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Prof. dr. med h.c. Stefan Hell, laureatul Premiului Nobel pentru Chimie,
ales preşedintele Consiliului ŞtiinŃific din cadrul Institutului de
ŞtiinŃe ale VieŃii al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

- Stefan Hell a susţinut la
UVVG prelegerea „Secretele
unei cariere de succes”
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad,
a primit joi, 26 mai 2016, vizita de excepție a renumitului prof. dr. med. h.c. Stefan Hell, personalitate
științifică marcantă, laureat al Premiului Nobel
pentru Chimie în anul 2014, director al Institutului
de Chimie Bioﬁzică „Max Planck”, din Göttingen,
şef al Centrului german de cercetări în domeniul
cancerului din cadrul Universităţii din Heidelberg.
Prof. dr. med. h.c. Stefan Hell s-a aflat pentru a
doua oară în vizită la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, după ce, în anul 2012, a fost distins cu
înaltul titlu de Doctor Honoris Causa al UVVG.
Daniel Albu
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad – 26 de ani de existență

Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, prin intermediul
structurilor de conducere, al comunităţii academice, vă adresează chemarea de a veni alături de noi, de a
fi ataşaţi idealurilor şi valorilor promovate de marele cărturar, om politic şi patriot înflăcărat, care a fot
Vasile Goldiş.
Nu uitaţi că universitatea a
apărut sub presiunea tinerilor, în
anul 1990, pentru a beneficia, în
localitatea lor, de formare profesională de nivel superior. Universitatea

sistemului naţional de învăţământ,
exercitându-şi în mod responsabil
autonomia universitară şi cea economică-financiară. Prin eforturile
constante ale comunităţii academice, universitatea a contribuit la realizarea incluziunii sociale, la formarea de competenţe ale studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor, care
să le permită integrarea socioprofesională activă şi dezvoltarea personală în conformitate cu valorile şi
principiile Uniunii Europene în ce priveşte respectarea demnităţii umane,

dele europene privind realizarea
calităţii, Universitatea a constituit un
forum al ideilor libere, o comuniune
de educare în spiritul adevărului,
binelui, frumosului, idealurilor civice,
democratice şi un reper emblematic
privind modul de asigurare a calităţii
actului didactic. Acest fapt este confirmat de aprecierile elogioase făcute de experţi-evaluatori ai Asociaţiei
Univertsităţilor Europene (EUA) cu
privire la baza didactică-materială şi
la procesul instructiv-formativ, care
au efectuat evaluarea.

Conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș”

a avut oferte educaţionale pentru
tineri, a practicat un învăţământ centrat pe interesele şi aspiraţiile studenţilor, pe competenţe profesionale „de vârf”, a dat societăţii,
economiei, sistemului medical şi culturii peste 82000 specialişti, peste
15000 absolvenţi ai ciclurilor masteral şi doctoral. Universitatea a şcolarizat mii de tineri proveniţi din
străinătate de pe toate continentele.
Universitatea este tânără şi va fi
în continuare deschisă tinerilor doritori să parcurgă studii superioare la
standardele europene de învăţământ şi cercetare ştiinţifică. Este o
universitate care promovează
tradiţiile formative, umaniste şi ştiinţifice, ale învăţământului superior
românesc, aşa cum le-au dorit şi
proiectat Avram Iancu, Ioan Popovici
Deseanu, Vasile Goldiş ş.a. Este o
universitate apreciată în ţară şi
strănătate pentru faima pe care i-au
adus-o ALUMNI. Este o Universitate care promovează excelenţa în
educaţie, cercetare şi inovare.
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad a fost fondată în
data de 2 mai 1990, purtând numele marelui om de ştiinţă şi cultură,
personalitate erudită, unul dintre
corifeii şi ideologul Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, care a fost Vasile
Goldiş. Au trecut anii şi iată o universitate aflată la vârsta tinereţii: un
sfert de secol de istorie. În acest parcurs istoric, comunitatea academică
a acumulat diferite experienţe în
plan didactic, al cercetării ştiinţifice,
managementului
academic,
orientării studenţilor pe plan profesional, social, cultural şi valoric. Analizând bilanţul realizărilor şi neîmplinirilor, al riscurilor asumate şi bunelor
practici dobândite, considerăm că
avem îndatorirea onorantă să
conştientizăm publicul avizat făcând
următoarea declaraţie:
În sfertul de secol de existenţă,
Universitatea a funcţionat ca instituţie particulară de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat
şi de interes public, apolitică, parte a

libertăţii, dreptăţii, egalităţii de şanse,
nondiscriminării, democraţiei, păcii
şi drepturilor omului.
Ca instituţie independentă şi
cu gestiune privată, Universitatea şia asumat rolul de a participa la construirea Spaţiului European al
Învăţământului Superior (EHEA),
aplicând principiile stipulate în
Bologna Magna Carta Universitatum, din 1988. În acest sens, strategia adaptării continue a conţinutului învăţământului, a cercetării
ştiinţifice şi inovative la nevoile locale, euroregionale şi naţionale, aflate
într-o permanentă schimbare, la
cerinţele sociale şi globale, s-a dovedit a fi de maximă importanţă – fapt
apreciat, în primul rând, de ALUMNI.
Universitatea a evoluat şi se
va dezvolta în continuare, respectând principiile şi normele înscrise
în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului a Consiliului
Europei, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, The
Lima Declaration on Academic
Freedom and Autonomy of Institutions of Higher Education (1988),
The Magna Carta of European Universities (Bologna, 1988), Declaraţia
de la Bologna privind Aria Europeană a Învăţământului Superior
(1999), punând mai presus de toate
creşterea responsabilităţii organelor
de conducere, personalului didactic
şi de cercetare faţă de beneficiarii
educaţiei, de societatea civilă şi
diversificarea implicării acestora în
viaţa comunităţii locale. Evaluarea
Institutului de la Freiburg, în domeniul sănătate este un pas important
privind
internaţionalizarea
învăţământului la Universitatea de
Vest „Vasile Goldiş”.
Politicile de asigurare a calităţii
educaţiei au fost permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel
naţional şi internaţional, cu cele existente în Spaţiul European al
Învăţământului Superior şi în Spaţiul
European al Cercetării Ştiinţifice
(ERA). Încadrându-se în standar-

Universitatea a acordat un rol
esenţial studiului individual, orientării
studenţilor în privinţa modului cum
trebuie să înveţe, cum să practice
autoeducaţia, astfel încât să fie aplicate principiile centrării învăţământului pe studenţi şi învăţarea de-a
lungul întregii vieţi (lifelong learning).
Studenţii şi absolvenţii sunt pregătiţi
să facă faţă provocărilor create de
competitivitate, de necesitatea utilizării noilor tehnologii pe plan internaţional, dar şi problemelor socioeconomice şi politice aflate pe
agenda publică într-o viitoare Uniune Europeană bazată pe
cunoaştere şi conştiinţă.
Curriculele programelor de
studii organizate de facultăţi sunt
concepute într-o viziune pedagogică
şi ştiinţifică inter şi metadisciplinară
deschisă, având un conţinut adaptabil în funcţie de cerinţele socioeconomice şi ale pieţei muncii. Studenţii din toate ciclurile universitare
(L-M-D) au oportunităţi pentru studii
multidisciplinare şi multiculturale, au
asigurate condiţiile necesare pentru
dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a abilităţilor de utilizare a noilor
tehnologii informaţionale. Experienţa
ultimilor 25 de ani ne demonstrează
că misiunea universităţii poate fi
atinsă plenar dacă le oferim studenţilor un proces de învăţământ
formativ, centrat pe interesele lor, pe
formarea competenţelor cheie, astfel încât să li se ofere cele mai potrivite ocazii să descopere ei înşişi
domeniile în care pot fi cei mai buni
şi eficienţi.
Promovarea parteneriatului cu
studenţii competenţi în luarea deciziilor, în realizarea unui învăţământ
activ-participativ, implicit în influenţarea conţinutului educaţiei, s-a
dovedit benefică pentru realizarea
misiunii şi obiectivelor universităţii.
Asigurarea calităţii educaţiei este
rezultatul acţiunii solidare a comunităţii academice în întregul ei, al
ataşamentului cadrelor didactice şi
studenţilor faţă de aceleaşi valori –
fapt ce constituie condiţia sine qua

non a creşterii încrederii, relevanţei,
prestigiului universităţii în Spaţiului
European al Învăţământului Superior şi pentru atractivitatea programelor de studii.
În cei aproape 26 de ani de
existență, în special în ultimul deceniu, Universitatea şi-a sporit capacitatea instituţională în domeniul cercetării, inovării şi dezvoltării prin
obţinerea unor rezultate de excelenţă, reflectate în creşterea, de la
an la an, a numărului de articole în
publicaţii indexate ISI/BDI, a
numărului de brevete, de monografii, tratate universitare şi conferinţe
internaţionale organizate. S-a extins
cooperarea internaţională în programe şi proiecte – Universitatea,
Institutul de Ştiinţe ale Vieţii, cele 21
de centre proprii de cercetare s-au
integrat în reţele de cercetare naţionale şi internaţionale, crescând astfel vizibilitatea universităţii în ţară şi
străinătate. Cercetarea ştiinţifică se
realizează atât în cele două şcoli
doctorale acreditate (în domeniile
Biologie şi Medicină), cât şi la nivelul departamentelor în cadrul
facultăţilor, al centrelor de cercetare,
inclusiv în cadrul unor programe
finanţate de Uniunea Europeană şi
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice.
Pentru realizarea consecventă
a misiunii didactice şi de cercetare
ştiinţifică, în urma unei politici susţinute de investiţii, Universitatea asigură astăzi, în trei campusuri universitare – la Arad şi filiale, 110 aule,
săli de curs şi seminar, 155 laboratoare, o bibliotecă centrală universitară informatizată şi conectată la
spaţiul virtual al cunoaşterii, biblioteci
specializate ale facultăţilor, o grădină
botanică universitară, cinci muzee,
colecţii de artă şi literatură, baze
modernizate pentru desfăşurarea
practicii studenţilor, televiziune, editură şi tipografie proprii, centre culturale, baze sportive şi de agrement
moderne dedicate studenţilor, cămine studenţeşti şi cantină, un incubator pentru afaceri.
Universitatea a acţionat în
direcţia strategică de integrare în circuitul european şi mondial de valori
ştiinţifice, culturale şi educaţionale,
angajându-se în relaţii de cooperare sub forma parteneriatelor academice şi de cercetare, consorţiilor universitare, centrelor culturale
internaţionale, afilieri la organizaţii,
conform prevederilor legale în vigoare. Astfel, Universitatea participă la
reuniunile de lucru şi la luarea deciziilor în calitate de membru sau de
asociat la: European University
Association (EUA), International
Association of University Presidents
(IAUP), Danubes Rectors Conference (DRC), Alliance of Universities
for Democracy (AUDEM), Association of Carphatian Region Universities (ACRU), Euromed Permanent
Univesity Forum (EPUF), Union for
the Mediterranean Rectors Conference, Federation Europeene des
Ecoles (FEDE). Totodată, Universitatea a promovat relaţiile culturale
internaţionale prin intermediul centrelor culturale francez, italian, german, brazilian. Ca urmare a acestor
conexiuni, s-au extins mobilităţile
interuniversitare pentru studenţi şi
personalul didactic şi de cercetare, a
crescut numărul de studenţi străini
cuprinşi în programe de studii orga-

nizate de Universitate. De asemenea, au devenit vizibile rezultatele
dezvoltării cooperării în cadrul Şcolii doctorale, în special a programelor doctorale organizate în cotutelă.
Avem certitudinea că dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor interuniversitate din cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior şi al
Cercetării Ştiinţifice, a programelor
de mobilităţi ale cadrelor didactice,
cercetătorilor şi studenţilor vor conduce la armonizarea progresivă a
curriculelor, a iniţiativelor şi performanţelor – fapte ce vor contribui nu
numai la accentuarea orientării spre
creativitate, inovaţie şi descoperire,
ci şi la angajarea efectivă a absolvenţilor noştri pe piaţa europeană a
muncii, întâmpinând tot mai puţine
bariere. Suntem convinşi că promovarea, în continuare, a cooperării
europene în asigurarea calităţii va
conduce spre adoptarea şi implementarea unor criterii şi metodologii
comparabile, dezvoltarea curriculară
unitară, promovarea programelor
integrate de studii, formare profesională şi cercetare.
Suntem conştienţi că am parcurs doar primii paşi în sfera excelenţei academice, adică ceea ce se
putea face de o generaţie. Rămâne
pentru viitor, ca fiecare cadru didactic, împreună cu studenţii pe care îi
îndrumă, să realizeze cu patos şi
eficienţă sporite misiunea şi obiectivele Universităţii pe plan educativ,
în domeniul cercetării şi inovării, al
dezvoltării morale şi civice a tinerilor.
Aceasta incumbă continuarea bunelor tradiţii ale învăţământului superior
românesc, mai mult respect reciproc
şi pentru exemplul înaintaşilor, promovarea pluralismului şi a toleranţei,
căutarea adevărului în cunoaştere şi
cultură, a binelui şi armoniei în relaţiile socio-umane. Urmând această
cale, comunitatea academică va
reuşi să dezvolte o universitate postmodernă puternică, flexibilă şi
adaptabilă, capabilă să asigure o
educaţie superioară de cea mai
bună calitate, să desfăşoare cercetarea ştiinţifică la standardele internaţionale de exigenţă.
În aceste momente aniversare,
apreciem sprijinul consistent acordat
de comunitatea locală, de autorităţile
publice locale, Arhiepiscopia Aradului, Academia Română, Academia
de Ştiinţe Medicale, de numerose
instituţii de învăţământ superior şi de
cercetare din ţară şi din străinătate şi,
nu în ultimul rând, de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
În sinteză, după un sfert de
secol de funcţionare, Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
demonstrează că este o instituţie de
elită în domeniul învăţământului,
cercetării şi inovării, fiind angajată
cu toate forţele în programul de integrare în Spaţiul European al
Învăţământului Superior, în edificarea societăţii informaţionale bazată
pe cunoaştere şi pe conştiinţă şi o
universitate care oferă certitudini
tinerilor pentru afirmarea în carieră şi
în societatea viitorului.
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
Rector – fondator,
Preşedintele Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad,
Prof. univ. dr. Coralia-Adina
COTORACI
Rectorul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad
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Prof. dr. med h.c. Stefan Hell, laureatul Premiului Nobel pentru Chimie,
ales preşedintele Consiliului ŞtiinŃific din cadrul Institutului de
ŞtiinŃe ale VieŃii al UniversităŃii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
- Stefan Hell a susţinut la UVVG prelegerea „Secretele unei cariere de succes”

Urmare din pagina 1
Reîntâlnirea profesorului Stefan Hell cu membrii corpului academic al Universității și mai ales
cu studenții a avut loc în Aula
„Magna Universitaria” din incinta
Campusului Universitar „Vasile
Goldiș”, în prezența prof. univ.
dr. Aurel Ardelean, președintele
Universității de Vest „Vasile
Goldiș”, prof. univ. dr. Coralia
Cotoraci, rectorul Universității,
Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, prof. univ. dr.
Ramona Lile, rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, reprezentanţi ai autorităților publice locale, cadre didactice, masteranzi
și doctoranzi.
În deschiderea importantului
eveniment, prof. univ. dr. Coralia
Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, a
precizat: „Primul mandat l-am
început cu distincţia de Doctor
Honoris Causa acordată domnului profesor Stefan Hell și am
rămas impresionată de modestia, de felul de a fi al domniei
sale şi frumoasa familie. De
aceea, dorim să marcăm din nou
acest moment cu o distincție mai
aparte, pentru oamenii care ne
sunt aproape şi pe care îi
prețuim, prin acordarea laureatului Premiului Nobel pentru Chimie a Plachetei de Aur a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din
Arad”.
Prof. dr. med. h.c. Stefan Hell
a susținut prelegerea „Secretele
unei cariere de succes” și a vizitat Institutul de Ştiinţe ale Vieţii
și Centrul de Studii Germanice
,,Friedrich Schiller” din cadrul
UVVG. „Aradul este orașul în
care m-am născut și este parte a
identității mele. Sunt foarte bucuros să văd că Universitatea de
Vest „Vasile Goldiș” este pe un
drum foarte bun, al cercetării științifice. Sunt interesat să văd
dezvoltarea Universității, iar în
anii viitori îmi doresc să o ajut,
pe această cale, de cercetare
ştiinţifică, care este foarte importantă”, a declarat prof. dr. med.
h.c. Stefan Hell, laureatul Premiului Nobel pentru Chimie.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
preşedintele UVVG, a subliniat:
„A fost o zi de sărbătoare pentru
întreaga comunitate arădeană.
Privirile întregii țări au fost ațintite asupra acestei personalități,
care a adus onoare României,
care a fost decorat de către
președintele țării. L-am cunoscut de mai mult timp și prima
noastră întâlnire a fost în Africa
de Sud, unde eram prezent la un
simpozion de biologie celulară și

moleculară alături de profesorul
Crăciun. Atunci am apreciat personalitatea remarcabilă și perspectivele pe care le va aduce în
știință domnul profesor Stefan
Hell, directorul Institutului „Max
Planck”, unul dintre cele mai
mari și renumite institute din
lume. S-a apropiat de noi, ne-a
auzit vorbind românește și a
spus: „Şi eu cunosc limba
română” - și de atunci am avut o
relaţie permanentă. În anul
2012, Senatul Universității i-a
acordat distincţia de Doctor
Honoris Causa al Universității de
Vest „Vasile Goldiș”. Am spus
atunci, în Laudatio, că avem în
fața noastră un viitor laureat al
Premiului Nobel, iar evoluția

focală, care permite interpretarea fenomenului biologic la limitele cele mai înalte. Vizibilitatea
celulei a prins noi limite, deci
avem o nouă perspectivă, prin
introducerea microscopiei de
super-rezoluţie, care deschide
posibilităţi noi de observare a
activităţii intracelulare la nivel
molecular, revoluţionând astfel
ştiinţele medicale şi biologice, în
deosebi în domeniul cancerului,
unde nanoscopia aduce noi speranţe atât în combaterea cancerului, cât și a altor boli. De aceea,
dorim să colaborăm cu domnia
sa, iar proiectele pe care le avem
în desfăşurare şi vizita pe care a
făcut-o la Institutul de Științe ale
Vieții ne dau mari speranțe într-o

Universitar i-a acordat cea mai
înaltă distincţie a Universității
Placheta de Aur, însoțită de Brevetul care atestă distincția acordată de Universitatea de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad.
Ca urmare a performan ţelor excepţionale, Prof. dr.
med. h. c. STEFAN W. HELL a
obţinut numeroase premii şi
distincţii dintre care amintim:
2000 - Premiul ICO, Comisia
Internaţională de Optică (ICO)
2001 - Premiul Helmholtz
pentru metrologie (co-laureat)
2002 - Premiul de Inovare al
Fundaţiei Leibinger
2002 - Premiul de Cercetare
Carl-Zeiss al Fondurilor Ernst
Abbe

(Lucrările Academiei Naţionale
de Ştiinţe) SUA
2007 - Premiul „Julius
Springer” pentru fizică aplicată
2008 - Premiul „Gottfried Wilhelm Leibniz” al Consiliului German de Cercetare (DFG)
2008 - Premiul Statului Saxonia Inferioară
2009 - Premiul Otto „Hahn”
pentru fizică
2009 - Doctor honoris causa
med., Universitatea din Turku,
Finlanda
2010 - Premiul „Ernst Hellmut Vits”
2011 - Premiul Familiei
„Hansen”
2011 - Premiul European
pentru Ştiinţă „Körber” (Ştiinţe
ale fizicii)
2011 - Premiul „Gothenburg
Lise Meitner” 2010/2011
2011 - Premiul „Meyenburg”
pentru cercetare în domeniul
cancerului
2014 - Premiul Kavli pentru
Nanoştiinţe Acordat de Academia Norvegiană de Ştiinţe şi Litere în colaborare cu Ministerul
Norvegian a1 Educaţiei şi Cercetăirii;
2014 - Premiul Carus al
oraşului Schweinfurt acordat de
Academia Leopoldină de Ştiinţe;
2016 - Membru al Academiei Nationale de Stiinţe (NAS)
din Washington DC;
2015 - Membru al Academiei Berlin-Brandenburg;
2015 - Premiu de Merit al
Landului Baden-Wiirttemberg;

lucrărilor domnului profesor Stefan Hell sunt foarte aproape de o
mare descoperire. Nu o știam
atunci, dar am intuit. Profesorul
Stefan Hell a reușit să facă o
descoperire excelentă pentru știință și în special pentru medicină
și să răstoarne un concept, care
a stabilit o anumită limită de
rezoluție pentru microscopia con-

posibilă colaborare cu excelența
sa, care a acceptat calitatea de
Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii
din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad”.
În semn de înaltă prețuire
față de activitatea și realizările
științifice ale distinsului prof. dr.
med. h.c. Stefan Hell, Senatul

2002 - Premiul Karl-Heinz
Beckurts
2004 - Premiile „Gottlieb
Daimler” şi „Karl Benz”, Academia de Ştiinţe „Brandenburg” din
Berlin
2006 - Premiul pentru Inovare al Preşedintelui Germaniei
2007 - Premiul „Cozzarelli”
conferit de Proc. Natl. Acad. Sc.

2015 - Medalia Glenn T.
Seaborg a1 Universităţii din California, Los Angeles (UCLA);
2015 - Steaua României;
A continuat să îşi dezvolte cercetările în Super-Rezoluţie (SuperResolution: Overview and Stimulated Emission Depletion) - Conferinţe
susţinute pe parcursul lui 2015.
Daniel Albu
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ZILELE ACADEMICE ARĂDENE ediția a XXVI-a – excelență
în conferințe internaționale și în cele 500 de lucrări științifice
• Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad a organizat, în
parteneriat cu Consiliul Județean
Arad, Centrul Cultural Județean, Consiliul Județean Arad, Primăria Arad și
Arhiepiscopia Aradului, în perioada
18-21 mai 2016, cea de-a XXVI - a
ediție a Zilelor Academice Arădene,
promovată de UVVG încă de la înființare, în anul 1990, care au confirmat
prin excelență lucrări științifice în conferințe internaționale.
Manifestările au debutat la monumentul marelui patriot român Vasile
Goldiş, patronul spiritual al Universităţii
care îi poartă numele, cu un Te-Deum
susţinut de un sobor de preoţi condus
de Arhiepiscopul Timotei Seviciu,
urmat de alocuțiunea prof. univ. dr.
Aurel Ardelean, preşedintele UVVG,
care a subliniat faptul că „personalitatea distinsului cărturar şi om politic,
Vasile Goldiş, este preţuită pentru
aportul său deosebit la realizarea statului naţional unitar”.

Deschiderea oficială a Zilelor Academice Arădene, ediţia a XXVI-a s-a
desfășurat în Aula „Magna Universitaria” din Campusul Universitar „Vasile Goldiș”, în prezența numeroșilor
oaspeți de seamă în cercetarea științifică națională și internațională, autorități locale și naționale.
La eveniment au participat prof.
univ. dr. Aurel Ardelean, președintele
Universității, prof. univ. dr. Coralia
Adina Cotoraci, rectorul Universității
de Vest „Vasile Goldiș”, academicianul
Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei Române, prof. univ. dr.
Ramona Lile, rectorul Universității
„Aurel Vlaicu”, ÎPS Timotei Seviciu,
Arhiepiscopul Aradului, Sorin Bașchir,
președintele Senatului Universitar,
invitaţi din 15 universități din țară și de
peste hotare, delegaţii din 7 țări europene, precum Germania, Italia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovacia
și Ucraina, prorectori, decani, studenți,
masteranzi, doctoranzi, prostdoctoranzi, absolvenți ALUMNI-UVVG.
Prof. univ. dr. Coralia Adina
Cotoraci, rectorul Universității de Vest
„Vasile Goldiș”, a subliniat că: „Zilele
Academice Arădene reprezintă o
manifestare tradițională a Universității
de Vest „Vasile Goldiș”, care reunește,
ca în fiecare an, prieteni din universități
arădene, universități din țară și universități din străinătate, pentru a
sărbători ceea ce fiecare cadru didactic și fiecare student a efectuat pe plan
academic pe parcursul anului. Structura Universității noastre este unică,
de a aduce prieteni dragi alături de
noi. Nu cred că este un moment mai
festiv decât să vezi distinși membrii ai
corpului academic la nivel național și
internațional, care vin de fiecare dată
la Universitatea noastră”.
„Avem această satisfacție deosebită să constatăm că Universitatea se
afirmă permanent și cu prestigiu în
țară și peste hotare. Dăm mărturia
unui trecut și a unei tradiții în care

Biserica a promovat știința, cultura și
este datoria ei să procedeze întocmai
și în continuare. Mulțumim conducerii Universităţii pentru părtășia pe care
ne-o face de fiecare dată la aceste
momente deosebite, dar și pe parcursul anilor la orice eveniment care
marchează viața Universității”, a pre-

cizat ÎPS Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
președintele Universității de Vest
„Vasile Goldiș” a transmis salutul
membrilor fondatori ai Universității, al
cadrelor didactice care de-a lungul a
celor 26 de ani de existență, care „au
luptat pentru ca această Universitate
să devină o Universitate așa cum a
visat-o Vasile Goldiș. Noi, am reușit,
după evenimentele din 1989, să
creăm această Universitate aşa cum
și-a dorit-o Vasile Goldiș. O universitate care să corespundă cerințelor pe
care le avem stipulate în mesajul lui,
ca instruirea poporului român să fie de
interes public, arătând că numai așa
vom putea avansa spre țările europene. A avut o viziune europeană pe
care noi o aplicăm azi cu sfințenie. La
Alba Iulia, în fața participanţilor, în chemarea adresată popoarelor lumii, a
fundamentat dreptul poporului român
și a minorităților la învățătură. Mă
bucur că este alături de noi doamna
rector a Universității „Aurel Vlaicu”,
fiindcă Vasile Goldiș și Aurel Vlaicu au
fost prieteni foarte buni. Dorim ca
această prietenie să o ducem mai
departe. Am început acest lucru și
sunt convins că cele două Universități
ale orașului nostru, cu sprijinul autorităţilor, vor reuși să realizeze acest
obiectiv. Salut în mod special prezența
academicianului Bogdan Simionescu, vicepreședinte al Academiei
Române, deoarece Universitatea
noastră a găzduit trei manifestări ale
Academiei, întâlniri organizate în
cadrul Universității. Pentru ultima întâlnire avută cu Academia din Slovacia
am și editat cartea, „ANUL 1989.
CĂDEREA REGIMURILOR COMUNISTE DIN ROMÂNIA ȘI SLOVACIA
LA ÎMPLINIREA A 25 DE ANI DE LA
DERULAREA EVENIMENTELOR”,
precum și volumul “Flora şi vegetaţia
Defileul Mureşului Inferior”, Prof.

univ.dr. Aurel Ardelean, Ionel Roşu;
Editura Academiei Române, 2016”.
„Sesiunea de comunicări ştiinţifice
„Zilele Academice Arădene”, a devenit un forum de competiţie intelectuală
naţională şi internaţională de evoluţie
în cercetarea ştiinţifică interdisciplinară.
Prestigiul de care se bucură, astăzi,
este datorat şi de prezenţa unui număr
însemnat de personalităţi ştiinţifice şi
culturale din ţară şi din străinătate,
înscrise cu lucrări în cadrul secţiunilor
de comunicări ştiinţifice. Astfel, au fost
prezentate, un număr de 233 lucrări
semnate de cadre didactice și cercetători, un număr de 170 de lucrări
aparţinând studenţilor Universităţii
noastre, înscrişi la cele trei cicluri de
studii universitare: licență, masterat,
doctorat. Am împlinit 26 de ani de existență, răstimp în care Universitatea a
reușit să pregătească aproape
100.000 de absolvenți de licență, masterat, doctorat, postdoctorat, cursuri
postuniversitare, deci menirea noastră
ca Universitate este aceea de a dărui
ştiinţă, de a pregăti pentru societate
specialiști. Acest lucru este confirmat la
ora actuală, întrucât aproape 30% dintre absolvenţii noștri lucrează în țări
europene. Este o dovadă că
învățământul arădean produce valori,
absolvenți care au o bună pregătire și
sunt apreciaţi. Dintre 78 de universităţi
care au fost evaluate, din cele 126
câte are România, suntem pe locul

pregătim așa cum spune legislația
românească, cu mare atenţie punând
accentul pe învățământul centrat pe
student. Doar acest tip de învățământ
poate asigura o pregătire de valoare”,
a specificat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest
„Vasile Goldiș”.

32. Noi tindem și vrem să fim mai sus
și după cercetarea ştiinţifică pe care
am fundamentat-o, prin Institutul de
Științe ale Vieții, în mod precis vom
avea proiecte și vom demonstra că
cercetare științifică ne preocupă în
mod special. Peste câteva zile ne
pregătim să îl primim ca oaspete pe
laureatul Premiului Nobel 2014, prof.
Ștefan Hell, care a ales, în scurta vizită
în România, și Universitatea noastră
pe lângă orașul Sântana. Pregătim cu
mare atenție această vizită pentru că
domnia sa este Doctor Honoris Causa
al Universității noastre. Avem un proiect pe care dorim să-l prezentăm pentru a demonstra că suntem atașați
acestui ideal de cercetare științifică în
domeniul pe care domnia sa l-a abordat. Am ajuns într-o etapă în care baza
didactico-materială a Universității
noastre este una deosebită. Ne preocupăm de studenții străini pe care îi

are nevoie de oameni care să se
impună, atât pe plan național cât și
european. Împreună cu doamna rector ne-am lansat într-o provocare pentru cercetare științifică, pentru scrierea
de proiecte atât pe plan științific, cât și
academic. Mulțumim autorităților locale și centrale pentru sprijinul pe care îl
avem și ne dorim ca pe viitor să organizăm acest eveniment, dar nu la Universitatea „Aurel Vlaicu” sau Universitatea „Vasile Goldiș”, ci împreună Zilele
Academice Arădene, ale arădenilor”.

Prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din
Arad, a declarat că „activitatea de cercetare la nivelul Universității de Vest
„Vasile Goldiș” reprezintă un etalon
de valori. Vreau să îi felicit pe toți cei
care învață la această Universitate,
cercetătorii, colegii mei, cadrele didactice a căror performanțe pot fi răsplătite public. Performanțele lor academice cresc prestigiul Universității și
conferă credibilitate acesteia. Aradul

Academicianul
Bogdan Simionescu,
vicepreședintele
Academiei Române,
DHC al UVVG

Academicianul Bogdan Simionescu, vicepreședintele Academiei
Române, a subliniat că acordarea
înaltului titlu academic de Doctor

Honoris Causa al Universității de Vest
„Vasile Goldiș” „reprezintă un moment
de mare emoţie, reprezintă o onoare.
„Sunt dascăl, profesor universitar, cercetător şi atunci orice act de preţuire
pe care îl pot primi din partea altor
dascăli, din partea unor cercetători și
din partea unei unităţi de învăţământ şi
cercetare are o valoare mare. Are o
valoare şi sentimentală şi morală şi
înseamnă că munca pe care am
depus-o şi pe care doresc să o depun
în continuare este preţuită și apreciată
de nişte oameni de valoare. Cu mare
plăcere, voi răspunde invitaţiei Universității de a preda studenţilor și doctoranzilor şi, de ce nu, Institutul de Chimie
Macromoleculară „Petru Poni” din Iași
şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad pot exista relaţii de colaborare
şi e bine să existe, pentru că nimeni nu
ştie totul. Dacă sunt mai multe minţi și
oameni care doresc să colaboreze,
lucrurile pot merge mult mai bine, în
interesul ambilor parteneri”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator, preşedintele Universităţii
de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, a
declarat: „Cea de a XXVI-a manifestare ştiinţifică a “Zilelor Academice
Arădene” a marcat un mare succes.
Vreau să subliniez că, la această
ediţie, au fost prezentate peste 500 de
comunicări ştiinţifice ale cadrelor
didactice şi ale secţiunilor studenţeşti,
unde au participat membrii comunităţii
academice, dar şi foarte mulţi invitaţi,
din 15 țări, reprezentanţi ai unor universităţi de prestigiu cu care universitatea noastră are relaţii de colaborare.
Am fost onoraţi de participarea d-lui.
Bogdan Simionescu, vicepreşedinte
al Academiei Române, căruia Senatul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”
i-a decernat cea mai înaltă distincţie
academică, cea de Doctor Honoris
Causa a Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş”. În ceea ce priveşte comunicările ştiinţifice aş vrea să subliniez
două caracteristici: în primul rând, ţinuta înaltă a cercetărilor care au fost
prezentate, rodul unei activităţi de
aproape un an pentru cadrele didactice, cercetători, atât de la nivelul
facultăţilor cât şi de la nivelul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii care au reuşit să
se integreze în cercetarea ştiinţifică
europeană şi pe care le vom publica
în revistele de specialitate cotate pe
bază internaţională. Apoi am urmărit
să antrenăm foarte mult studenţii, să
trecem de la un învăţământ centrat
pe student la învăţământul şi cercetarea ştiinţifică care să realizeze activităţi ale studenţilor din cercurile ştiinţifice. Apreciem că această a XXVI-a
ediţie a “Zilelor Academice Arădene”,
prin prezenţa autorităţilor locale, a partenerilor noştri s-a constituit în cea mai
reuşită ediţie a acestui eveniment, a
precizat prof. univ. dr. Aurel Ardelean,
președintele Universității de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad.
Daniel Albu
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” - Filiala Baia Mare

Baza materială a Filialei
Baia Mare a Universităţii de
Vest ”Vasile Goldiş” este alcătuită din clădiri destinate desfăşurării procesului de învăţământ şi susţinerii activităţilor
administrative.
În primii doi ani, tânăra instituţie academică a fiinţat în spaţiul
Colegiului Naţional „Gheorghe
Şincai” din Baia Mare; din anul
1999 s-a mutat în Centrul de Proiectare Judeţean Maramureş,
imobil preluat în întregime de Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş”
din anul 2002.
Acum filiala Baia Mare dispune de spaţii proprii destinate desfăşurării activităţilor didactice,
amenajate pentru desfăşurarea
în cele mai bune condiţii a orelor
de curs, seminar, lucrări de laborator, managementul proiectelor,
precum şi a tuturor celorlalte activităţi academice şi administrative (simpozioane, conferinţe,
expoziţii, bibliotecă cu săli de lectură, laboratoare de cercetare,
etc.).

Locaţia filialei este situată în
strada Culturii nr. 5 şi nr. 8, central în Baia Mare. Imobilul din str.
Culturii 5 are trei corpuri în suprafaţă de peste 3800 mp, imobilul
din str. Culturii nr. 8, în suprafaţă de 480 mp, amenajate şi dotate astfel încât să corespundă
cerinţelor impuse de standardele
academice pentru ca specializările din filiala noastră să fie autorizate şi acreditate, să funcţioneze conform legislaţiei în vigoare.
Baza materială a evoluat, s-a
amenajat şi dotat în convenienţă
cu aceste exigenţe astfel:
A. Imobilul din str. Culturii nr.
5:
Corpul A, D+P+6E:
5 laboratoare: tehnică dentară (1), asistenţă medicală (1),
laborator de geologie şi geografia
cuaternarului (1), laborator de
geomorfologie şi pedogeografie
(1); laborator de geografie economică şi aşezări umane (1);

Studenţi la activităţi
didactice

8 săli de curs, dotate corespunzător, între 30 şi 50 de locuri;
biblioteca (cu peste 10 000
volume), librăria şi sala de lectură;
3 laboratoare de informatică
cu 60 calculatoare;
magazii pentru echipamente
şi materiale;

Corpul B, P+3E :
Amfiteatrul ”Dorel Cherecheş”, amenajat şi dotat pentru
120 locuri;
Centrul de cercetare ştiinţifică;

Sala de şedinţe;
Sediul prorectorului;
Secretariat.
Corpul C, D+P+E :
Aula ”ARIS” amenajată la
standarde internaţionale pentru
160 locuri;
- Sala de Curs ”Vasile Goldiş”, amenajată pentru 60 locuri;
- Sala profesorală;
- Laboratorul de biochimie merceologie, dotat şi amenajat
pentru 20 locuri;
- Arhivă;
- Garaje.
B. Imobilul din str. Culturii
nr. 8 (480 mp), D+P+M :
Sala de sport - în curs de
amenajare;
2 cabinete informatică.
Mobilierul şcolar este adaptat
dimensiunilor antropometrice ale
studenţilor. Sunt asigurate instrumentele didactice necesare şi
condiţiile ergonomice: table, aparatura de proiecţie – predare
(retroproiectoare, aspectomate,
epidiascoape, videocasetofoane,
tele- vizoare color etc.), iluminare
corespunzătoare, temperatură
ambiantă optimă, acustică etc.
Pentru activităţile de predare –
curs există amfiteatre spaţioase,
cu mobilierul dispus etajat, în
trepte şi dotate cu toate facilităţile necesare pentru asigurarea
condiţiilor optime. În interiorul
sălilor de laborator există atât

aparatura cât şi mobilierul necesare bunei desfăşurări a activităţilor didactice.
În acest context, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”

din Arad, filiala Baia Mare, are
asigurate toate condiţiile ca
întreaga activitate de predare, seminarizare şi administrare să se deruleze în spaţii
proprii, special construite,

conformitate cu prevederile Legii
Învăţământului, Statutului Personalului Didactic şi Cartei Universităţii, Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, Filiala
Baia Mare, a stabilit ca obiective
strategice următoarele:
Configurarea unei echipe
manageriale puternice, care să
implementeze o structură şi o atitudine managerială pregnantă,
sub conducerea rectorului universităţii, prorectorului, decanilor,
prodecanilor, a directorilor filialei.
Implementarea unei culturi
organizaţionale academice specifice sistemului educaţional,
pusă în slujba formării profesionale a studenţilor.
Crearea şi susţinerea unei
culturi manageriale responsabilă, care să conducă la obţinerea
celor mai bune rezultate în condiţii de utilizare minimală a resurselor.
Întărirea spiritul de responsabilitate, prin asumarea răspunderii personale şi a întregului
colectiv.
Valorificarea maximală a
oportunităţilor academice din

tarea ştiinţei naţionale şi universale.
Formarea şi perfecţionarea
continuă a resurselor umane,
calificate şi înalt calificate;
În ce priveşte conţinutul şi
scopul programului managerial,
conducerea academică a Filialei
Baia Mare a Universităţii de Vest
“Vasile Goldiş” şi-a formulat un
program managerial, axat pe
obiective adaptate în funcţie de
etapă şi de cerinţe. Conţinutul
acestor obiective delimitează,
într-un mod esenţial, sensul evoluţiei unei instituţii de învăţământ
superior, obiectivele acesteia,
rolul ei în viaţa socială, culturală
şi economică a unei societăţi, stabilind, astfel, responsabilităţile
celor care trebuie să le împlinească.

Studii universitare de
licenţă:
Marketing – IF, 3 ani – 180
credite
Contabilitate şi informatică
de gestiune – IF, 3 ani – 180
credite
Geografia turismului – IF, 3
ani – 180 credite

Delegația UVVG i-a acordat prefectului județului Maramureș, Anton Rohian, placheta Universității

amenajate şi dotate acestui
scop.
3. Organizarea şi conducerea
În scopul realizării unei conduceri şi structuri operaţionale, în

mediul educaţional, cultural şi
socio-economic, pentru atragerea unui număr cât mai mare de
studenţi.
Creşterea contribuţiei cercetării ştiinţifice a filialei la dezvol-

Managementul dezvoltării
rurale durabile - IF, 3 ani - 180
credite
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar- IF, 3 ani 180 credite
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FACULTATEA

Adresa: Arad, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldiș”
Tel.: 0257 259 691,
Fax.: 0257 259 852,
E-mail: mg@uvvg.ro
Web: medicina.uvvg.ro
Facultatea de Medicină,
parte a Universității de Vest “Vasile Goldiş” din Arad are propria
misiune și obiective specifice
învățământului medical, armonizate cu planul strategic de dezvoltare al Universității respectând
şi promovând principiile şi obiectivele Cartei Universitare a Universității de Vest “Vasile Goldiş”
din Arad.
Între motivele care au stat la
baza iniţiativei de a pune bazele
învăţământului medical arădean
şi de a înfiinţa o facultate cu profil medical în Arad, cele mai
importante sunt:
 tradiţia veche şi puternică a
medicinei arădene;
 interesul şi sprijinul autorităţilor locale, atât a celor din
domeniul sanitar, cât şi al administraţiei publice locale precum şi

a altor factori decizionali implicaţi;
 poziţia geografică a Aradului,
care facilitează cooperarea transfrontalieră cu instituţiile similare
din țările învecinate
 interesul tinerilor din comunitatea locală pentru învăţământul medical (peste 40% dintre studenţii facultăţilor de medicină din
centrele universitare învecinate
proveneau din municipiul sau
judeţul Arad);
Facultatea de Medicină asigură un sistem educaţional
coerent, diversificat ca ofertă academică, cu toate formele de educaţie universitară şi postuniversitară, inclusiv Rezidenţiat și
Scoală Doctorală.
Cadrul educaţional este variat
în educaţie teoretică şi practică a
viitorilor absolvenţi, în programele de pregătire postuniversitară şi
în educaţia medicală continuă.
Obiectivul major pentru ridicarea permanentă a calităţii procesului didactic este reprezentat
de centrarea metodelor de
învăţare pe student.

Departamentul de
Medicină Generală

Director departament: Șef
lucrări dr. Ududec Titus
Tel.: 0257 259 691
Fax.: 0257 259 852

eficiență și eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Programul de studiu:
Medicină
(în limba franceză)

Adresa: Arad, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldis”
E-mail: mg@uvvg.ro
Programe de studiu: Medicină, Medicină (în limba franceză), Medicină (în limba
engleză), Balneofiziokinetoterapie și RecuperareCentre de cercetare: Centrul Bolii Alzheimer din

Socodor, Centrul de Cercetări
Transfrontaliere Nădab, Clinica
de Chirugie Laparoscopică

Departamentul de Științe
ale Vieții

Director departament: Șef
lucrări dr. Pribac Ciprian
Tel.: 0257 259 691
Fax.: 0257 259 852 E-mail:
științelevieții@gmail.com
Programe de studiu: Medicină, Medicină (în limba franceză), Medicină (în limba
engleză), Balneofiziokinetoterapie și RecuperareCentre de
cercetare: Centrul de fiziologie

Departamentul de
Biologie

Director departament: Ș.l. dr.
Stana IulianTel.: 0257 259 691
Fax.: 0257 259 852Email:biologie@uvvg.ro
Programe de studiu: Biologie
Centre de cercetare: Centrul de
Cercetări Medico – Biologice,
deciziei nr. 85/24.05.2000 şi
nr.86/24.05.2000.

Departamentul de
pregătire în rezidențiat și
studii postuniversitare

Director Departament: Șef
lucrări dr. Furău George Cristian

Programul de studiu:
Medicină

Nivelul de studii: Licență
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Facultatea de Medicină
din cadrul Universității de Vest
“Vasile Goldiș” din Arad a luat
fiinţă în anul 1991. Prezenţa studenţilor medicinişti în centrul universitar Arădean conferă prestigiu şi conturează o personalitate
aparte vieţii academice din oraşul
de pe malurile Mureşului.
Prima generaţie de studenţi
medicinişti au început studiile în
anul universitar 1992-1993, şi
primele promoţii de absolvenţi au
promovat examenul de licenţă în
proporţie de 100% dintre cei care
s-au prezentat (99% din totalul
absolvenţilor primelor trei promoţii, respectiv 1998, 1999, 2000
au obţinut titlul de Doctor Medic),
examenul de licenţă desfășurânduse la Facultatea de Medicină
din cadrul U.M.F. „Carol Davila”
Bucureşti.
Încă de la prima promoţie,
seriozitatea
procesului
de
învăţământ desfăşurat la tânăra
facultate şi-a dovedit valoarea şi
eficienţa.
Majoritatea absolvenților Facultății de Medicină sunt astăzi
medici sau medici rezidenţi, care
ne reprezintă în toate spitalele
mari ale ţării şi chiar peste hotare (S.U.A., Germania, Israel etc.).
Rezultatele deosebite obţinute de
către aceştia, atât la concursurile
profesionale pentru intrarea în
rezidenţiat sau pentru ocuparea
posturilor din sistemul sanitar,
precum şi în activitatea curentă
clinică vin să confirme valoarea şi
calitatea învăţământului medical
arădean.
Misiunea si obiectivele
Facultăţii de Medicină integrează noul concept al “medicinei fără graniţe”, în contextul
strategiei generale de integrare a României în structurile
Europene, diplomele eliberate
fiind recunoscute pe plan
internațional.Domeniul
de
studii:SănătateCompetențe:
cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care
se bazează medicina şi o
bună înţelegere a metodelor
ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţii-

lor biologice, evaluarea
datelor stabilite ştiinţific şi
analiza lor;

cunoştinţele
corespunzătoare despre structura,
funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor
bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul
social şi fizic al fiinţei umane;

cunoştinţele
corespunzătoare despre disciplinele
şi practicile clinice care oferă o
imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei
din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului, terapiei şi
reproducerii umane;
 experienţă clinică utilă în
spitale, sub supraveghere corespunzătoare.
 Competenţe profesionale:
C1. Identificarea stării de
boală si stabilirea diagnosticului
corect al afecțiunii (afecțiunilor)
C2. Conceperea și aplicarea
unui plan terapeutic adecvat
afecțiunii (afecțiunilor) identificate
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri
individuale/ colective, urmate de
alegerea și aplicarea măsurilor
adecvate de profilaxie
C4. Abordarea problemelor
de sănătate/boală din perspecti-

Nivelul de studii: Licență
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Limba de predare: Franceză
și Română
Domeniul de studii: Sănătate
Competențe:cunoştinţele
corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a
metodelor ştiinţifice, inclusiv a
principiilor de măsurare a
funcţiilor biologice, evaluarea
datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;

cunoştinţele
corespunzătoare despre structura,
funcţiile şi comportamentul
persoanelor sănătoase şi ale
celor bolnave, precum şi
relaţiile dintre starea de
sănătate şi mediul social şi
fizic al fiinţei umane;

cunoştinţele
corespunzătoare despre disciplinele
şi practicile clinice care oferă o
imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei
din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului, terapiei şi
reproducerii umane;
 experienţă clinică utilă în
spitale, sub supraveghere
corespunzătoare.
 Competenţe profesionale:
C1. Identificarea stării de
boală si stabilirea diagnosticului
corect al afecțiunii (afecțiunilor)
C2. Conceperea și aplicarea
unui plan terapeutic adecvat
afecțiunii (afecțiunilor) identificate
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri
individuale/ colective, urmate de
alegerea și aplicarea măsurilor
adecvate de profilaxie
C4. Abordarea problemelor

va particularităților comunității, în
relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale
proprii acelei colectivități
C5. Inițierea și derularea unei
activități de cercetare științifică
sau/și formativă în domeniul sau
de competență
C6. Îndeplinirea în condiții de

de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în
relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale
proprii acelei colectivități
C5. Inițierea și derularea unei
activități de cercetare științifică
sau/și formativă în domeniul sau
de competență
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C6. Îndeplinirea în condiții de
eficiență și eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Programul de studiu:
Medicină
(în limba engleză)

Nivelul de studii: Licență
Durata: 6 ani
Număr credite: 360
Limba de predare: Engleză
și Română
Descrierea programului de
studiu:Activitatea didactică la linia
de predare în limba engleză
implică eforturi substanțiale de
realizare a unor cursuri în
engleză de înalt nivel. Corpul
academic profesoral și-a asumat această responsabilitate
fiind conștient că dezvoltarea
internațională a Universității
este obligatorie pentru dinamica
ascendentă și prestigiul acesteia.
Predarea medicinei într-o limbă
străină este o provocare majoră
dar, în același timp, este generatoare a unei satisfacții profesionale deosebite. De asemenea,
studenții străini sunt încurajați să
participe la activitatea de cercetare științifică, în cadrul cercurilor

de profil fiind elaborate lucrări
care sunt prezentate în fiecare
an la Zilele Academice Arădene, la secțiuni speciale liniilor de
predare în limbă străină. Cei mai
valoroși studenti sunt cooptați
în colectivele cercurilor studențești.
Biroul de Studenți Străini a
fost înființat de către Universitate
în mod special pentru a rezolva în
mod operativ multiplele probleme
ale acestora, privind variate
aspecte administrative, didactice,
sociale, culturale, sportive
etc.Domeniul de studii:SănătateCompetențe:
cunoştinţele
corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a
metodelor ştiinţifice, inclusiv a
principiilor de măsurare a
funcţiilor biologice, evaluarea
datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
 cunoştinţele corespunzătoare despre structura,
funcţiile şi comportamentul
persoanelor sănătoase şi ale
celor bolnave, precum şi
relaţiile dintre starea de
sănătate şi mediul social şi
fizic al fiinţei umane;


cunoştinţele
corespunzătoare despre disciplinele
şi practicile clinice care oferă o
imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei
din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului, terapiei şi
reproducerii umane;
 experienţă clinică utilă în
spitale, sub supraveghere
corespunzătoare
Competenţe profesionale:
C1. Identificarea stării de
boală si stabilirea diagnosticului
corect al afecțiunii (afecțiunilor)
C2. Conceperea și aplicarea
unui plan terapeutic adecvat
afecțiunii (afecțiunilor) identificate
C3. Evaluarea corectă a riscului de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri
individuale/ colective, urmate de
alegerea și aplicarea măsurilor
adecvate de profilaxie
C4. Abordarea problemelor
de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în
relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale
proprii acelei colectivități
C5. Inițierea și derularea unei
activități de cercetare științifică
sau/și formativă în domeniul sau

de competență
C6. Îndeplinirea în condiții de
eficiență și eficacitate a sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Programul de studiu:
Balneofiziokinetoterapie
și recuperare

Nivelul de studii: Licență
Durata:3 ani
Număr credite:180
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Situarea acestei formări
într-un cadru universitar oferă
absolventului o calificare profesională şi responsabilităţi în spiritul medicinei moderne, cu posibilitatea de continuare a studiilor,
conform Procesului de la Bologna.
Obiectivele programului de
studii universitare sunt realizate
prin asigurarea unei pregătiri teoretice şi fundamentale adecvate,
respectiv: deprinderi practice
conform unui barem minim stabilit la nivelul fiecărei discipline, prin
stagii practice, gărzi şi practică
de vară, cuprinse şi creditate
anual în planul de învăţământ;
îmbinarea noţiunilor teoretice cu

practica clinică, prin tehnici concrete de îngrijire ale pacienţilor;
însuşirea unor noţiuni de management al serviciilor de sănătate,
de management al calităţii, al riscului profesional, aspecte legale
şi/sau etice ale practicii medicale;
acumularea de cunoştinţe de
legislaţie sanitară: rolul, structura
şi funcţiile sistemului sanitar; definirea rolului pe care fiziokinetoterapeutul îl are ca promotor al
stării de sănătate a populaţiei,
prin înţelegerea influenţelor pe
care stilul de viaţă le au asupra
necesităţilor de îngrijire ale acestora; deprinderea respectului faţă
de pacient cu adoptarea unor
standarde corespunzătoare din
punct de vedere cultural, etic şi
profesional; însuşirea disciplinelor social-umaniste: psihologie
medicală, sociologie, etică şi
deontologie medicală.Domeniul
de
studii:SănătateCompetențe:Competenţe profesionale:
 Evaluează starea generală
(în special aparatul locomotor) a
pacientului sau sportivului, din
punct de vedere anatomo funcţional;
 Identifică semne clinice de suferinţă musculo-osteo-articulară;
 Realizarea programelor de
kinetoterapie adaptate patologiei
şi conforme obiectivelor stabilite
de medic, utilizând cunoştinţele
fundamentale din domeniu;
 Elaborarea şi realizarea programelor de masaj individualizate;
 Elaborarea şi realizarea programelor de hidrotermoterapie şi
a altor metode specifice în acord
cu patologia în cadrul programului integrat de tratament recuperator;
 Realizarea protocoalelor de
electroterapie întocmite de
medic;
 Instruirea pacientului în vederea utilizării ortezelor, protezelor şi altor dispozitive de facilitare
a activitatilor cotidiene şi socioprofesionale;
 Programe de recuperare
medicală pe grupe de afecţiuni;
 Programe de terapie complementară;

Programul de studiu:
Biologie
Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite:180

Descrierea programului
de studiu: Analize de
laborator utilizate în
domeniul biomedical

Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: În contextul dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu
de studiu a căpătat o dimensiune
de necontestat, investigaţiile au
atât aspect descriptiv cât şi nivel
de aprofundare la nivel subcelular, la nivel de molecule. De asemenea, specializarea îşi propune
să faciliteze însuşirea de metode,
deprinderi şi capacităţi care să le
permită absolvențiilor să devină
specialişti în biologie, care să acopere necesarul de cadre pentru
învăţământul preuniversitar şi universitar, pentru laboratoarele de
profil şi sectoarele de cercetare

Nivelul de studii: MASTER
Durata:2 ani
Număr credite: 135
Limba de predare: Română
Obiectivul general al programului de studii propune să asigure excelență atât în educație,
cât și în cercetarea științifică,
conferind viitorilor absolvenți
competențe și abilități profesionale adecvate, formând resurse
umane înalt calificate în domeniul bio-medical pentru o bună

în biologia teoretică şi aplicativă.
Obiectivul general al programului de studii consta formarea
de resurse umane înalt calificate
în domeniul biologiei prin
cunoaşterea organismelor din
punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor
dintre organism şi mediu. Domeniul de studii:BiologieCompetențe:Competenţe profesionale
C1. Operarea cu notiuni concepte, legitati si principii specifice
domeniului;
C2. Investigarea bazei moleculare si celulare de organizare si
functionare a materiei vii;
C3. Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoasterea lumii vii;
C4. Explorarea sistemelor
biologice;
C5.Utilizarea de modele si algoritmi pentru cunoasterea lumii vii;
C6. Integrarea inter-/transdisciplinara a cunostintelor specifice
domeniului;

inserție pe piața muncii din
România și Uniunea Europeană
într-un domeniu deosebit de
dinamic și actual. Domeniul de
studii:
Competențe:
Competenţe profesionale
C1. Capacitatea de a aplica
metodele și tehnicile moderne
de investigare specifice domeniului;
C2. Cunoașterea principiilor
și normelor de organizare și
funcționare a laboratoarelor de
specialitate;
C3. Evaluare, analiza si elaborare de studii, rapoarte profesionale și articole științifice;
C4. Organizarea și realizarea
protocoalelor necesare susținerii
unei activități de cercetare specifice domeniului.
C5. Capacitate de integrare
în echipe de cercetare.
Decan,
Conf. univ. dr. Carmen Neamțu
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GOLDIŞ MARGHITA! Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”,
în topul celor mai bune universităŃi din ROMÂNIA!

Revista Capital, împreună cu
specialiştii de la firma germană de
consultanţă Kienbaum Management Consultants, au efectuat, Studiul „University Ranking”, pe baza
căruia s-a realizat primul ranking
al Universităţilor din România.
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” ocupă unul din locurile fruntaşe, fiind clasată în primele 24 de
Universităţi de prestigiu din România, din cele 84 de universităţi de
stat şi private chestionate, care au
reuşit să-şi adapteze mai bine programele de studii la nevoile pieţei,
oferind studenţilor posibilitatea de a
efectua mai multă practică, dar şi
de a face schimburi de experienţă
la nivel internaţional.
Filiala din Marghita a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” ca parte
integrantă a acesteia face cu onor
cinste învăţământului universitar
românesc şi nu numai. Prin cadrele pe care le are dar şi prin dotările deosebite de care dispune, filiala marghitană a Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” reprezintă o
garanţie a dezvoltării academice
din ţara noastră, iar prin colaborările sale şi diversele proiecte în

care se implică contribuie la dezvoltarea economică şi socială a
zonei dar şi a cetăţenilor acesteia.
Vă aducem la cunostinţă faptul ca
filiala noastră dispune de 9 săli de
curs şi seminar, 2 săli profesorale,
2 laboratoare de informatică şi

cabinete dotate cu peste 100 de
calculatoare ultramoderne, 1 bibliotecă informatizată dotată şi cu o
bază de date online, 1 sală de lectură, 4 birouri dotate la rândul lor cu
echipamente IT de ultimă generaţie precum şi dotările anexe core-

spunzătoare desfăşurării unui proces de învăţământ modern, de
nivel european şi chiar mondial.
Prin ceea ce oferă universitatea noastră vă asteptăm şi în
noul an universitar cu o largă
paletă de oferte educaţionale.

Studii universitare de licenţă:
Marketing – IF, 3 ani – 180
credite
Prof. univ. dr.
Gheorghe Lupău,
directorul filialei
UVVG Marghita

Filiala Zalău a UVVG Arad înfiinţată în anul 1999 are la bază o
misiune de învăţământ superior şi
cercetare ştiinţifică specifică, urmărind formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniul specific facultăţilor şi specializărilor
proprii.

re şi/sau asociate precum şi cu
îmbunătăţirea patrimoniului propriu.
Aceste date demonstrează faptul că Filiala Zalău reprezintă entitatea universitară care a realizat în
judeţ investiţii umane şi financiare
elocvente şi substanţiale, materializate în mod transparent prin ser-

proiecte de cercetare ştiinţifică, propuneri viabile şi modelări de soluţii
fezabile privind modernizarea activităţilor din diverse domenii de activitate specific sălăjene (economice, administrative, juridice, etc.).
Totodată, managementul filialei a
fost de la bun început centrat pe

naţional şi de cercetare ştiinţifică
robustă, beneficiind de o viziune
transparentă şi de un corp profesoral de înaltă calificare.
Având în prezent numeroase
promoții de absolvenți de studii de
licență, precum și un număr mare
de absolvenți ai programelor de

Integrându-se în orientarea
generală a Universităţii arădene,
Filiala Zalău adoptă o strategie
bazată pe conturarea unui sistem
managerial elastic şi modern, axat
în mod special pe managementul
calităţii, pe detectarea a noi strategii de atragere a resurselor financiare şi prin antreprenoriat universitar.
Numărul studenţilor din filială a
sporit permanent prin dezvoltarea
constantă de noi specializări, în
directă corelaţie cu creşterea
numărului de cadre didactice titula-

vicii de formare universitară, contribuind astfel constant la dezvoltarea economiei cunoaşterii şi a
calităţii vieţii umane prioritar sălăjene. Filiala şi-a concentrat sinergic
energia spre organizarea şi desfăşurarea de activităţi didactice de
înaltă calitate, centrată direct pe
student, în conformitate cu directivele, normele şi standardele învăţământului superior european şi
internaţional.
În cei 17 ani de activitate, Filiala Zalău s-a remarcat şi prin participarea cu numeroase programe şi

un nou sistem de valori, direct conectat şi relaţionat cu sistemul specific economiei de piaţă contemporane astfel încât să se poată lua
constant măsuri şi decizii cu caracter economico-social care să aibă
permanent în vedere un consum
minim de resurse şi rezultate maximale, atât în cadrul activităţii didactico-ştiinţifice cât şi la nivel strict
organizatoric.
Obiectivul strategic al Filialei din
Zalău este acela de a deveni un
punct de reper în continuă ascensiune pentru învăţământul superior

masterat, acest aspect reflectă în
mod real opţiunea importantă de
orientare educaţională pentru
absolvenţii învăţământului liceal şi
nu numai, din judeţul Sălaj şi judeţele limitrofe.
În cadrul Filialei Zalău studenţii
şi masteranzii participă la evenimente cultural-artistice organizate
de către Filiala Zalău în colaborare
cu instituţii şi entităţi economice
reprezentative din judeţ.
În fiecare an universitar, Filiala
Zalău a organizat evenimente destinate direct studenților şi maste-

ranzilor, în vederea obţinerii unei
ambianţe universitare care să îmbine armonios aspectele legate de
învăţământ cu cele bazate pe cultură, artă şi frumos.
Pe tot parcursul activităţii Filialei Zalău, de la fondarea acesteia
până în momentul de faţă, toate
instituţiile administraţiei publice
locale şi un număr considerabil al
agenţilor economici din judeţul
Sălaj au susţinut dezvoltarea acestei unităţi de învăţământ, convinse
fiind de rolul important al acesteia în
economia relaţiilor comunitare.
Demersurile manageriale ale Filialei sunt bine armonizate cu adaptarea rapidă la cerinţele pieţei muncii, exploatând, în permanenţă,
caracterul de noutate al schimbărilor. Această abordare reprezintă o
adaptare proactivă, antreprenorială, europeană, prin care se caută
transformarea ameninţărilor în
oportunităţi şi constituie factorul
esenţial care a condus la succesul
Filialei Zalău.
Acţiunile socio-culturale întreprinse în cadrul Filialei Zalău a
UVVG Arad, în contextul ultimilor
ani, au contribuit în mod vizibil la
câştigarea încrederii acordate de
către sălăjeni şi zălăuani, numele
său fiind asociat cu dezvoltarea
durabilă şi cu învăţământul superior
de înaltă calitate.

FILIALA ZALĂU – 17 ANI DE ÎNVĂłĂMÂNT
SUPERIOR ÎN JUDEłUL SĂLAJ

Studii
universitare
de
licenţă:
Marketing – IF, 3 ani – 180
credite
Ecologie şi protecţia mediului
(Zalău) – IF, 3 ani – 180 credite
Director de Studii,
Prof.univ.dr.ing. Aurica Grec
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PREZENTAREA UNIVERSITĂłII DE VEST „VASILE
GOLDIŞ” DIN ARAD, FILIALA SATU MARE

Universitatea de Vest „Vasile
Goldiș” din Arad a devenit o cetate
a științei și culturii arădene,
transilvane şi euro-regionale,
integrată la nivel european ca
membră a Asociaţiei Universităţilor
Europene-EUA, Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei
Universităţilor Danubiene, Asociaţiei Universităţilor Transcarpatice
(ACRU), Alianţa Universităţilor
pentru Democraţie (AUDEM),
deţinând vicepreşedinţia FEDE –
Federaţiei Europene a Şcolilor
Superioare, organism participativ al
Consiliului Europei.
Înfiinţată în anul 1997, filiala din
Satu Mare a UVVG a reuşit în cei
19 ani de existenţă să se ridice la
standardele unui învăţământ
superior de înaltă calitate, cu cadre
didactice proprii şi spaţii care
întrunesc toate condiţiile prevăzute
de normele ARACIS.
Ritmul de dezvoltare a UVVG în
municipiul Satu Mare aduce cu sine
modificări substanţiale şi benefice
atât din punct de vedere
administrativ cât şi educaţional. În
primul rând trebuie amintit faptul că

2 săli de seminar cu 56 de locuri,
situate pe trei nivele şi parter, dotate
cu aparatură informatică, video
proiectoare, ecrane de proiecţie,
table interactive Smarth, flipchart,
sistem audio-video etc.
După 19 ani de activitate,

pentru tinerii proveniţi din Casele
de copii, Centre de plasament,
pentru cei orfani, personalul
monahal, şefii de promoţie din
liceele sătmărene şi nu numai,
premianţilor olimpici şi medaliaţilor
la competiţiile sportive etc. Dorind

Delegația Universității de Vest „Vasile Goldiș” alături de primarul municipiului Satu Mare, Coica Costel Dorel

numărul specializărilor a crescut în
această filială, studenţii putând
frecventa cursurile mai multor
Facultăţi cu diferite specializări.
Această situaţie a determinat
conducerea Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” să găsească noi
soluţii de natură administrativă,
care să permită desfăşurarea în
condiţii cât mai optime a actului
didactic. Având în vedere creşterea
numărului de studenţi, în anul 2000
Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” achiziţionează imobilul de
pe str. Mihai Viteazul nr. 26, un
spaţiu mult mai generos ce a
permis organizarea la standarde
mult mai ridicate din toate punctele
de vedere.
Au fost amenajate săli de curs
şi seminar, laboratoare noi, o
bibliotecă, o librărie universitară, un
club studenţesc propriu, precum şi
spaţiile
necesare
pentru
conducere, cadre didactice,
secretariat, contabilitate şi Liga
studenţilor.
În vara anului 2008, a fost
achiziţionat un al doilea sediu care
a fost inaugurat în toamna anului
2009 de rectorul UVVG din Arad,
prof. univ. dr. Aurel Ardelean, şi în
prezenţa mai multor cadre
didactice, oficialităţi locale. Aici se
găsesc 8 săli de curs cu o
capacitate totală de 465 de locuri şi

putem afirma că filiala Satu Mare a
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad a făcut cinste acestui oraş,
a oferit cadre specializate în
aproape toate domeniile de
activitate, venind în întâmpinarea
studenţilor cu o ofertă educaţională
vastă, adaptată cerinţelor societăţii
româneşti şi la standarde
educaţionale ridicate, cu programe
de masterat variate, absolut toate
specializările fiind autorizate şi
acreditate, ceea ce permite ca
absolvenţii să susţină examenele
de licenţă cu cadre proprii.
Succesul acestei instituţii rezultă în
primul
rând
datorită
profesionalismului
cadrelor
didactice, a activităţii de cercetare
ştiinţifică şi a investiţiilor făcute în
infrastructura universităţii. Aşa cum
era de aşteptat, rezultatele nu au
întârziat să apară, iar astăzi ne
putem mândri cu absolvenţi ce fac
cinste acestei universităţi şi care
sunt angrenaţi în aproape toate
sectoarele de activitate. Avem
cadre proprii care au urmat
cursurile de masterat sau doctorat
la universităţi de prestigiu din ţară şi
străinătate, unii chiar profesând la
aceste instituţii. Nu putem omite
faptul că, prin grija conducerii şi a
Senatului Universităţii, au fost
acordate şi la Satu Mare o serie
întreagă de facilităţi sau gratuităţi

să încurajăm performanţa, studenţii
noştri au beneficiat de diferite burse
de
studiu,
într-un
număr
considerabil, fapt ce a stimulat
competiţia şi a ridicat gradul de
implicare a studenţilor în actul
didactic.
Este o certitudine astăzi că
filiala sătmăreană a Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad se
bucură de o foarte bună apreciere

zeul de Istorie, Centrul de Creaţie,
Inspectoratul Judeţean Şcolar, dar şi
cu cele mai importante licee din
judeţ (Colegiul „Mihai Eminescu,
Colegiul „Doamna Stanca”, Colegiul
„Ioan Slavici” ş.a.) de unde şi provin
marea parte a studenţilor noştri.
Universitatea noastră a fost tot
timpul deschisă pentru orice
iniţiativă culturală. A organizat sau a
sprijinit cu suport financiar o serie
întreagă de activităţi culturale şi
educative ce au făcut cinste acestor
meleaguri, evenimente ce vor fi
prezentate în detaliu în continuare.
Premiul „Goldiş” a devenit o
certitudine
pentru
olimpicii,
premianţii şcolilor sătmărene şi
pentru şefii de promoţie la
festivităţile de absolvire a liceelor
din judeţul nostru. A devenit o
tradiţie şi acordarea acestui premiu
la “Zilele culturale Poesis”, la
competiţiile sportivilor de performanţă, cu precădere pentru secţia
de scrimă din Satu Mare, coordonată de universitatea noastră.

Baza materială
şi didactică

Sediul principal (A) al filialei
sătmărene a Universităţii se află pe
str. Mihai Viteazul nr. 26, fiind situat
într-o zonă ultracentrală din Satu
Mare, la care se adaugă noua locaţie
de pe str. Ştefan cel Mare nr. 7 (sediul

sunt dotate cu 150 de calculatoare,
9 imprimante, 4 scannere,
aparatură video –TV, aparate foto
digitale, table interactive, cameră
video, video proiector, aspectomat
etc. Tot în această locaţie funcţionează Biblioteca filialei dotată cu
peste 30.000 de volume din diferite
domenii, o sală de lectură cu 30 de
locuri, cu acces la internet pentru
studenţi, o librărie de unde studenţii
îşi pot procura cursuri şi alte lucrări
de specialitate, şi un club
studenţesc.
Biblioteca Universitară, din
cadrul Filialei Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş”, a fost înfiinţată încă
din primul an de funcţionare a
instituţiei noastre academice. Pe
parcursul anilor ea s-a dezvoltat ca
o structură fundamentală pentru
comunicarea pedagogică şi studiul
independent al studenţilor şi
dispune de 4 săli: o sală de lectură,
două depozite şi o arhivă.

Studii universitare de
licenţă:

Marketing – IF, 3 ani – 180
credite
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – IF, 3 ani – 180
credite
Inginerie și management în alimentația publică și agroturism IF, 4 ani - 240 credite

Radu Bud, prefectul județului Satu Mare și delegația UVVG

din partea autorităţilor locale
precum Prefectura Satu Mare,
Consiliul Judeţean, Primăria Satu
Mare s.a. Colaborăm pe mai multe
planuri cu instituţiile de cultură
precum Biblioteca Judeţeană, Mu-

B), având spaţii dotate cu toate
materialele necesare desfăşurării în
bune condiţii a actului didactic.
Aparatura didactică este de
ultimă generaţie, necesară procesului educaţional. Laboratoarele

Relaţii internaţionale şi studii
europene – IF, 3 ani – 180 credite
Contabilitate și informatică de
gestiune - IF, 3 ani - 180 credite
Prof. univ. dr. Gavril Ardelean,
directorul Filialei Satu Mare
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE,
Adresa: Str. Liviu Rebreanu 86,
Arad, Arad, Tel: +40 257 213066,
Email: marketing@uvvg.ro,
Web: fseii.uvvg.ro
Scurtă descriere a facultății:
Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a
fost reorganizată începând cu
anul universitar 2015-2016 prin
asocierea Facultăţii de Ştiinţe
Economice (cu o tradiţie de 25
ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe ale
Naturii, Inginerie şi Informatică.
Facultatea a fost reorganizată
în ideea consolidării unor domenii
de mare actualitate din învăţământul universitar, existente în structura de specializări a vechilor
facultăţi, în încercarea de a acoperi cât mai bine cerinţele şi dezideratele generaţiei tinere. Misiunea facultăţii este de a forma
resurse umane înalt calificate în
domeniile specializărilor deținute.
Tradiţia acumulată de-a lungul
timpului, experienţa corpului profesoral, baza materială modernă,
diversitatea de activităţi de tip teoretic şi practic vor permite tinerilor

Programe de studiu: Marketing;
Contabilitate și Informatică de
Gestiune; Administrarea Afacerilor;
Economia Comerțului, Turismului
și Serviciilor; Marketingul și Managementul Firmei; Audit și Expertiză
Contabilă; AdministrareaAfacerilor
în Turism și ServiciiCentre de cercetare: Centrul de Cercetare Științifică în Marketing și Administrarea
Afacerilor Centrul de Cercetări în
domeniul Finanțelor și Contabilității

să acumuleze competenţe profesionale solide, prin care să se integreze cât mai uşor pe o piaţă a
muncii dinamică, plină de provocări.
Facultatea, prin departamentele
sale, îşi propune să dezvolte şi să
consolideze legăturile de parteneriat, de tip antreprenorial, realizate
cu mediul de afaceri, cu organisme publice şi private, cu alte universităţi şi instituţii de cercetare, în
vederea unei mai bune integrări în
comunitate, a îmbunătăţirii imaginii
instituţiei, a creşterii prestigiului profesional.
Prin programele de la
învăţământul de licenţă şi respectiv
masterat, facultatea îşi propune să
faciliteze însuşirea de metode,
deprinderi şi capacităţi care să le
permită membrilor comunităţii universitare o autoinstruire continuă,
să-şi dezvolte şi să-şi diversifice
continuu preocupările consacrate
compatibilizării procesului de
învăţământ cu cel din ţările avansate.
În planurile de învăţământ sunt
incluse la toate specializările discipline fundamentale şi opţionale de
impact european de profil, oferind
astfel posibilitatea de formare a
unor specialişti în domenii de vârf.

sultanță în Informatică ”Tiberiu
Popovici”

Departamentul de Științe
Economice

Director departament: conf.
univ. dr. DELIA DAVID
Tel.: 0257 228 040
E-mail:
david_delia2013@yahoo.ro

Departamentul de
Inginerie și Informatică

Director departament: conf.
univ. dr. NICUȘOR BOJA
Tel.: 0257 228 622
E-mail: science@uvvg.ro
Programe de studiu: Silvicultură, Inginerie și Management în
Alimentație Publică și Agroturism,
Geografia Turismului, Informatică, Management și Marketing
Forestier, Tehnologii Dezvoltare
WebCentre de cercetare: Centrul
de Cercetări pentru Studiul Biodiversității și Dezvoltare Durabilă,Centrul de Cercetare și Con-

Programul de studii:
MARKETING – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite:180
Locații: Arad, Baia Mare,
Satu Mare, Zalău, Marghita
Limba de predare: română
Descrierea programului de studiuProgramul de licenţă Marketing îşi
propune să formeze specialişti de
înaltă calitate capabili să ofere soluţii
pertinente în activităţi de prospectare a pieţelor, negociere, comunicare
şi promovare, precum şi să contribuie la elaborarea unor decizii eficiente pentru buna funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din
sistemul economic românesc şi cel
european. Acest program oferă o
educaţie economică persoanelor
care au studii liceale şi adaugă
valoare intelectuală, încredere personală şi motivaţie, ca suport pentru
dezvoltarea de cariere în domeniile:
marketingul firmelor, comerţ intern şi
internaţional, relaţii publice, vânzări,
creaţie publicitară, design de produse, branding, comunicare.
Obiectivul general al programului de studii este acela al
formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul
marketingului, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare
profesionistă în analiza situaţiilor
concrete şi luarea unor decizii
specifice pentru tipul de activitate practicat.

Programul de studii:
MARKETINGUL ȘI
MANAGEMENTUL
FIRMEI – IF

Programul de studii:
CONTABILITATE ȘI
INFORMATICĂ DE
GESTIUNE – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locații: Arad, Baia Mare,
Satu Mare
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuProgramul de studiu Contabilitate şi informatică de
gestiune îşi propune formarea
unei categorii de specialişti în
domeniul contabilităţii, care să
contribuie la dezvoltarea competitivităţii pe piaţa muncii a
entităţilor economice unde vor
activa ca specialişti în domeniul
financiar-contabil. Programul de
studiu este centrat pe student şi
are ca scop formarea de specialişti în domeniu.
Obiectivul general al programului este acela al formării unor
competenţe şi dezvoltării unor abilităţi tehnice specifice domeniului
contabilităţii şi informaticii de
gestiune, conforme cu cele stabilite de către Asociaţia Facultăţilor de
Economie din România pentru
domeniul Contabilitate, care să
ofere cursanţilor posibilitatea de
implicare profesionistă în analiza
situaţiilor şi luarea deciziilor, atât
pentru conferirea unei dezvoltări
eficiente a activităţilor economice,
cât şi pentru dezvoltarea unor noi
afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.
Obiectivele specifice ale
programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune
• aplicarea tehnicilor şi procedurilor de evidenţă operativă specifice contabilităţii financiare şi de
gestiune;
• aptitudini practice de utilizare a calculatorului şi a soft-urilor specifice domeniului pentru
realizarea lucrărilor de evidenţă
contabilă şi gestiune fiscală;
• abilităţi de calcul şi interpretare a impozitelor, taxelor şi altor
vărsăminte de natură fiscală la
nivelul entităţilor publice, private
şi a organizaţiilor profesionale şi
guvernamentale;
• organizarea activităţii contabile, documentare, clasare documente justificative, arhivare documente, etc;

Programul de studii:
ADMINISTRAREA
AFACERILOR – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Limba de predare: română

Descrierea programului de
studiuProgramul de licenţă Administrarea Afacerilor, din domeniul fundamental Ştiinţe economice, domeniul de studii universitare
de licenţă Administrarea Afacerilor, îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate capabili să
analizeze şi să gândească critic
aspectele din domeniul afacerilor,
să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru buna funcţionare a
activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic
românesc şi cel european.
Obiectivul general al programului este acela al formării
unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul administrării afacerilor care să ofere
cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza
situaţiilor şi luarea deciziilor, atât
pentru conferirea unei dezvoltări
eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor
noi afaceri şi poli de dezvoltare
tehnologică şi economică.

Programul de studii:
ECONOMIA
COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR – IF

Nivelul de studii:Licență
Durata:3 ani
Număr credite:180
Locații:Sebiș
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuProgramul de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor, din domeniul fundamental Ştiinţe economice, domeniul de studii universitare de licenţă
Administrarea Afacerilor, îşi propune să formeze specialişti de înaltă
calitate capabili să analizeze şi să
gândească critic aspectele din
domeniul afacerilor, să soluţioneze
pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru buna
funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic românesc şi cel european.
Obiectivul general al programului este acela al formării
unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul Administrarea Afacerilor, specializarea
Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare
profesionistă în analiza situaţiilor
şi luarea deciziilor, atât pentru
conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi
pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuProgramul de studii universitare de masterat Marketingul
şi
Managementul
Firmei
urmăreşte specializarea resurselor umane cu competenţe în
domeniul marketingului şi managementului, având drept scop
dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor de marketing şi management în medii de
afaceri complexe.
Programul de masterat îşi
propune formarea de specialişti
în gestionarea eficientă a activităţilor unei organizaţii în cadrul
pieţei, prin orientare către client,
către satisfacerea nevoilor şi
dorinţelor acestuia.
Absolvenţii programului de
studii universitare de masterat
Marketingul şi Managementul Firmeivor avea capacitatea de a
practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice marketingului şi managementului,
prin utilizarea cunoştinţelor
dobândite în procesul formativ,
experienţei în profesie, calităţilor
psihologice şi trăsăturilor de personalitate.
Obiectivele programului de
studii universitare de masterat
Marketingul şi Managementul Firmeivizează în principal:
- formarea unor specialişti
capabili să aplice conceptele de
marketing şi management în
condiţiile noii economii, să dezvolte strategii, planuri şi programe
de marketing în cadrul firmei;
- furnizarea cunoştinţelor şi
exersarea deprinderilor necesare
atât satisfacerii cerinţelor clienţilor
potenţiali ai unei companii, cât şi
dezvoltării de mijloace care să
contracareze acţiunile principalilor competitori ai firmei;
- asigurarea unor deprinderi
privind proiectarea, dezvoltarea
şi implementarea unor campanii
de comunicare orientare către
piaţa ţintă cu maxim de eficacitate;

Programul de studii:
AUDIT ȘI EXPERTIZĂ
CONTABILĂ – IF

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuProgramul de studii universitare de masterat Audit și
Expertiză Contabilă îşi propune
să ofere cursanţilor o continuare
şi o aprofundare a cunoştinţelor
de specialitate în domeniul contabilităţii întreprinderilor şi a grupurilor de întreprinderi. În acelaşi
timp, programul oferă şi deschideri necesare spre alte discipline
care se referă la gestiunea întreprinderii şi a căror parcurgere asigură o mai bună înţelegere a
aspectelor privind principiile contabile, tehnicile contabile, verificarea
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şi certificarea situaţiilor financiare
şi valorificarea informaţiilor contabile.
Obiectivul general al programului este acela al formării
unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul contabilitate care să ofere cursanţilor
posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi
luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a
activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri
şi poli de dezvoltare tehnologică
şi economică.
Obiectivele specifice. Masteratul
AEC îşi propune următoarele:
- adaptarea ofertei educaţionale pentru acoperirea nevoii de specialişti în domeniul contabilităţii, auditului, expertizei
contabile, analizei financiare;
- oferirea studenţilor, pe lângă
o pregătire teoretică, un fundament practic în contabilitate, audit
şi expertiză contabilă. Aceasta
include atât o abordare naţională,
cât şi o perspectivă internaţională
cu privire la normele şi standardele de contabilitate şi audit;

Programul de studii:
ADMINISTRAREA
AFACERILOR ÎN
TURISM ȘI SERVICII – IF

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Limba de predare: română
Descrierea programului de studiuProgramul de masterat Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii îşi propune asigurarea unei
pregătiri ştiinţifice solide, în sensul
aprofundării interdisciplinare sau
transdisciplinare a acestui domeniu
de studiu şi profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale dezvoltate în domenii atât de
specializate cum sunt cele ale turismului şi serviciilor. Totodată, acest

Programul de studii:
MARKETING ȘI
MANAGEMENT
FORESTIER – IF

trarea afacerilor care să ofere
cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza
situaţiilor şi luarea deciziilor, atât
pentru conferirea unei dezvoltări
eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor
noi afaceri şi poli de dezvoltare
tehnologică şi economică.

Programul de studii:
SILVICULTURĂ – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 4 ani
Număr credite: 240
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiu Programul de licență Silvicultură își propune să asigure
absolvenților săi dobândirea calificării de licenţiat în silvicultură,
concretizată prin dobândirea
cunoștințelor teoretice şi practice
legate de gospodărireapădurilorși
a produselor ei, de dobândire a
unor abilitaţi cognitive și practice
legate de capacitatea de exprimare și comunicare profesională
prin mijloace scrise și orale,
capacitatea de documentare profesionalăși de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine
de mijloace, inclusiv din date de
baze electronice, biblioteci, fișiere etc., capacitatea de a elabora
în domeniul silviculturii piese scrise care să sintetizeze informaţii
profesionale, piese care să informeze pe linie ierarhică ascendentăși să îndrume pe linie descendentă, precum și abilitatea de
a elabora studii corespunzător
pregătirii, capacitatea de integrare într-o echipă, de a susţine
puncte de vedere, de a colabora
cu alţi specialiști în mod obiectiv
și corect. Fixarea obiectivelor
specifice are la bază o gândire
unitară bazată pe următoarele
concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra pădurii, conceptul privind nevoia ca orice

Locații: Satu Mare
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuMisiunea programului de
studii de licență Inginerie şi
Management în Alimentație
Publică şi Agroturism, constă
în pregătirea specialiștilor din
domeniul alimentației publice și
a agroturismului, prin participarea la un proces de instruire de
nivel superior, nivel care solicită
un studiu interdisciplinar pertinent. Astfel se propune abordarea unitară a alimentației publice,
a activității de agroturism cât și
tratarea problematicilor inginerești conexe acestor activități.
Obiective generale
- formarea de specialişti competenţi în domeniul ingineriei şi
managementului în alimentaţie
publică şi agroturism, bine pregătiţi
din punct de vedere al cunoştinţelor
şi deprinderilor, care să rezolve în
mod flexibil şi eficient problemele
curente din domeniu;
- dezvoltarea capacităţii de cercetare din domeniu, care să definească eforturile materiale, umane
şi financiare şi să promoveze abordarea transdisciplinară, în acord cu
tendinţele manifestate la nivel european şi mondial;
- dezvoltarea abilităţilor de
orientare în carieră şi formulare
individuală a unui traseu educaţional şi profesional flexibil, în funcţie
de cerinţele de pe piaţa muncii.

Programul de studii:
GEOGRAFIA
TURISMULUI – IF

program are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ
superior în domeniile turismului şi
serviciilor prin însuşirea de
cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca
profesionişti pe piaţa muncii, capabili
să evolueze atât în context naţional
cât şi internaţional. Motivaţia formării
tinerilor absolvenţi în domeniul turismului şi serviciilor este generată de
cerinţele companiilor româneşti şi
străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor
pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei europene.
Obiectivul general al programului este acela al formării
unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul adminis-

intervenţie gospodăreasca, tehnică, în pădure să prezinte și o
componentă ecologicăși de protecţie a mediului, conceptul asigurării funcţiilor multiple ale pădurii, chiar dacă acestea încă nu pot
fi exprimate valoric, conceptul
pregătirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice și de documentare.

Programul de studii:
INGINERIE ŞI
MANAGEMENT ÎN
ALIMENTAŢIE
PUBLICĂ ŞI
AGROTURISM – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 4 ani
Număr credite: 240

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiuProgramul de studii de
licență Geografia Turismului dă
posibilitatea aprofundării unor
domenii de avangardă în geografie, legate direct de cunoașterea
științifică a fenomenului turistic,
inclusiv în vederea dezvoltării
durabile. Acest program contribuie atât la valorificarea potențialului
turistic, cât și la precizarea posibilităților de exploatare rațională a
acestuia, în vederea dezvoltării
durabile și a integrării europene.
Obiectivul general al programului constă în formarea de
resurse umane înalt calificate în
domeniu,
prin
însușirea
cunoștințelor complexe de geografie cu aplicații în Geografia
Turismului și a perspectivelor
acesteia atât la nivel național cât
și internațional. De asemenea,

specializarea își propune să faciliteze însușirea de metode,
deprinderi și capacități care să le
permită absolvenților să de vină
specialiști în geografia turismului, care să acopere necesarul de
resurse umane de specialitate
necesare pe piața muncii.
Obiective specifice:
- formarea resursei umane
înalt calificate, cu pregătire teoretică și practică transdisciplinară, capabile să abordeze problematici sistemice, complexe în
domeniul Geografiei Turismului;
- dezvoltarea capacității de
cercetare în domeniul Geografiei
Turismului, care să definească
eforturile materiale, umane și
financiare și să promoveze turismul, în acord cu tendințele manifestate la nivel european și mondial prin posibilitatea de
exploatare rațională a acestuia,
în vederea dezvoltării durabile și
a integrării europene;
- asigurarea condițiilor pentru
exprimarea potențialului științific
al cadrelor universitare, cercetărilor și studenților prin continuarea și dezvoltarea procesului
de integrare a programelor de
cercetare în rețeaua științifică
internațională;
- extinderea serviciilor acordate diferitelor unități economice
turistice prin transferul de tehnologii obținute în urma brevetelor
naționale și internaționale, către
mediul economic.

Programul de studii:
INFORMATICĂ – IF

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiu
Misiunea specializării constă
în:
- formarea profesională,
iniţială şi continuă, la nivelul universitar, în domeniul informaticii
cu implicaţii în alte domenii complementare;
- realizarea, în domeniul specializării, a unui învăţământ
superior de calitate, prin alocarea unor resurse cât mai mari şi
cifre de şcolarizare mici, pentru a
asigura un proces de învăţământ
individualizat, de eficienţă ridicată;
- cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
- transfer de ştiinţă, tehnologie
şi know-how în mediul economico-social, în producţie şi în servicii pentru terţi.

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 3 semestre
Număr credite: 90
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiu
Misiunea programului de
master „Management si marketing
forestier”este aceea de a dezvolta
bagajul de cunoştinţe formale şi
informale ale masteranzilor, de a-i
integra prin proiecte de cercetare
originale la efortul general de
conştientizare privind managementul durabil al pădurilor în
condiţiile economice de piaţă, utilizarea raţională a lemnului şi a pericolului global de degradare a biodiversităţii pădurilor. În realizarea
misiunii şi obiectivelor programului
de master, vor fi fructificate colaborările şi parteneriatele ştiinţifice
realizate cu instituţii academice din
ţară şi străinătate.
Dacă studiile de licenţă îşi propun însuşirea competenţei de executare a unor proiecte de uz curent,
respectiv elaborarea unor proiecte şi
studii, de recoltare a produselor forestiere, corectarea torenţilor, ameliorarea unor terenuri degradate,
lucrări de topometrie şi cadastru,
exploatarea sistemei de maşini ş.a.,
masteratul îşi propune trecerea de la
competenţe executive la competenţe conceptuale, de elaborarea
unor proiecte şi studii complexe,
care reunesc mai multe discipline
sau domenii, de elaborarea unor
programe, regulamente, instrucţiuni,
normative, strategii, de interpretare
superioară a unor date inclusiv cu
instrumentul statistico–matematic şi
informaţional, de ocuparea unor
funcţii de conducere, de activitate în
domeniul învăţământului şi cercetării
deschizând calea într-o concepţie
unitară şi spre o treaptă superioară,
de pregătire prin studii doctorale.

Programul de studii:
TEHNICI DE
DEZVOLTARE A
APLICAŢIILOR WEB –
IF

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Limba de predare: română
Descrierea programului de
studiu
Misiunea specializării constă în:
- formarea profesională, iniţială şi
continuă, la nivelul universitar, în
domeniul informaticii cu implicaţii în
alte domenii complementare;
- realizarea, în domeniul specializării, a unui învăţământ superior de calitate, prin alocarea unor
resurse cât mai mari şi cifre de
şcolarizare mici, pentru a asigura
un proces de învăţământ individualizat, de eficienţă ridicată;
- cercetare ştiinţifică şi tehnologică;
- transfer de ştiinţă, tehnologie
şi know-how în mediul economico-social, în producţie şi în servicii pentru terţi.
Decan, conf. univ. dr.
Cristian Haiduc
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FACULTATEA DE ŞTIINłE SOCI0-UMANE

Adresa: Str. Mihai Eminescu,
nr. 15, Arad, 310086
Tel: 0257 282324,
E-mail:socioumane.efs@uvvg.ro,
web: socioumaneefs.uvvg.ro
Facultatea de Ştiinţe SocioUmane şi Educaţie Fizică şi Sport
reprezintă o structură academică
nouă şi dinamică care îşi propune să acopere cu programe universitare moderne şi de calitate
cererea existentă pe piaţa forţei
de muncă în domeniul ştiinţelor
socio-umane şi al educaţiei fizice
şi sportului. Principalul obiectiv al
facultăţii îl reprezintă racordarea
la învăţământul european de cea
mai înaltă calitate, în acest sens
facultatea urmărind o colaborare
strânsă cu cele mai prestigioase
instituţii de învăţământ superior
din spaţiul Uniunii Europene.

Departamentul de
Ştiinţe Psiho-SocioUmane

Director departament: Conf.
univ. dr. Speranţa Milancovici
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
Fax: 0257/250599
E-mail:socioumane.efs@uvvg.ro
Programe de studiu: Psihologie, Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar, Comunicare
şi relaţii publice, Relaţii internaţionale şi studii europene, Istorie, Asistenţă socială (nivel
licenţă). Management educaţional, Psihologie clinică şi psihoterapie, Comunicare managerială
şi resurse umane, Evaluarea politicilor şi programelor publice
europene, Istorie şi civilizaţie
europeană (nivel master). Centre de cercetare: Centrul de intervenţie psihopedagogică şi transdisciplinară „Vasile Goldiş”,
Centrul de cercetări sociale,
administrative şi de sondare a
opiniei publice, Centrul de Studii
„Ioan Slavici”, Centrul de Studii
Iudaice, Muzeul Memorial Universitar „Vasile Goldiş”, Televiziunea „Goldiş TV).

Departamentul de
Limbi Moderne

Director departament: Prof.
univ.dr. Vanda Stan
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
Fax: 0257/250599
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Programe de studiu: Limbi
Moderne Aplicate (engleză, franceză, germană) – (nivel licenţă).
Limbi moderne aplicate în afaceri, Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (nivel
master). Centre de cercetare:
Centrul Internaţional de Testare
Lingvistică, British Language
Center (Partener Cambridge University), Centrul de Studii Germanice „Friederich Schiller”.

Departamentul de
Educaţie Fizică şi Sport

Director departament: Conf.
univ.dr. Mirela Dan
Tel.: 0257/282324; 0257/250609
Fax: 0257/250599
E-mail: socioumane.efs@uvvg.ro
Programe de studiu: Educaţie
Fizică şi Sportivă (nivel licenţă),
Managementul organizaţiilor şi
activităţilor de educatie fizica ,
sportive si de turism, Kinetoprofi-

laxie si recuperare fizica (nivel
master).

Programul de studiu:
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI
SPORTIVĂ

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Descrierea programului de
studiu: Programul de studiu are
misiunea de a forma specialişti
cu pregătire superioară în domeniul
Educaţiei fizice şi sportive, cu
cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi
deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu
cerinţele de pe piaţa calificărilor.
De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi
mediile profesionale în interesul
comunităţii locale, creşterea
calităţii programelor educaţionale
oferite şi dezvoltarea relaţiilor
internaţionale. Misiunea preponderentă este didactico-profesională, instructiv-formativă, sportivă
dar în acelaşi timp şi de cercetare ştiinţifică.

Programul de studiu:
KINETOPROFILAXIE
ŞI RECUPERARE
FIZICĂ

Nivelul de studii: Master
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Programul de studiu are
misiunea de a forma specialişti
cu pregătire superioară în domeniul
Recuperarii medicale, cu
cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi
deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu
cerinţele de pe piaţa calificărilor.
De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi
mediile profesionale în interesul
comunităţii locale, creşterea
calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor
internaţionale.

Programul de studiu:
MANAGEMENTUL
ORGANIZAŢIILOR ŞI
ACTIVITĂŢILOR DE
SPORT
Nivelul de studii: Master
Durata: 2 ani

Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Programul de studiu are
misiunea de a forma specialişti
cu pregătire superioară în domeniul
Managementului educaţiei
fizice, cu cunoştinţe ştiinţifice,
abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu
cerinţele de pe piaţa calificărilor.
De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi
mediile profesionale în interesul
comunităţii locale, creşterea
calităţii programelor educaţionale
oferite şi dezvoltarea relaţiilor
internaţionale.

Programul de studiu:
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Nivelul de studii: Licenţă
Durata:3 ani
Număr credite:180
Descrierea programului de
studiu: Asistenţa socială este
un program de studii, încadrat în
domeniul Sociologie. Misiunea
programului de studii Asistenţă
socială este aceea de a pregăti
profesionişti cu înaltă calificare, care să posede competenţele
necesare dezvoltării serviciilor
sociale comunitare, îmbunătăţirii
calităţii vieţii indivizilor, familiilor şi
comunităţilor afectate de probleme sociale. Misiunea asumată
de programul de studii corespunde formării deprinderilor şi
aptitudinilor avansate ale asistenţilor sociali comunitari, în concordanţă cu cerinţele şi normativele legislaţiei Uniunii Europene
dar şi cu exigenţele pieţei forţei
de muncă din România şi spaţiul
european. Formarea de profesionişti în acest domeniu, precum şi de manageri de proiect
în sfera asistenţei sociale reprezintă o prioritate a acestei specializări. Profesia de asistent
social are un pronunţat caracter
aplicativ multidisciplinar, cu o
orientare înalt umanistă, care în
ultimele decenii s-a dezvoltat
extrem de rapid, în contextul
extinderii serviciilor publice şi
sociale.

Programul de
studiu:LIMBI
MODERNE APLICATE
(ENGLEZĂ /
FRANCEZĂ / GERMANĂ)
Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani

Număr credite: 180
Descrierea programului de
studiu: Programul de studii universitare Limbi moderne aplicate
(engleza / franceza / germana)
oferă o largă deschidere pe piaţa
muncii: în servicii de relaţii cu
publicul şi servicii internaţionale
ale intreprinderilor, băncilor, instituţiilor publice, organizaţiilor
guvernamentale şi non guvernamentale și ale organismelor europene, birouri de traducători, în
domeniile turismului, publicității,
comunicării etc. Parcurgerea în
regim facultativ a modulului psihopedagogic oferă posibilitatea de a
opta pentru cariera didactică.
Cu
specializarea
Limbi
Moderne Aplicate ai posibilitatea
de pregătire pentru inserţia pe
piaţa muncii prin efecturea de
stagii profesionale în întreprinderi
şi instituţii publice. Bursele de studii şi stagiile practice în străinătate oferă pregătirea necesară pentru adaptarea cerinţelor de
formare profesională şi interculturală din spaţiul european.

Programul de studiu:
MASTER
MANAGEMENT
EDUCAŢIONAL

Nivelul de studii: Master
Durata:2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Structura planului de
învăţământ asigură pregătirea
teoretică şi practică a viitorilor
specialişti, în concordanţă cu exigenţele actuale şi de perspectivă
în domeniul educaţiei. Pe lângă
asimilarea cunoştinţelor de ultimă
generaţie şi formarea competenţelor corespunzătoare disciplinelor de specialitate, se pune un
accent deosebit şi pe formarea
abilităţilor practice pentru utilizarea creativă şi individualizată a
metodelor şi tehnicilor bazate pe
diferite orientări teoretice, asigurată inclusiv efectuarea activităţilor practice la unităţi publice
şi private cu activitate de profil.
Absolvenţii specializării Management educaţional îşi vor putea
desfăşura activitatea în: unităţi
şcolare indiferent de nivelul de
pregătire, societăţi profesionale,
centre, fundaţii şi asociaţii, în fiecare context (educaţional/ şcolar,
organizaţional/ corporatist/ industrial, judiciar/ juridic, securitate şi
apărare naţională etc.).
Misiunea de învăţământ şi
de cercetare ştiinţifică asumată

se referă la: formarea de specialişti în domeniul educaţiei,
competitivi pe piaţa naţională şi
internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv – educativ în acord cu cele mai noi şi
mai performante achiziţii ale
cunoaşterii ştiinţifice din domeniile specializării şi ştiinţelor educaţiei; realizarea unui permanent
transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul
profesional; extinderea sistemului
conceptual fundamental din
management si aplicarea lui la
specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni
holistice si flexibile asupra actului
educaţional instituţionalizat şi
profesionalizarea managerilor
şcolari capabili sa proiecteze,
organizeze, să conducă şi să
evalueze instituţiile şcolare.

Programul de studiu:
PEDAGOGIA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Nivelul de studii: Licență
Durata:3 ani
Număr credite:180
Locație: Arad, Satu Mare,
Baia Mare
Descrierea programului de
studiu: Misiunea programului de
studiu – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar– este
profesionalizarea in domeniul ştiinţelor educaţiei prin dezvoltarea
unui sistem funcţional de
cunoştinţe, competenţe şi abilităţi
specifice domeniului şi specializării,
precum şi dezvoltarea unui sistem
de atitudini care să permită adaptarea continuă, oportună şi eficientă la schimbările aferente
învăţământului preuniversitar şi
universitar.
Misiunea
de
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul
educaţiei, competitivi pe piaţa
naţională şi internaţională a muncii;
perfecţionarea procesului instructiv
– educativ în acord cu cele mai noi
şi mai performante achiziţii ale
cunoaşterii ştiinţifice din domeniile
specializării şi ştiinţelor educaţiei;
realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate
spre comunitate şi mediul profesional; extinderea sistemului conceptual fundamental din management si aplicarea lui la specificul
managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice si flexibile asupra actului educaţional
instituţionalizat; profesionalizarea
managerilor şcolari capabili sa proiecteze, organizeze, să conducă şi
să evalueze instituţiile şcolare.

Programul de studiu:
PSIHOLOGIE

Nivelul de studii: Licență
Durata:3 ani
Număr credite:180
Descrierea programului de
studiu: Misiunea programului
de studiu – Psihologie– este de
a urmări şi de a realize excelenţa în cercetarea psihologică,
în educaţia profesională, în
formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în serviciile
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psihologice publice şi private de
evaluare şi diagnoză, intervenţie
psihoterapeutică, investigaţie ştiinţifică şi educaţie.

Programul de studiu:
TRANSDISCIPLINARITATE
ÎN PREDAREA
LIMBILOR MODERNE

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Programul de studii universitare Transdisciplinaritate
în predarea limbilor moderne
oferă o largă deschidere pe piaţa
muncii: in servicii de relaţii cu
publicul şi servicii internaţionale
ale intreprinderilor, băncilor, instituţiilor publice, organizaţiilor
guvernamentale şi non guvernamentale și ale organismelor europene, birouri de traducători, în
domeniile turismului, publicității,
comunicării etc.
Cu programul de studii Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne ai posibilitatea de
pregătire pentru inserţia pe piaţa
muncii prin efecturea de stagii
profesionale în întreprinderi şi
instituţii publice.

Programul de studiu:
COMUNICARE
MANAGERIALĂ ŞI
RESURSE UMANE

Nivelul de studii: Master
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Programul de studii masterale urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în comunicare managerială şi resurse umane, făcând
parte din strategia de dezvoltare
pe termen lung a . Facultăţii de
Ştiinţe Socio-Umane, Educaţie
Fizică şi Sport.
Printre obiectivele principale
ale acestui program se numără
dezvoltarea aptitudinilor de investigaţie şi suport, de consultanţă,
cât şi consilierea, conducerea şi
controlul resurselor umane.
Un alt punct important îl
reprezintă crearea de abilităţi în
utilizarea metodelor şi tehnicilor
moderne de cercetare în domeniul comunicării manageriale şi al
resurselor umane. Este necesară
şi familiarizarea masteranzilor cu
realităţile mediului intern al organizaţiilor (structuri, mod de
funcţionare şi de conducere, distribuirea sarcinilor şi competenţelor, politica de personal etc.),
prin cercetări individuale sau de
grup, sub coordonarea cadrelor
didactice.

Programul de studiu:
COMUNICARE ŞI
RELAŢII PUBLICE

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Programul de licenţă,
Comunicare şi relaţii publice din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, Educaţie Fizică şi Sport, are
ca obiectiv principal formarea viitorilor experţi în ştiinţele comunicării.

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea
de specialişti în comunicare ţi
relaţii publice, capabili să perceapă complexitatea societăţii în
care trăim, aflată în era globalizării şi a mondializării.
Un alt obiectiv esenţial al
acestui program de studiu, este
reprezentat de racordarea la
actualitate (pe baza standardelor
specifice) a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin
formarea unui comportament profesionist al viitorilor specialişti din
domeniul comunicării şi relaţiilor
publice.

Programul de studiu:
ISTORIE ŞI
CIVILIZAŢIE
EUROPEANĂ

Nivelul de studii: Master
Durata: 2 ani(4 semestre)
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu:
Programul de studii
masterale cu specializarea Istorie
şi Civilizaţie Europeană, din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, Educaţie Fizică şi Sport,
pregăteşte specialişti de înaltă
calificare pentru învăţământ şi
cercetarea istorică, în condiţiile
în care istoria se numără printre
cele mai vechi şi de tradiţie discipline din învăţământul superior
românesc.
Masteratul oferă un climat
adecvat nu doar pentru pregătirea didactică, ci şi pentru viitoarea carieră ştiinţifică, având un
personal didactic atestat, laboratoare bine echipate şi tehnici
moderne de predare, precum şi
biblioteci cu literatură de specialitate recentă şi în limbi de circulaţie internaţională.

Programul de studiu:
ISTORIE

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Descrierea programului de
studiu: Programul de licenţă cu
specializarea Istorie este unul de
tradiţie, cu peste 20 de ani vechime, fiind înscris în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, Educaţie Fizică şi Sport.
Printre obiectivele principale
ale specialiştilor în istorie se
numără: regăsirea informaţiei

despre trecutul istoric; stabilirea
faptelor istorice pe baza informaţiilor din izvoare şi din afara
izvoarelor; prezentarea orală şi
scrisă, în limba programului de
studii şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a cunoştinţelor de
specialitate; utilizare la un nivel
de bază a metodelor specifice
unei ştiinţe auxiliare a istoriei
(paleografie chirilică/slavă/latină
etc., epigrafie).

Programul de studiu:
LIMBI MODERNE
APLICATE
ÎN AFACERI

Nivelul de studii: Masterat
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu:
Programul de studii
masterale Limbi moderne aplicate în afaceri urmăreşte pregătirea viitorilor experţi în aplicarea
limbilor moderne în afaceri.
Programul de studiu intenţionează să ofere celor care îl
urmează posibilitatea de a
dobândi informaţii în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea
competenţelor de nivel superior
în: traducere generală şi specializată, terminologie, informatică
aplicată şi multimedia, economie,
contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice,
relaţii economice internaţionale.

Programul de studiu:
EVALUAREA
POLITICILOR ŞI
PROGRAMELOR
PUBLICE EUROPENE

Nivelul de studii: Master
Durata: 2 ani
Număr credite: 120
Descrierea programului de
studiu: Programul de studiu
urmăreşte pregătirea viitorilor
experţi în evaluarea de politici
publice şi programe europene.
Calificarea de evaluator de programe şi politici publice europene a fos tvalidată de către Autoritatea
Naţională
pentru
Calificări. Validarea acestei calificări de master se bazează pe
faptul că specializarea propusă
are un caracter inovativ şi prezintă interes pentru comunitatea academică, fiind în acelaşi
timp conectată cu cerinţele

pieţei la nivel naţional şi internaţional. Astfel, această specializare nu doar contribuie la acoperirea unei arii importante pentru
învăţământul superior din România, dar şi răspunde unei nevoi
reale a societăţii, vizând reducerea deficitului de specialişti în
evaluarea propunerilor de proiecte cu finanţare din partea Uniunii Europene.
Programul intenţionează să le
ofere celor care îl urmează posibilitatea de a dobândi informaţii în
ceea ce priveşte evaluarea de
proiecte şi managementul fondurilor europene, metodele de
evaluare economică şi de cercetare socială, teorii şi practici de
evaluare a politicilor şi programelor publice, elemente de audit
şi evaluare financiară.

Programul de studiu:
RELAŢII
INTERNAŢIONALE ŞI
STUDII EUROPENE

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Locație: Arad, Satu Mare
Descrierea programului de
studiu Specializarea Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene
se înscrie în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socioumane, Educaţie Fizică şi Sport,
corespunzând dinamicii reformei
din acest domeniu, izvorâtă din
preocupările întregii societăţi
româneşti de a se integra în
structurile instituţiilor europene şi
euro-atlantice.
Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea
de specialişti capabili să perceapă în complexitatea sa fenomenul european, care defineşte
un anumit mod de a gândi,
acţiona şi exista pe coordonatele globalizării şi mondializării.

Cunoştinţele dobândite la
nivelul programului de studiu sunt
necesare viitorilor specialişti în
elaborarea şi implementarea strategiilor menite să accelereze procesele politice, economice şi
sociale în vederea integrării depline a României în UE; a lucra în
instituţiile şi organizaţiile europene
la nivel naţional şi internaţional, în
ONG-uri, la nivelul exigenţelor şi
standardelor europene.

Programul de studiu:
MASTER PSIHOLOGIE
CLINICĂ ŞI
PSIHOTERAPII

Nivelul de studii: Licență/
Master/Doctorat
Durata:2 ani
Număr credite:120
Descrierea programului de
studiu
Misiunea masteratului Psihologie clinică şi psihoterapii– este de
a urmări şi de a realiza excelenţa
în cercetarea psihologică, în educaţia profesională, în formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în
serviciile psihologice publice şi private de evaluare şi diagnoză, intervenţie psihoterapeutică, investigaţie
ştiinţifică şi educaţie.
Principalul obiectiv îl reprezintă, formarea specialiştilor în domeniul psihologiei clinice (în sens
general) capabili să-şi desfăşoare
activitatea în unităţi medicale în care
este implicată expertiza în sănătate
şi boală, în unităţi de cercetare
orientată asupra factorilor şi mecanismelor psihologice ale sănătăţii şi
bolii şi asupra programelor, strategiilor, metodelor şi tehnicilor de intervenţie psihoterapeutică, în cadrul
sistemului de învăţământ pentru
instruirea viitorilor specialişti sau
pentru autodezvoltare şi formare continuă.
Decan, conf. univ. dr.
Cristian Măduţa
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FACULTATEA DE FARMACIE

Adresa: Arad, Str. Liviu
Rebreanu, nr. 86, Campusul Universitar “Vasile Goldiș”
Telefon: 0257-259850, Fax:
0257-259851,
E-mail: farmacie@uvvg.ro
Web: farmacie.uvvg.ro
Facultatea de Farmacie a
fost înfiinţată începând cu anul
universitar 2015-2016 şi are în
componenţa sa două programe
de studiu: Farmacie şi Nutriţie
şi dietetică. Studenţii pot urma
două specializări: Farmacie, IF, 5
ani, 300 ECTS, acreditat şi Nutriţie
şi dietetică, IF, 3 ani, cu autorizaţie
de funcţionare, 180 ECTS;
Specializarea Farmacie a fost
înfiinţată începând cu anul universitar 2005-2006, iar specializarea de
Nutriţie şi dietetică începând cu anul
universitar 2011-2012, ca răspuns
la cerinţele pieţei locale şi europene.
Programul de studii Farmacie
a fost înfiinţat începând cu anul
universitar 2005-2006, în cadrul
în cadrul Facultăţii de Medicină,
Farmacie şi Medicină Dentară.
Infiinţarea sa a fost motivată de
importanţa pe care o are această
specializare în structura asis-

cordanţă cu prevederile Directivei
2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, referitoare la profesiunea de Farmacist şi urmăreşte:
Creşterea performanţei profesionale a farmacistilor, în conformitate cu normativele europene;
Însuşirea de cunoştinţe teoretice necesare exercitării profesiei;
Formarea de personal uman
înalt calificat în domeniu, conform
cu cerinţele de pe piaţa muncii
din România şi Spaţiul European;

dar in special la nivelul judetului
Arad in vederea cresterea calitatii asistentei farmaceutice furnizate populatiei.

tenţei medicale în concordanţă
cu normele UE şi susţinută de
baza materială existentă, de posibilităţile diverse de instruire teoretică şi practică. Apariţia acestei
specializări din cadrul Facultăţii
de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară se datorează cîtorva cadre didactice pe care le considerăm întemeietorii Şcolii de
Farmacie Arădene: prof. univ. dr.
Aurel Ardelean, prof. univ. dr. Gligor Virginia, prof. univ. dr. Dehelean Gheorghe, prof. univ. dr.
Lupea Alfa Xenia, prof. univ. dr.
Ardelean Dorina, prof. univ. dr.
Ardelean Gavrilă.
Facultatea de Farmacie din
cadrul U.V.V.G. Arad îşi asumă
misiunea unui învăţământ
modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele din practică,
care contribuie la acumularea
cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea
competenţelor orizontale şi
transversale. Misiunea asumată
pentru formarea farmaciştilor şi
a nutriţioniştilor şi dieteticienilor este bazată pe standardele
de calitate impuse de reglementările sectoriale, standardele ARACIS şi normativele
legislative privind învăţământul
superior, precum şi a reglementărilor europene şi naţionale privind profesiunea de farmacist
şi
respectiv
de
nutriţionist-dietetician.
Procesul educativ este în con-

Actualizarea permanentă a
curriculei în funcţie de standardele specifice şi conform legislaţiei în vigoare, reglementată
sectorial în spaţiul european;
Deprinderea unei etici profesionale;
Dezvoltarea capacităţii de
muncă în echipă şi abilitati de
comunicare.
Procesul educativ formativ la
specializarea Nutriţie şi dietetică este determinat de necesitatea de formare a resursei
umane în domenii existente deja
în Uniunea Europeană. Specialişiti licenţiaţi în domeniul dieteticii şi nutriţiei îşi pot desfăşura
activitatea în sistemul sanitar, în
industria alimentară (prin asigurarea serviciilor de analiză şi control al calităţii alimentelor), în alte
instituţii.
Autorizarea acestor specializări a fost necesară deoarece:
- Completează armonios şi
diversifică paleta de opţiuni pentru
absolvenţi,
în
cadrul
învăţământului medical arădean
şi a reformei globale a
învăţământului românesc;
- Asigură absolvenţi licenţiaţi
în domeniul farmaceutic;
- Asigură normele de competenţă pe care reţeaua de farmacii
de stat şi privată impune la nivel
naţional şi internaţional;
- Deschide noi perspective în
cercetare în domenii de vârf.
- Acopera deficitul de farmacişti de la nivelul intregii tari,

macie enumerăm:
Însuşirea de cunoştinţe teoretice necesare exercitării profesiei;
Formarea de specialişti înalt
calificat în domeniu, conform cu
cerinţele de pe piaţa muncii din
România şi Spaţiul European;
Actualizarea permanentă a
curriculei în funcţie de standardele specifice şi conform
legislaţiei în vigoare, reglementată sectorial în spaţiul
european;
Dintre obiectivele specifice
menţionăm:
Alocarea unui număr mai
mare de ore activităţilor practice
de specialitate permite acumularea unor abilităţi şi competenţe
specifice, clar definite în cadrul
programului Farmacie:
Îmbinarea noţiunilor teoretice
cu practica farmaceutică;
Dobândirea capacităţilor de
comunicare în relaţia farmacistpacient, în echipe interdisciplinare;
Aspecte teoretice şi practice
legate de serviciile de asistenţă
farmaceutică;
Însuşirea unor noţiuni de
management al serviciilor de
sănătate, de management al
calităţii, al riscului profesional,
aspecte legale şi etice ale practicii farmaceutice;
Acumularea de cunoştinţe de
legislaţie sanitară;
Formare continuă pe tot parcursul vieţii.
Însuşirea metodologiei cer-

Programul de studiu:
FARMACIE

Nivelul de studii: Licență
Durata: 5 ani
Număr credite: 300
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Dintre obiective generale
ale programului de studiu Far-

cetării ştiinţifice fundamentale şi
aplicative încă din primii ani de
studiu;
Cultivarea abilităţii de a lucra
independent, prin studiu individual pentru aprofundarea noţiunilor predate (aspecte menţionate în fişele disciplinelor model
Bologna pentru toate disciplinele
cuprinse
în
planul
de
învăţământ);
Practicarea unui învăţământ
centrat pe student
Atragerea studenţilor în colectivele de cercetare şi cercurile ştiinţifice studenţeşti, valorificarea
rezultatelor cercetării.
Domeniul de studii: Sănătate
Competențe:
Competenţe profesionale:
C1. Proiectarea, formularea,
prepararea si conditionarea
medicamentelor, suplimentelor
alimentare, cosmeticelor si a altor
produse pentru sanatate
C2. Depozitarea, conservarea, distributia medicamentelor,
suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru
sanatate
C3. Eliberarea medicamentelor suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru
sanatate si asistenta farmaceutica
C4. Analiza si controlul substantelor, medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor si altor produse pentru
sanatate analiza in laboratoare
de biochimie, toxicologie, igiena
mediului si alimentelor

Programul de studiu:
NUTRIŢIE ŞI
DIETETICĂ

Nivelul de studii: Licență
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Limba de predare: Română
Domeniul de studii: Sănătate
Descrierea programului de studiu: Dintre obiective generale ale
programului de studiu Nutriţie si
dietetica enumerăm:
Actualizarea permanentă a

curriculei în funcţie de standardele specifice şi conform legislaţiei în vigoare, reglementată
sectorial în spaţiul european;
Dezvolarea unor programe de
cooperare cu cât mai multe instituţii din spaţiul european şi extraeuropean în vederea dezvoltării
cercetării şi creşterea numărului
de mobilităţi;
Deprinderea normelor de
deontologie profesională;
Respectarea calităţii academice prin aplicarea ei la toate
nivelele de activitate instituţională, pentru îmbunătăţirea continuă a activităţilor derulate în planul educaţiei, precum şi al
cercetării ştiinţifice în cadrul
facultăţii;
Alocarea unui număr mai
mare de ore activităţilor practice
de specialitate permite acumularea unor abilităţi şi competenţe
specifice, clar definite în cadrul
programului Nutriţie şi dietetică.
Dintre obiectivele specifice
menţionăm:
1. Cunoaşterea, înţelegerea
conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale
ariei de specializare; utilizarea lor
adecvată în comunicarea profesională
3. Elaborarea unui proiect de
cercetare privind fiziologia şi biologia nutriţiei argumentarea metodelor, tehnicilor, procedeelor şi
instrumentelor aplicate, pe baza
cunostintelor fundamentale
4. Identificarea nevoilor
nutriţionale adecvate pe diverse
categorii de indivizi şi elaborarea
unei diete folosind produse dietetice speciale
5. Stabilirea nevoilor nutriţionale şi a unei diete, tratarea şi
consilierea pacientului folosind
produse dietetice speciale Interpretarea şi analizarea noţiunilor
de farmacoterapie şi stabilirea
unei diete folosind produse dietetice speciale sau medicamente
6. Elaborarea unui studiu de
caz pentru o situaţie ce vizează
consilierea nutriţională şi de integrare socială
Competențe: Proiectarea şi
aprofundarea noţiunilor funda-

mentale în domeniul medical cât
şi fizico-chimic
Identificarea şi analiza
aspectelor nutriţionale pe grupe
de vârstă
Recunoasterea dezechilibrelor nutriţionale şi stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de boli
Definirea principiilor de farmacoterapie şi a celor specifice
alimentului
Consiliere nutriţională in diferite boli
Decan, Prof. Univ. Dr.
Claudia Crina Toma
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FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE

Adresa: B-dul Revolutiei, nr.
94, Arad, 310025
Telefon: 0257 210171 | 0257
214890
E-mail: drept@uvvg.ro
Web: drept.uvvg.ro
Facultatea de Științe Juridice
din cadrul universității este prima
Facultate de Drept privată din
România, înființată în anul 1990.
În primii ani de existență a
facultății, aici au predat profesori
renumiți de la universitățile din
Cluj și București, precum T.
Drăganu, V. Hanga, M. Mureşan,
I. Deleanu, L. Pop, M. Niciu, M.
Basarab, A. Sida, I. Iovănaş, I.
Mircea, M. N. Costin, I. Turcu,
Gh. Mateuţ, Gh. Nistoreanu, Gh.
Botea, Al. Țiclea, care au contribuit la ridicarea substanțială a
nivelului academic al facultății
noastre. În prezent, cadrele universitare ale facultății sunt atât
personalități arădene, majoritatea
dintre ele fiind practicieni ai dreptului, ceea ce contribuie la o
foarte bună corelare a procesului
didactic cu cerințele pieței muncii
și a practicii în domeniu.
Facultatea dispune importante relații internaționale: Institutul
European de Drept (European
Law Institute), Universitatea din
Viena, Academia de Științe a
Austriei, Universitățiile din Cracovia, Varșovia, Osnabruck,
Budapesta, Trnava, Zagreb, Novi
Sad, etc.
Studenții facultății se bucură
de o infrastructură didactică şi de
cercetare ştiinţifică ce se ridică la
standardele europene, cuprinzând laboratoare de criminalistică şi de limbi moderne, centrul
de informare integrare europeană, cabinetul pentru protecţia
drepturilor omului, laboratorul de
informatică juridică şi de drept
informatic, Biblioteca Centrală
Universitară ”Tudor Arghezi”,

Nivelul de studii: Licență
Durata: 4 ani
Număr credite: 240
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Facultatea de Științe
Juridice din cadrul universității
este prima Facultate de Drept privată din România, înființată în
anul 1990.
Facultatea gestionează parcursul universitar al studențiilor
în conformitate cu un curriculum
proiectat la standarde naționale
și europene, asigurând o
pregătire profesională, teoretică
și practică, ce garantează integrarea socio-profesională în specialitate a absolvențiilor. Acest
fapt este garantat de judicioasa
îmbinare a disciplinelor de specialitate cu cele complementare,
opționale și de cultură generală
prin care studenții dobândesc

Competențe:
Competenţe profesionale:
- Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi
metodologiilor din domeniul juridic;
- Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului
juridic;
- Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a
celorlalte instrumente juridice
internaţionale;
- Interpretarea, corelarea şi
compararea
instituţiilor

spaţiile aferente pregătirii studenţilor
în
cadrul
FEDE
(Federaţia Europeană a Şcolilor
Superioare).
Oferta
educațională
a
facultății cuprinde nivelul de
licență, cu durata de 4 ani și cel
de Masterat, în domeniile Instituții
de drept civil și procesual civil și
Instituții de drept penal și procesual penal. De asemenea, facul-

competențe profesionale ce îi vor
face competitivi pe piața muncii.
Programul de studiu este
organizat la forma de învățământ
IF cu durata de 4 ani, 8 semestre,
240 credite ECTS. Titlul absolventului: licenţiat în ştiinţe juridice.
Absolvenţii licențiați pot ocupa,
conform Registrului Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior, diferite posturi, si anume:
judecători, procurori, avocaţi, notari,

juridice din dreptul naţional,
dreptul european şi dreptul
altor state;
- Aplicarea cunoştinţelor
necesare în culegerea datelor şi
informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă;
- Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în
încadrarea lor corectă din punct
de vedere juridic şi în soluţionarea lor.

tatea asigură programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, pentru
cunoașterea și aprofundarea noilor coduri ale României.
Absolvenții
Facultății de
Științe Juridice pot ocupa diferite
posturi, și anume: judecători, procurori; avocați; notari; auxiliari în
magistratură – asistenți judiciari,
executori judecătorești, conducători carte funciară, grefieri,
secretari la instanțele judecătorești și parchete; consilieri juridici la societăți comerciale, regii
autonome sau companii naționale; funcționari în administrația
publică centrală și locală; experți
pe lângă instituții guvernamentale sau nonguvernamentale;
lucrători în inspectorate ale
poliției și ale serviciilor de securitate; orice alt loc de muncă ce
necesită pregătire juridică.

Programul de studiu:
DREPT

situaţii • Creativitate • Abilitaţi
de conducător • Capacitatea de
a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei • Capacitatea
de a inerpreta legile • Abilitatea
de a lucra independent • Capacitatea de a concepe proiecte
şi de e le derula • Preocuparea
pentru obţinerea calitaţii •
Voinţa de a reuşi • Cunoaşterea jurisprudenţei • Corelarea
legislaţiei interne cu legislaţia
şi jurisprudenţa din alte ţări,
precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale

auxiliari in magistratura (asistenţi
judiciari, executori judecătoreşti,
conducători carte funciară, grefieri,
secretari la instanţele judecătoreşti
şi parchete), consilieri juridici la
societăţi comerciale, regii autonome sau companii naţionale; funcţionari în administraţia publică centrală şi locală; experţi pe lângă
instituţii guvernamentale sau nonguvernamentale; lucrători în inspectorate ale poliţiei şi serviciile de
securitate; orice alt loc de muncă ce
necesită pregătire juridică.

Domeniul de studii:
DREPT

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

Programul de studiu:
Instituții de Drept civil și
procesual civil

Nivelul de studii: Master
Durata: 1,5 ani
Număr credite: 90
Locația: Arad
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Programul de studii de
master Instituții de Drept civil şi
procesual civil, are ca misiune
aprofundarea studiului instituțiilor de drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei şi nu
în ultimul rand de drept internațional privat, atât sub aspect
teoretic, cât şi sub aspect practic. Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluțiile
date de instanțe deseori contradictorii din rațiuni de interpretare, reclamă cu necesitate
o abordare mai aprofundată a
jurisprudenței. De asemenea
răspunzând acestor necesități
legislația este supusă unor
transformări
menite
sa
răspundă problemelor semnalate în practica pe de o parte
iar pe de altă parte celor ce
apar ca efect inevitabil al
aderării României la Uniunea
Europeană, motiv pentru care
au loc dezbateri pe marginea
acestor probleme, menite să
răspundă acestor exigențe. Prin
domeniile abordate în cadrul
acestui master se urmăreşte
atât dimensiunea de cercetare
ştiințifică, formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune practică-aplicativă.

Domeniul de studii:
DREPT

Competențe:
Capacitatea de a transpune
in practică cunostinţele dobândite • Abilitaţi de cercetare •
Capacitatea de adaptare la noi

Programul de studiu:
Instituții de Drept penal
și procesual penal

Nivelul de studii: Master
Durata: 1,5 ani
Număr credite: 90
Limba de predare: Română
Domeniul de studii:
DREPT
Descrierea programului de
studiu: Programul de studii de
master Instituții de Drept penal
și procesual penal are ca obiect
de studiu căile şi mijloacele de
prevenire şi combatere a criminalității, fenomen ce cunoaşte o
accentuată recrudescență şi
diversificare. Programul răspunde unei necesități stringente de
pregătire şi formare în varii domenii de activitate: justiție, avocatură, poliție şi altele.
Urmare a ratificării de către
statul român a unor instrumente
juridice la nivel european şi internațional, au fost adoptate numeroase legi în materie penală, procesual penală, execuțional
penală şi privind cooperarea judiciară internațională în materie
penală. În acord cu aceste evoluții legislative, acest masterat se
doreşte a fi atât unul de formare,
prin asimilarea celor mai actuale
standarde interne şi europene în
materie prin încurajarea masteranzilor de a găsi şi propune
soluții legislative şi instituționale
menite să servească sistemului
judiciar în activitatea de prevenire şi combatere a criminalității.
Totodată, se urmăreşte ca, în
acord cu legile în materie
penală, studiile masterale în
acest domeniu să fie recunoscute ca stagii de formare în profesiile juridice, contribuindu-se pe
această cale, la formarea de specialişti cu o temeinică pregătire în
materie.
Competențe: Capacitatea de
a transpune in practică cunostinţele dobândite • Abilitaţi de cercetare • Capacitatea de adaptare
la noi situaţii • Creativitate • Abilitaţi de conducător • Capacitatea
de a se adapta procesului de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei • Capacitatea de a
inerpreta legile • Abilitatea de a
lucra independent • Capacitatea
de a concepe proiecte şi de e le
derula • Preocuparea pentru
obţinerea calitaţii • Voinţa de a
reuşi • Cunoaşterea jurisprudenţei
• Corelarea legislaţiei interne cu
legislaţia şi jurisprudenţa din alte
ţări, precum şi cu tratatele şi convenţiile internaţionale
Decan, Conf. univ. dr.
Daniel Berlingher
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FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Adresa: Str. Liviu Rebreanu,
nr. 86, Arad, 310045
Tel: 0257 259853,
e-mail: medicinadentara@uvvg.ro,
web: medicinadentara.uvvg.ro
Facultatea de Medicină Dentară, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în
anul 1991 şi se integrează armonios in structura Universităţii de
Vest “Vasile Goldiş” Arad, ale
cărei facultăţi au cu preponderenţă profil umanist. Facultatea
de Medicină Dentară, a fost acreditată prin HG 969 din 2000.
Ideea înfiinţării Facultăţii de
Stomatologie a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi de existenţa, încă din
anul 1956, a unei puternice
Şcoli Postliceale de Tehnică
Dentară, care a dat ţării generaţii de specialişti valoroşi. În
cadrul acestei şcoli, s-a dezvoltat o puternică bază materială şi
s-a format un valoros colectiv
didactic. Un alt factor care a
determinat înfiinţarea acestei
specializări este baza materială
stomatologică deosebită a
municipiului Arad, reprezentată
de patru policlinici stomatologice cu 60 unităţi de lucru, între
care Policlinica Stomatologică
Judeţeană „Aurel Vlaicu”, care
la ora respectivă era una dintre
cele mai moderne şi bine echipate din ţară.
Prin acreditarea instituţională
a Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad, prin Legea nr.
240/2002 publicată în Monitorul
Oficial
al
României
nr.
291/30.04.2002,avem toate drepturile prevăzute de legea
învăţământului, inclusiv de organizare a examenelor de finalizare
a studiilor.

integrării în spaţiul european şi
internaţional.
Întregul efort al corpului academic este centrat pe formarea
de absolvenţi, cu pregătire adecvată în domeniul medical dentar
şi al cercetării ştiinţifice, raportate la standardele europene şi
internaţionale.
Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul
informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea
deciziilor şi adoptarea strategiilor
educaţionale şi a sistemelor de
evaluare curriculară, dezvoltă
capacitatea de a lucra în echipă.
Pogramele de studii acreditate şi autorizate - nivel licenţă în cadrul Facultăţii de Medicină
Dentară U.V.V.G. din Aradsunt:

studenţi cu alte universităţi de
prestigiu din spaţiul EU.
Centre de cercetare: Centrul
de cercetare în medicina dentară
și tehnică dentară.

Cadrul educaţional este
variat, cu abordare multidisciplinară în educaţia medicală a viitorilor absolvenţi, implicarea lor în
programele de cercetare, sociale,
programe de pregătire postuniversitară şi în educaţia medicală
continuă.
Practicăm un învăţământ
modern, centrat pe student,
adaptat cerinţelor spaţiului european, prin creşterea ponderii activităţilor practice şi a activităţilor
de studiu şi de cercetare individuală.
Studenţii desfăşoară activitate de cercetare în strânsă corelație cu activităţile educaţionale,
surse de formare în contextul

- Medicină dentară - 6 ani/zi,
IF, 360 de credite ECTS, licenţă –
specializare acreditată prinH.G.
696/2000 şi prin Legea nr.
240/2002
- Tehnică dentară – IF, 3 ani/zi
180 credite ECTS, licenţă – specializare acreditată conform H.G.
nr. 493/2013
Facultatea de Medicină
Dentară, prin programele de
studii Medicină Dentară și Tehnică Dentară
realizează
învăţământ superior pe ciclul
licență, cursuri academice postuniversitare, studii de perfecţionare/specializare profesională,
şcoli
de
vară,
parteneriate şi schimburi de

cunoştinţelor teoretice şi practice
precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa
naţională şi internaţională a muncii.
Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul
informativ al învăţământului
medical dentar cu cel formativ,
permite implicarea studenţilor în
luarea deciziilor şi adoptarea
strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară,
dezvoltă capacitatea de a lucra
în echipă.
Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Den-

Programul de studiu:
Medicină Dentară

Nivelul de studii: Licență
Durata:6 ani
Număr credite: 360 de credite
Limba de predare: Română
Descrierea programului de
studiu: Facultatea de Medicină
Dentară U.V.V.G. Arad îşi asumă
misiunea
unui
învăţământ
modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care
contribuie
la
acumularea

tarăsunt conforme cu reglementărilesectoriale specific învăţământului medical conform
Directivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi
calificărilor şi sunt dictate de
racordareala Spaţiul European al
Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.Prin compatibilizarea procesului de învăţământ
medicalnaţional şi internaţional,
conform standardelor specificMedicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor
prin sistemul ECTS.
Prin reevaluarea curriculei au
fost alocate un număr mai mare
de ore activităţilor practice de
specialitate cum ar fi: protetică
dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât
absolvenţii sunt capabili să se
integreze cu succes în profilul
specializării. Au fost introduse
discipline noi: Medicină dentară
preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite
absolventului să aleagă un traseu educaţional propriu.
A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea
bazei tehnicomateriale, crearea
de noi laboratoare, în concordanţă
cu standardele europene și standardele ARACIS.Domeniul de
studii:SănătateCompetențe:Competenţe profesionale
CI - Identificarea stării de
boală şi stabilirea diagnosticului
corect al afecţiunii (afecţiunilor)
dentare.
C2 - Terapia conservativa a
structurilor odonto - parodontale
C3 - Diagnosticul si terapia
interceptiva a anomaliilor aparatului dento-maxilar
C4 - Restaurarea protetica a
arcadelor dentare
C5 - Identificarea particularitatilor diagnostice si evolutive si
examinarea pacientului cu afecţiuni chirurgicale din sfera oromaxilofaciala
C6 - Gestionarea bazelor teoretice si legislative ale sistemelor
de sanatate operaţionale in

Romania precum si a celor
manageriale vizând cabinetul de
medicina dentara.

Programul de studiu:
Tehnică Dentară

Nivelul de studii: Licență
Durata:3 ani
Număr credite:180 de credite
Limba de predare:Română
Descrierea programului de
studiu: Programul de studiu
Tehnică Dentară face parte din
structura organizatorică a Facultăţii
de Medicină Dentară, fiind primul
Colegiu înființat în cadrul Universității noastre, încă din anul 1991,
studenţii desfăşurându-şi activitatea în paralel cu colegii lor de la
această facultate.
Specializarea Tehnică Dentarăa fost acreditată în urma propunerii A.R.A.C.I.S., prin H.G..
635/2008, publicată în Monitorul
Oficial al României, nr. 834, partea I din 11 decembrie 2008.
Fiind judeţ de graniţă, cu un
caracter multicultural, absolvenţii
noştri au şansa realizării profesionale şi pe piaţa forţei de
muncă globalizate. Suplimentul
de diplomă în limba engleză le
oferă posibilitatea angajării în sistemul public şi privat european;
Prin parteneriatele realizate
cu firme multinaţionale din domeniul aparaturii şi materialelor dentare există interesul acestor
angajatori pentru a-şi apropia cei
mai buni absolvenţi ai specializării tehnică dentară.
Misiunea specializării este de
a pregăti tehnicieni dentari foarte
bine instruiţi în domeniul proteticii
dentare, al aparatelor ortodontice
şi chirurgicale.
La absolvire, un viitor tehnician dentar trebuie să deţină
cunoştinţe la zi şi o înţelegere a
chestiunilor majore referitoare la
practica medicinii dentare în
general şi a tehnicii dentare în
special, trebuie să aibă multe abilităţi, inclusiv cele legate de cercetare, de investigaţie, cele analitice, de rezolvare a problemelor,
de planificare, comunicare, prezentare şi lucru în echipă. De
asemenea, trebuie să înţeleagă
care este relevanţa acestor activităţi în practica tehnicii dentare.
Decan, conf. univ, dr.
Paul Freiman

