie 2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Universitatea
Corvinus au analizat rezultatele Proiectului PRO – PLANTS în cadrul
Conferinței Științifice



Iulie 2014, Cursul ,,Management de proiect și etică în cercetare. Modalități
de integrare a obiectivelor orizontale” în cadrul proiectului POSDRU
dedicat doctoranzilor și post-doctoranzilor



Ianuarie 2015, Proiect Școala doctorală Medicină "Dezvoltarea resurselor
umane - doctoranzi și postdoctoranzi - pentru cercetare de excelență în
domeniile sănătate și biotehnologii“



Martie 2015, Proiect de cercetare nonfarmacologic desfășurat la Centrul de
tratament și cercetare al bolii Alzheimer Socodor „Îmbunătățirea calității
vieții pacienților cu boli cronice și incurabile– Formarea practică
aviitorilor specialiști”, demarat de Facultatea de Medicină –BFK și
Psihologie –Masterat



Aprilie 2015, Proiectul „Educație medicală în școli”, desfășurat în perioada
16 aprilie - 16 iunie 2015 în zece licee din municipiul Arad, având ca și
parteneri Asociația Studenților Mediciniști Arădeni, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad, Centrul Municipal de Cultură Arad, Primăria
Municipiului Arad, Inspectoratul Școlar Județean Arad și Direcția de
Sănătate Publică Arad



În aprilie 2015 a fost câştigat un important proiect european în cadrul
Strategiei Dunării



Proiectul „Dezvoltarea infrastructurii pentru screening mamografic regulat
în Hódmezovásárhely, Szentes și Arad” (HURO/1101/189/2.4.1), din
cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România
2007-2013, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de
Dezvoltare Regională



Iulie 2015, Project 16_PA07-C1 Start Danube Region - BioEtics Standards
in Transnational Research: an Integrated Approach to Bioethics Education
in Biomedical Sciences and its Role in Development of the Knowledge
Society in Danube Region Countries (BEST-NetWORK), coordinator
USAMV Cluj-Napoca, coordonator UVVG: Prof.dr. Coralia Adina
Cotoraci



Noiembrie
2015,
Proiect
Școala
doctorală
Biologie
POSDRU/159/1.5/S/133391 ”Programe doctorale şi post-doctorale de
excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru
cercetare în domeniile ŞtiinteleVieţii, Mediului şi Pământului”
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Iunie 2015, UVVG, Universitatea din Szeged şi Centrul de Cercetări
Biologice al Academiei Ungare, au încheiat cu succes proiectul "Platforma
de Cercetare Integrată Transfrontalieră pentru Identificarea Proceselor
Celulare ca Ținte Potenţiale pentru Terapia Personalizată a Cancerului"



Noiembrie 2015, UVVG și Universitatea din București au finalizat
proiectul: ”Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru
formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile
Ştiințele
Vieţii,
Mediului
şi
Pământului”
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ANEXA 6
REVISTELE UVVG PE PERIOADA 2012-2016
2012/2013


Reviste în categoria B - 2



Revistele universităţii incluse în baze de date internaționale (BDI) – 9

2015/2016


Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţele vieţii” (Life Sciences Series), ISSN:
1584-2363; revistă indexată în SCOPUS, EBSCO, ProQuest, Index Copernicus, DOAJ;



Analele Societăţii Naţionale de Biologie Celulară (ANNALS OF THE ROMANIAN
SOCIETY FOR CELL BIOLOGY) , ISSN: 1583 – 6258; indexată în bazele de date Index
Copernicus, EBSCO, ProQuest, SCOPUS;



“Studii de Ştiinţă şi Cultură”, ISSN: 1841 – 1401, revistă indexată în bazele internaţionale
CEEOL, EBSCO, Index Copernicus International, DOAJ;



Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţe economice”, ISSN: 1584 – 2339, revistă
indexată în bazele internaţionale CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest,
RePEc, de Gruyter Open;



„Societate şi politică” – ISSN: 1843 – 1348, indexată în bazele de date internaţionale CEEOL,
Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, ProQuest;



Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria „Ştiinţe inginereşti şi agroturism”, ISSN: 1842 –
0508, indexată în bazele de date internaţionale Index Copernicus;



„Jurnalul medical arădean”, ISSN: 1224 – 3744, indexată în INDEX COPERNICUS;



Studia Universitatis „Vasile Goldiş” – Seria „Educaţie Fizică şi Kinetoterapie”, ISSN 2284 –
7324, indexată în bazele de date internaţionale INDEX COPERNICUS şi SCIPIO;



Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale, ISSN: 2067 – 1695, INDEX
COPERNICUS, DOAJ, PRO QUEST, EBSCO.



Revista STUDII JURIDICE - ISSN 1582-5442, revistă indexată în bazele internaţionale
CEEOL, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, de ProQuest, EBSCO, Gruyter
Open;



Revista Natura a Societății Române de Biologie, ISSN: 1843-5858
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ANEXA 7
ORGANIZAREA DE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE


18-20 mai 2012 – Zilele Academice Aradene, Ediția XXII



19 mai 2012 - Simpozion internaţional: „Rezervaţia naturală Codru Moma,
Depresiunea Moneasa şi posibilităţile de valorificare turistică”



13-17 iunie 2012 - Succes ştiinţific internaţional la cel de-al IV-lea Congres
Internaţional de Biologie Celulară şi cea de-a XXX-a Sesiune Ştiinţifică
Anuală a Societăţii Române de Biologie Celulară organizate de Societatea
Română de Biologie Celulară, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi
Universitatea din Debrecen



2-5 iulie 2012 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” organizează cea de-a
XVIII-a ediţie a Şcolii de Vară Francofone Jean Montreuil



5 iulie 2012 - «Patologie Şi Farmacologie Moleculară. Biotechnologii»
Conferinţa

Internaţională

„Cellular

Therapy

And

Biomaterials

For

Regenerative Medicine”, Arad, 5 iulie 2012 (Terapie Celulară Şi Biomateriale
Pentru Medicina Regenerativă)


28 august – 2 septembrie 2012 - UVVG organizează cea de-a IV-a ediţie a
Şcolii de vară „Informatica la Castel”



5-9 septembrie 2012 – Festivalul Național de literatură „Dorel Sibii”, Săvârșin



13-15 septembrie 2012 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
(Facultatea de Științe Juridice) şi Universitatea din Viena organizează cel mai
important Simpozion Juridic Internaţional din România



13-16 septebrie 2012 - UVVG, prezentă la cea de-a XXXIII-a aniversare a
Institutului de Biologie şi Patologie Celulară „Nicolae Simionescu” şi prima
ediţie a workshop-ului internaţional „RAMSES” (București)



21-22 septembrie 2012 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Universitatea
„Carol Davila” şi Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Arad au
organizat simpozionul „Aspecte importante ale medicinei dentare moderne”



Septembrie 2012 - Delegaţie a U.V.V.G. a fost prezentă la Academia De
Ştiinţe Din Chişinău, la primul Congres Mondial al Eminescologilor
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18-20 octombrie 2012 - Aradul – capitala ştiinţei şi filosofiei vieţii Academia
Oamenilor de Ştiinţă din România şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” au
organizat sesiunea ştiinţifică „Ştiinţa şi Filosofia Vieţii”



25 octombrie 2012 - Conferinţa Internaţională: „Securitatea alimentară,
obiectiv prioritar pentru protecţia consumatorilor” organizată de UVVG şi
INCE a dezbătut necesitatea securităţii alimentare şi protecţia consumatorului



30 octombrie 2012 - UVVG şi Universitatea din Szeged au organizat
workshop-ul „Screeningul neonatal în Arad”



8-10 noiembrie 2012 - Aradul – capitala internaţională a cercetării ştiinţifice
pentru sănătatea reproducerii Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Fundaţia
Ştiinţifică „Egon and Ann Diczfalusy” au organizat cea de-a VI-a ediţie a
Simpozionului internaţional „Diczfalusy pentru sănătatea reproducerii”



13-15 noiembrie 2012 - UVVG, prezentă la cea de-a XIII-a Conferinţă a
Asociaţiei Internaţionale a Grădinilor Botanice



Activitatea

Școlii Postdoctorale

pentru Biodiversitate Zootehnică și

Biotehnologii Alimantare pe baza Ecoeconomiei și Bioeconomiei necesare
Ecosanogenezei


„Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre” - SUPA 27.03.2013



Workshop privind discriminarea copiilor de etnie rromă- Facultatea de Științe
ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport – martie 2013



Workshop „Activități și perspective în didactica biologiei”- Facultatea de
Științe ale Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport – 22.03.2013



Școala Internațională de primăvară: Asistență medicală de specialitate a femeii
însărcinate- o abordare pluridisciplinară” Proiect în parteneriat cu Fundația
Științifică ”Egon and Diczfalusy” și Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
7-13 aprilie 2013



Cel de-al V-lea Congres Internațional de Biologie Celulară și cea de-a XXXI-a
Sesiune Științifică Anuală a Societății Române de Biologie Celulară



Școala de vară-„Antreprenoriatul – o opțiune de carieră” – Facultatea de Științe
Economice



Iulie 2013, Școala de vară francofonă “Jean Montreuil”
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Facultatea de Științe Juridice a organizat Școala de vară cu tema „Aspecte
actuale din Dreptul privat European” 8-12 iulie 2013



Mai 2013, UVVG a organizat Școala de vară „Informatică la castel”- ediția a
V-a



Mai 2013, Workshop „Viața și Educația” Facultatea de Științe Economice în
cadrul Zilelor Aradului



Mai 2013, Conferința regională „Medicina de familie” prezent și perspective
organizată de UVVG și Societatea Medicilor de Familie



septembrie 2013-Simpozion Internațional de Implantologie și Medicină
Dentară, ediția a III-a



Colocviul Internațional „Europa – centru și margine” – cooperare culturală
transfrontalieră ediția a II-a 24-25.10 2013



Workshop „Biodiversitatea și Siguranța Consumatorului: Managementul
calității și securității alimentare” – 29.10.2013



Școala de toamnă - ”Școala de studii avansate în tendințe moderne și tehnici
de cercetare a biologiei cancerului” 10 – 12.10.2013



Conferința AR-MEDICA – 7-9 noiembrie 2013



Management școlar și performanța didactică 21.11.2013



Școala de toamnă Internațională

„Interdisciplinaritate în Hematologia și

Ginecologia modernă 21-24.11. 2013


Ianuarie 2014, în organizarea UVVG, Prof. univ. dr. Adrian Ivan a susținut
conferința cu tema: „Regiune, Regionalism, Regionalizare”



Februarie 2014, Workshop de Bioetică – organizat de Universitatea din Padova
la UVVG 25.02.2014



Februarie 2014, UVVG şi Universitatea din Padova au organizat un workshop
pe problematica regionalizării în Italia şi România



7-13 .04.2014 Școala de primăvară „Infertilitatea – o abordare holistica”



Aprilie 2014, Conferința internațională ,,Dezvoltare regională durabilă prin
competivitate, creativitate și capital uman” Filiala Satu Mare



Aprilie 2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a organizat cea de-a XVIa Conferinţă euroregională DKMT – „Mediu şi Sănătate”
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Aprilie 2014, Simpozionul ,,Știință și dezvoltare durabilă în profil teritorial”,
ediția a- X –a Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad, Filiala Baia Mare,
Satu Mare, Zalău, Marghita, Bistrița



Mai 2014, Universiatea de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad a organizat primul
congres internațional de Medicină Dentară



Mai 2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara au organizat cel de-al II-lea Congres
Naţional de Chirurgie Minim Invazivă în Ginecologie cu tema „Performanţe şi
Perspective în Endoscopia Ginecologică



Mai 2014, UVVG și Societatea Română de Pneumologie au organizat cea de-a
II-a Conferință Națională a Secțiunii de Tuberculoză



Iunie 2014, specialiști internaționali în domeniul biomedical își prezintă
cercetările științifice la cea de-a XX-a ediţie a Şcolii de vară francofone „Jean
Montreuil” organizată de UVVG



Iunie 2014, Conferință internațională ,,Dezvoltare regională sustenabilă – prin
inovare, competitivitate și capital uman” Satu Mare



Iunie 2014, Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei
Române, a vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” și a susținut conferința
,,Nanotehnologiile-o lume mică”



Iulie 2014, UVVG a organizat conferința „Ideals and Science: The core of
professions”



August 2014, Şcoala de vară „Informatica la Castel” Ediția a - VI – a



Septembrie 2014, UVVG şi Societatea Naţională de Medicina Familiei
organizează cea de-a V-a Conferință Regională „Medicina de Familie - prezent
şi perspective”



Septembrie 2014, Scoala de toamnă ,,Cooperare transfrontalieră pentru
protejarea și promovarea diversității plantelor”



Octombrie 2014, Conferința Internațională ,,Nursing de Calitate Cerință
Esențială a Sănătății Populației”



Octombrie 2014, Asociația ATRIMED și Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” organizează cea de-a IV-a ediție a Simpozionului internațional de
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implantologie și medicină dentară: „Implantul scurt în protezarea edentațiilor
terminale”


Octombrie 2014, Prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan de la Universitatea „BabeşBolyai” din Cluj-Napoca susține un nou ciclu de conferinţe la UVVG cu tema:
„Securitate, minorităţi şi regionalizare în Uniunea Europeană”



Octombrie 2014, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Universitatea
din Szeged și Centrul de Cercetări Biologice din Szeged au organizat cea de-a
II-a ediție a Școlii de toamnă: „Școala de Studii avansate în tendinţe moderne
şi tehnici de cercetare a biologiei cancerului”



Noiembrie 2014, UVVG a organizat Colocviul internațional „Europa: centru și
margine - cooperare culturală transfrontalieră” - ediția a III-a



Noiembrie 2014, Simpozionul internaţional „Interdisciplinaritate în bioetică”,
în organizarea UVVG



Noiembrie 2014, Sesiunea Națională de comunicări științifice ,,Aradul capitala
politică a româniilor transilvăneni”



Decembrie 2014, Universităţile tradiţionale din România, UVVG şi IBPC
„Nicolae Simionescu” au organizat „Workshopul de promovare şi diseminare
în domeniul dezvoltării durabile şi protecţiei mediului” la Sinaia



Noiembrie 2014, UVVG la AR-MEDICA



Ianuarie 2015, Workshop „Evaluarea calităţii vieţii și funcţiei uro-genitale în
contextul îmbătrânirii populaţiei Judeţului Arad”, în organizarea UVVG



Ianuarie 2015, Workshop internaţional "Lecture and demo live patient” adresat
medicilor stomatologi, în organizarea UVVG și Colegiul Medicilor Dentiști



Ianuarie 2015, UVVG a organizat, în premieră universitară, workshop-ul cu
tema „Învățământul superior arădean și mediul de afaceri”



Februarie 2015, Simpozionul "Boli infecţioase în Mileniul III", cu participarea
domnului prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel - 27-28 februarie 2015



Februarie 2015, Simpozionul "Dezvoltarea Urologiei Româneşti în ultimele 4
decenii", organizat de UVVG şi Asociaţia Română de Urologie



Martie 2015, Simpozion internaţional "Unitate şi diversitate în educaţie"
organizat în cadrul Zilelor Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi
Educaţiei Fizică şi Sport
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Martie 2015, Workshop naţional - Sportul arădean, prezent şi perspective, în
cadrul zilelor facultăţii



Martie 2015, Workshop naţional- Asistenţa socială în comunitatea arădeană



Martie 2015, Workshopuri organizate cu ocazia Zilei Facultății de Științe ale
Educației, Psihologie și Educație Fizică și Sport: Implicaţiile psihologului în
sănătatea mentală a individului



Martie 2015, "Game management workshop” Workshop internaţional pe teme
de cinegetică şi cultura vânatului, organizat de Facultatea de Ştiinţe ale Naturii,
Informatică şi Inginerie, cu participare internațională



Martie 2015, Conferința „Guvernanță, securitate și minorități în Europa” și
lansare de carte: „Statele Unite ale Europei” autor prof. univ. dr. Adrian Ivan



Aprilie 2015, Organizarea în colaborare cu Colegiul Farmaciștilor din Arad,
Colegiul Medicilor din Arad, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenților Medicali din România, Consiliul Județean Arad și
Centrul Cultural Județean a „Școlii de primăvară de Gemmaeterapie și
Homeopatie”, manifestare cu participare internațională în premieră la Arad



Aprilie 2015, Simpozion naţional -Dezvoltarea economică teritorială durabilă
în organizarea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Satu Mare, în colaborare cu
Camera de Comerț Satu Mare și Baia Mare



Mai 2015, Organizarea, în parteneriat cu Fundația „Gheorghe Benga”,
Academia de Științe Medicale din România, Universitatea „Babeș Bolyai” din
Cluj-Napoca, Academia „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Universitatea de
Medicină și Farmacie Târgu Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie
„Victor Babeș” Timișoara, a celui de-al doilea Congres Mondial al Proteinei Canal al Apei



Mai 2015, Simpozionul Naţional "Academician Nicolae Cajal

Fondatorul

Imunologiei moderne din România” Premieră europeană


Mai 2015, UVVG a organizat Conferința Națională de Medicina Muncii – 2730 mai 2015



Iunie 2015, ”Mini-şcoala pentru învăţarea unor tehnici în vivo pe animale de
laborator în vederea studierii formării metastazelor” în organizarea UVVG
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Iunie 2015, Cercetare ştiinţifică în domeniul biologiei și medicinei celulare
SRBC și UVVG au organizat cel de-al VII-lea Congres şi cea de-a 33-a
Sesiune Ştiinţifică Anuală a Societăţii Române de Biologie Celulară, Satu
Mare și Baia Mare



August 2015, ”Asistenţa Socială-prezent şi perspective arădene” în organizarea
UVVG ARAD, în parteneriat cu Primăria Arad și D.D.A.C.



August 2015, Școala de vară ”Informaticala Castel” ediţie sub egida IEEE
Education România



Septembrie 2015, Cursuri de formare pentru biologi ''Tehnici moderne de
laborator utilizate în domeniul medical" organizate de UVVG



Octombrie 2015, UVVG şi ATRIMED au organizatcelde-al V-lea Congres
Internaţional de Implantologie



Octombrie 2015, Participarea delegației UVVG la Simpozionul Internațional
„Abordări bioetice și de conduită responsabilă în cercetarea translațională”
organizat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din ClujNapoca



Octombrie 2015, "Ziua Educaţiei între trecut, prezent și viitor" în organizarea
Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul UVVG
Arad



Octombrie 2015, Conferinţa internaţională ”Provocări

ale economiei

contemporane în contextul globalizării” Filiala Satu Mare


Octombrie 2015, În cadrul celui de-al IX-lea Simpozion Ştiinţific Internaţional
al Fundaţiei Egon and Ann Diczfalusy, organizat la Novi Sad (Serbia),
rectoratul Universităţii din Novi Sad a fost gazda unei întâlniri operative
extrem de importante pentru dezvoltarea academică a euroregiunii.



Octombrie 2015, Colocviul internaţional "Europa – centru şi margine" în
organizarea UVVG



Noiembrie 2015, UVVG a demarat un nou ciclu de conferințe pe teme de
securitate europeană susținute de prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan din cadrul
UBB Cluj-Napoca
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Noiembrie 2015, Sesiune Științifică Internațională – ”Flora, fauna, ecologia și
ocrotirea patrimoniului natural al Sălajului”, Filiala Zalău, Grădina Botanică
Jibou



Noiembrie 2015, Organizarea Congresului Internațional ”Multidisciplinaritate
în Medicina Dentară în vederea unui tratament echitabil și de succes”, de către
UVVG și CCIA în cadrul AR-Medica



Noiembrie 2015, Aspecte teoretice și practice privind atribuțiile și organizarea
DIICOT, prezentate studenților UVVG, Facultatea de Stiințe Juridice, de către
procurorul Codrin Miron și conf. univ. dr. Pavel Palcu



Noiembrie 2015, Workshop - Educaţia cea de toate zilele DPPD în organizarea
UVVG



Decembrie 2015, Consilium Semestrae Arădean Ediţia I: Interdisciplinaritate
în Sănătatea Reproducerii în organizarea Universității de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad şi a Colegiului Medicilor Arad cu participarea Fundaţiei Ştiinţifice
„Egon and Ann Diczfalusy” Divizia Diczfalusy de Tineret



Aprilie 2015, Diriginţii şi Directorii de Licee şi Colegii, prezenţi la
Workshopul "Managementul şcolar-performanţă didactică", organizat de
UVVG, în premieră cu ISJ



Octombrie 2015, Centrul de Studii Iudaice „ACADEMICIAN NICOLAE
CAJAL”, din cadrul Universităţii de Vest „VASILE GOLDIŞ” din Arad, în
colaborare cu Comunitatea evreilor din Arad, Consiliul Judeţean Arad, Centrul
Cultural al Judeţului Arad, al Primăriei Arad, al Asociației „Arad Capitală
Culturală Europeană 2021” şi Inspectoratului Şcolar Judeţean au organizat o
manifestarea menită a comemora ZIUA HOLOCAUSTULUI în România.



Noiembrie 2015, Workshopul ”Evoluții recente în politica monetară” cu
participarea domnului prof. univ. dr. Silviu Cerna, fost membru în Consiliu de
Administrație al Băncii Naționale a României și a domnului director al
Sucursalei Arad a B.N.R., Mircea Virgil Buterez



Decembrie 2015, Marea Unire din 1918, sărbătorită de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice „Administraţie
românească arădeană – ASTRA arădeană rediviva” în organizarea CJA,
Primăria Arad, Arhiepiscopia Arad și UVVG



Decembrie 2015, Arta și tradiție în spațiul universitar sălăjean - Zală
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ANEXA 8
ANTREPRENORIAT


Parteneriate constante

o 20 iunie 2012 - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Auto Schunn Arad,
parteneriat antreprenorial de succes, întâlnire oranizată de UVVG prin
Facultatea de Științe Economice



Noi parteneriate

o 15.05.2013 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” a primit vizita delegației
provinciei Duhok din Regiunea Autonomă Kurdistan, Republica Irak,
condusă de guvernatorul Fattah Tamar Ramadan

o Septembrie 2014, parteneriat în domeniul medical între Arhiepiscopia Aradului
și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”



Proiecte finanțate prin Centrul Cultural Județean Arad

o 2013 Anul Prevenţiei în sănătate în Arad
o Antreprenoriat prin: Laboratorul de Genetică din cadrul ISV, Laboratorul de
microscopie electronica, ISV, Laboratorul de ecologie, ISV

o Februarie 2015, Târgul judeţean al firmelor de exercițiu, în organizarea
Colegiului Particular "Vasile Goldiş" Arad

o Aprilie 2015, Mediul antreprenorial sprijină Facultatea de Științe Economice a
UVVG în vederea creșterii sustenabile a ratei de ocupare a forței de
muncă din regiunile Nord-Vest și Vest

o Analiza dezvoltarii economice și culturale a Municipiului Arad prin studenții
UVVG



Activitati

o S-a

implementat împreună cu ITA GoldTech proiectul: ”Antreprenoriat sustenabil
pentru tinerii din regiunile NV şi V”, finanțat din Fondul Social European, la
care UVVG a fost partener;
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o S-a constituit Consiliul Consultativ al Centrului de Antreprenoriat al UVVG, compus
și din reprezentanți ai facultăților UVVG Arad, mediului de afaceri și societății
civile (ședința din 17.12.15);

o S-a realizat Planul Operațional de Acțiune al Centrului de Antreprenoriat pentru anul
universitar 2015-2016, supus dezbaterii către mediului academic, a celui de
afaceri și comunității locale

o S-au

stabilit mai multe contacte cu mediul de afaceri în vederea dezvoltării unor
proiecte/studii comune (Asociația Tehimpuls Timișoara – proiecte de realizare de
spin-off-uri dezvoltate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020;
S.C. Tehnomed S.R.L – realizarea unui Studiu asupra Comportamentului
Consumatorului de Servicii Medicale de Îngrijire la Domiciliu; RCM Detalia
SRL – Realizarea unui studiu cu privire la dezvoltarea unei afaceri de
comercializare a băuturilor pe piața din România);

o Organizarea în comun a participării UVVG Arad la Târgul Regional de Inovare –
ediția III – 21 octombrie 2015 – organizat de Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest și Asociația Tehimpuls

o Participarea

la o serie de acțiuni comune: întâlnirea bilaterală dintre Asociația

Tehimpuls și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (Centrul de
Antreprenoriat, ITA Gold Tech) de identificare a oportunităților de colaborare, la
sediul UVVG, ocazie cu care au fost vizitate și 2 dintre imobilele universității
din Arad – 27.11.15; ședința de lucru la nivel de Rectorat, de elaborare a unor
proiecte de spin-off-uri în cadrul UVVG, cu finanțare prin Programul
Operațional Competitivitate 2014-2020 – decembrie 2015; ședință de lucru de
identificare a oportunităților de finanțare în parteneriat cu CCIA Arad la data de
4.02.16; ședința Consiliului de Administrație a Asociației Tehimpuls din data de
15.02.16.

o Identificarea

unui rezultat al cercetării din UVVG – procedee in vitro de creștere a

plantelor

o Urmare

a adresei nr. 9 din 2.02.2016 a Centrului de Antreprenoriat s-au identificat

până acum următoarele oportunități de business: 1.implementarea unui proiect
de cercetare Tinere Echipe - TE2854 pe o perioadă de 2 ani care aduce venituri
totale de regie de 40.000 RON (20.000 lei/an)-www.proepimarks.com –
Facultatea de Farmacie;

o organizarea unor evenimente educative în domeniul medicinii dentare, finanțate prin
Consiliul Județean Arad – Centrul Cultural: Atelier ”Copii Happy Dent” – și
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Lecții de educație pentru sănătate orală, demonstrate de comunitatea de studenți
din cadrul Facultății de Medicină Dentară;

o manifestări culturale în care este implicată societatea civilă şi instituţiile culturale şi
educaţionale din Arad şi alte părţi ale ţării, organizate de Complexul Universitar
de Studii Multiculturale şi Patrimoniale;

o organizarea

şi desfăşurarea examenelor de competenţă lingvistică prin Centrul de

testare internaţională a diplomelor, Centrul de Studii Germanice „Friedrich
Schiller”;

o editare

de cărți: Licența FSEII 2016 – editarea unei lucrării în vederea pregătirii

pentru licență a studenților din domeniul Științelor Economice;

o proiect de cercetare - Servicii de evaluare, analiză a chestionarelor de turism, în cadrul
proiectului My European City – servicii de analiză de date solicitate de Primăria
Muncipiului Arad

o proiect

de cercetare – Studii de risc de impact cu avifauna în arealul Aeroportului

Satu-Mare, parte a procedurii de implementare a ISO 31000 la obiectiv;

o organizarea in parteneriat cu Corpul

Expertilor Tehnici din Romania de cursuri de

pregatire profesionala continua in Arad si celelalte filiale ale UVVG pe domenii
de competență: științe juridice, inginerie silvică, protecția mediului și științe
economice (evaluarea proprietăților)

o Acordarea de către Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA GOLDTECH Arad de
asistență/consultanță unui număr de 11 persoane care au inițiat o afacere prin
sprijin financiar direct acordat pentru planuri de afaceri fezabile și viabile prin
proiectul: ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV şi V”,
incubarea ”virtuală” a acestora.

o La nivel de facultăților s-a constituit câte o bază de date actualizată cu parteneri din
mediul economic și instituții specifice profilului acestora

o S-a facilitat în perioada 2015 -2016 angajarea absolvenților de liceu și facultate – peste
50 persoane angajate la firme din județul Arad.

o S-a

implementat împreună cu Facultatea de Științe Economice, centrul de
Antreprenoriat proiectul: ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile
NV şi V” , finanțat din Fondul Social European, la care UVVG a fost partener;

o Organizarea

în comun cu Centrul de Antreprenoriat a participării UVVG Arad la

Târgul Regional de Inovare – ediția III – 21 octombrie 2015 – organizat de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest și Asociația Tehimpuls;
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o Participarea

la o serie de acțiuni comune: întâlnirea bilaterală dintre Asociația

Tehimpuls și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (Centrul de
Antreprenoriat, ITA Gold Tech) de identificare a oportunităților de colaborare, la
sediul UVVG, ocazie cu care au fost vizitate și 2 dintre imobilele universității
din Arad; ședința de lucru la nivel de Rectorat de elaborare a unor proiecte de
spin-off-uri în cadrul UVVG, cu finanțare prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020 – decembrie 2015; ședință de lucru de identificare a
oportunităților de finanțare în parteneriat cu CCIA Arad la data de 4.02.16;
ședința Consiliului de Administrație a Asociației Tehimpuls din data de 15.02.16.

o Organizare de cursuri de formare profesională a adulților
o Organizarea de cursuri de limbi străine pentru obiective profesionale și organizarea
examenelor de competenţă lingvistică (Cambridge Centrul de Studii Germanice
„Friedrich Schiller”)

o Elaborare de studii și proiecte de cercetare cu instituții și agenți economici
o Organizarea de Congrese Naționale și Internaționale din domeniul medical creditate
EMC

o Organizarea

de cursuri post-universitare solicitate de piața forței de muncă din

domeniul farmaceutic, medical și administrației publice.

o Organizarea de școli de vară în domeniul farmaceutic și informatic
o Universitatea până în perioada octombrie 2015-februarie 2016 a participat la:
-

Târg ECO – MEDIU Expo Arad- 15 – 17 octombrie 2015;

-

Târgul Regional de Inovare – ediția III – 21 octombrie 2015;

-

AR-MEDICA- Expo Arad, organizat de CCIA Arad, 5-7 Noiembrie 2015;

o La

nivel de facultăți s-a constituit câte o bază de date actualizată cu parteneri din
mediul economic și instituții specifice profilului acestora.

o S-a realizat Studiul de piață privind laboratoarele de analize medicale în județul Arad;
o S-a realizat Studiul – Analiza ofertei de servicii medicale paraclinice din România;
o Participare la Forumul ”România 3D” organizat de Fundația CAESAR la București în
perioada 17-18.12.2015 pe probleme legate de dezvoltarea României (secțiuni
Antreprenoriat, Economie & Finanțe, Educație); participarea specialiștilor de la
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie la elaborarea
propunerii de dezvoltare națională ”România 3D”

o Acțiuni de implicare socială și acțiuni caritabile – “Daruri din inimă”
o
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ANEXA 9
DHC
 28 mai 2012 - Senatul UVVG i-a acordat d-lui Prof. dr. med. h. c. STEFAN W.
HELL, înaltul titlu academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”
 DHC – prof.univ.dr. Felix Unger – Presedintele Academiei Europene de Stiinte si
Arte din Salzburg – Austria 08.10.2013
 DHC – Tihomir Vejnovic – Universitatea din Novi Sad Serbia 22.11.2013
 DHC prof.univ.dr. Giuseppe Benagiano - de la Universitatea Sapienza din Roma
11.04.2014
 Noiembrie 2014, Edward Nicolae Luttwak, Doctor Honoris Causa al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad
 Martie 2015, Decernarea titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Bastian Kaiser,
Rectorul Universităţii de Ştiinţe Aplicate din Rottenburg
 Martie 2015, Decernarea titlului Doctor Honoris Causa, Prof. univ. dr. Volodymyr
Smolanka, Rectorul Universităţii Naţionale din Ujgorod
 16 iunie 2012 - Prof. univ. dr. Fábián István, Doctor Honoris Causa al Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş”
 18 decembrie 2012 - Prof. univ. dr. Louis Begioni, Doctor Honoris Causa al UVVG
 Decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa profesorului univ. dr. Keki Sandor de
la Universitatea DEBRECEN – UNGARIA
 DHC- Prof.dr. Gyorgy Bartfai, Universitatea din Szeged, Ungaria (12.04.2013),


DHC - Prof.dr. Alvaro Rochetti, Universitatea Sorbona, Paris 3, Franţa (15.04.2013)

 DHC prof.univ.dr. Giuseppe Zacharia – Rector Universitatea din Padova – Italia
01.10.2013
 DHC – d-nei Rumelia Koren – membru de prestigiu al mediului medical din Israel
04.10.2013
 Noiembrie 2014, Acad. Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române, Doctor
Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș”
 Mai 2015, Decernarea Titlului de Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Benone Puşcă
Preşedinte şi Rector Fondator al Universităţii Danubius din Galaţi
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 Mai 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ.dr. Dan Ben Eliezer
Ambasadorul Statului Israel în România
 Iunie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Alexandru Bucur
Șeful secţiei Clinice -Universitare de Chirurgie Oro Maxilo-Facială din Bucureşti
 Iunie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Adrian Streinu
Cercel Managerul Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Matei Balş" Bucureşti
 Iunie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris CausaProf. univ. dr. Marius Raica
Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş” din Timişoara
 Septembrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr.
Alexandru

Ţiclea

Rectorul

Universităţii

Ecologice

din

Bucureşti

Octombrie 2015
 Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Academicianului prof. univ. dr. Cristian
Ioan D. Hera Vicepreşedintele Academiei Române
 Octombrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Ştefania
Kory Calomfirescu Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din ClujNapoca
 Octombrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Thede Kahl
Membru al Academiei din Austria, Universitatea Jena, Germania
 Octombrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Verginia
Vedinaş Universitatea din București
 Noiembrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa, Prof. univ. dr. Maria
Dorobanţu, Universitatea "Carol Davila" Bucureşti
 Noiembrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Dafin Fior
Mureşanu Universitatea de Madicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
 Noiembrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Ovidiu
Folcuţ Rectorul Universității Româno-Americane din București
 Decembrie 2015, Decernarea Titlului Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Dieter
Bettelheim de la Departamentul de Obstetrică și Medicină Feto-Maternă din cadrul
Universității de Medicină din Viena, Austria

68

ANEXA 10
INTERNAȚIONALIZARE
Încheierea de noi acorduri de parteneriat cu Universităţi europene



Parteneriate academice între UVVG și Universități din Republica Irak



06-09.03.2014 - vizita la Academia de Științe și Arte Salzburg Viena – Austria



10-12.03. 2014 - vizita la Universitatea Padova, Italia



13-14.03.2014 - vizita la Universitatea Kaposvar, Ungaria



Ianuarie 2014, Cooperare universitară între Facultatea de Ştiinţe Economice a
UVVG şi Universitatea „Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia



Februarie 2014, Parteneriat internaţional între FEDE, UVVG şi Universități din
China



28.03.2014 – participare delegatie a UVVG

la Ziua Internațională a

Francofoniei la invitația Consulului General al României la Gyula, Ungaria



28.03.2014 – Primire delegație din Tunisia – condusa de d-na Boutheina Labidi
Ambasador al Tunisiei la București



31.03.2014 Ambasadorul Republicii Cuba în România a vizitat UVVG



31.03-05.04.2014 – Săptămâna Filmului Latino-American



Martie 2014, participarea d-nei rector al UVVG prof.univ.dr. Coralia Cotoraci
la Ceremonia de deschidere a anului Universitar al Universității din Padova



02.04.2014 – Primirea vizitei delegației Institutului Universitar Privat Elvețian



08.04.2014 – Lansare carte „Deslușind Misterele Vieții – Știința Modernă și
Ințelepciune Antică” a domnului Gauri Shankar Gupta – înalt comisar al
Indiei în Trinidat



Aprilie

2014, Centrul de studii Iudaice al UVVG a sărbătorit 10 ani de

existență în prezenţa Excelenţelor Sale, Ambasadorii Israelului şi Braziliei la
Bucureşti



Iulie 2014, Colaborare ştiinţifică între UVVG și Universitatea din Novi Sad



August 2014, Colaborare științifică între Universitatea Semmelweis din
Ungaria şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

69



Octombrie 2014, Academia Română, Academia Slovacă de Științe și UVVG
organizează cea de-a XI-a reuniune a Comisiei Mixte de Istorie RomânoSlovace



Octombrie 2014 Parteneriat ştiinţific între Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, România şi Universitatea din Novi Sad, Serbia



Octombrie 2014, Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității
de Vest „Vasile Goldiș”, distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa al
Universității de Stat „Universitatea Națională Ujgorod”, Ucraina



Octombrie 2014, Parteneriat științific între UVVG și Universitatea din Kirov,
Rusia



Noiembrie 2014, lansarea cărții: ,, Elemente istorico-juridice pentru înțelegerea
chestiunii Insulelor Malvine” în prezența Excelenței sale Claudio Perez
Paladino Ambasadorul Republicii Argentina în România



Decembrie 2014, Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad, prezentă la
sărbătorirea Zilei Naţionale A Tuturor Românilor, la Szeged și la Gyula



Decembrie 2014, Matthew Kelly, viceconsul al Ambasadei SUA la București a
vizitat UVVG



Decembrie 2014, Semnarea tratatului de colaborare între U.V.V.G. și
Universitatea St.Istvan din Godollo



Februarie 2015, Prezentarea ofertei educaționale a UVVG elevilor de la Liceul
”Nicolae Bălcescu” din Gyula, Ungaria



Martie 2015, Ambasadorul Tunisiei la Bucureşti,Excelenţa Sa Boutheina
Labidi în vizită la UVVG



Aprilie 2015, Acreditarea programelor de studiu Medicină, Medicină (limba
engleză), Medicină (limba franceză), Farmacie și Medicină Dentară de către
instituția germană AHPGS



Aprilie 2015, Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, prezentă la
Salonul Internaţional de carte de la Novi Sad, Serbia



Aprilie 2015, Preşedintele Universităţiide Vest "Vasile Goldiş" din Arad, Prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, reales pentru al IV -lea mandat în onoranta funcţie
de vicepreşedinte FEDE
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Aprilie 2015, Participarea delegației UVVG la manifestările dedicate împlinirii
a 70 de ani de la eliberarea Slovaciei de sub dominația nazistă, Banska
Bystrica



Iunie 2015, Excelenţa Sa Alexandru Victor Micula Ambasadorul României la
Budapesta a vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad



Iunie 2015, Excelenţa Sa Diar Nurbintoro Reprezentantul Republicii Indonezia
la Bucureşti a vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad



August 2015, UVVG oferă Burse de studii „Vasile Goldiș” tinerilor din
Kétegyháza



August 2015, Promovarea imaginii Universității prin inițierea de noi
parteneriate cu universități de prestigiu din Confederația Elvețiană, cu
sprijinul Ambasadei Române



August 2015, Vizita delegației UVVG la Universitatea de Științe Aplicate din
Rottenburg, la Primăria din Rottenburg și la Universitatea din Tubingen



Septembrie 2015, UVVG din Arad, prezentă la Simpozionului Științific
Internațional ”Memorialul Radu Flora”, ediția a XXIV- a, Serbia



Octombrie 2015, UVVG prezentă la Festivalul "La obârşii, la izvor" organizat
de Centrul Cultural Român din Gyula, Ungaria



Octombrie 2015, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de
Vest „Vasile Goldiș”, vicepreședinte FEDE, a participatla reuniunea
Consiliului Executiv al Federației Europene a Școlilor Superioare (FEDE)



Noiembrie 2015, UVVG își exprimă solidaritatea pentru poporul francez
Conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” și studenții francezi din
cadrul Facultăților de Medicină a UVVG au ținut un moment de reculegere
pentru victimele atentatelor teroriste de la Paris, Franța



Noiembrie 2015 , Participarea UVVG la Simpozionul Internațional ”Probleme
de drept privind înstrăinarea valorilor mobiliare în dreptul statelor central și
est-europene” organizat de Universitatea din Viena, Austria



Decembrie 2015, Marea Unire din 1918, sărbătorită de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a organizat,
cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, o serie de manifestări
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științifice și a participat la recepțiile organizate de Consulatele României de la
Szeged și Gyula



Decembrie 2015, Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită prin video-conferinţă între
Universitatea de Vest "Vasile Goldiş " din Arad şi Université d'Aix Marseille
AMU din Franţa



Decembrie 2015, Sfântul Nicolae, sărbătorit de românii din Ungaria, la Szeged



Decembrie 2015, Aderarea la Rețeaua CEEPUS a Școlilor doctorale de
Medicină

CIII-AT-0042-11-1516

”Image

Proceesing,

Information

Engineering & Interdisciplinary Knowledge Exchange”, coordonator:
Universitatea de Medicină Graz, Austria
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