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	 Înfiinţată	în	anul	1990,	
în	 cei	 23	de	ani	Universitatea	
de	 Vest	 „Vasile	 Goldiş”	 din	
Arad	 a	 devenit	 o	 cetate	 a	 şti-
inţei	şi	culturii	arădene,	 tran-
silvane	 şi	 euro-regionale,	 in-
tegrată	 în	spaţiul	 european	al	
cercetării	şi	educaţiei,	ca	mem-
bră	a	Asociaţiei	Universităţilor	
Europene	-	EUA,	Consorţiului	
European	 „Carolus	 Magnus”,	
Asociaţiei	 Universităţilor	 Da-
nubiene,	Asociaţiei	Universită-
ţilor	 Transcarpatice	 (ACRU),	
Alianţa	Universităţilor	pentru	
Democraţie	 (AUDEM),	 deţi-
nând	 vicepreşedinţia	 FEDE	 –	
Federaţiei	Europene	a	Şcolilor	
Superioare,	 organism	 partici-
pativ	 al	 Consiliului	 Europei.		
Ca	 un	 corolar	 al	 eforturilor	
comunităţii	 academice	 pentru	
calitate,	 Universităţii	 noastre	
i-a	 fost	 acordat	 calificativul	
maxim	 „grad	 de	 încredere	 ri-
dicat”,	 în	 anul	 2009,	 de	 către	
Agenţia	 Română	 de	 Asigura-
re	a	Calităţii	în	Învăţământul	
Superior.
  
	 Sub	 egida	 Senatului	
Universităţii,	integrarea	cerce-
tării	 ştiinţifice	 cu	 învăţămân-
tul	universitar	şi	practica	pro-
fesională	 este	 asigurată	 prin	
creşterea	 calităţii	 activităţii	

academice	 într-o	 dimensiune	
pluridisciplinară,	 inovativă	
şi	 multiculturală,	 desfăşura-
tă	 în	veritabile	 laboratoare	de	
cercetare	şi	formare	ştiinţifică:	
Institutul	de	Ştiinţe	ale	Vieţii,	
Incubatorul	 Tehnologic	 şi	 de	
Afaceri	 ITA,	Centrul	de	 cerce-
tări	sociale	şi	de	sondare	a	opi-
niei	 publice,	 Centrul	 de	 Stu-
dii	 Iudaice,	 Centrul	 Româno	
–	 Brazilian,	 Centrul	 Cultural	
Italian,	Centrul	de	 studii	 ger-
manice	„Fr.	Schiller”.

	 Procesul	 de	 comunicare	
didactică	–	învăţare	–	formare	
profesională,	 de	 promovare	 a	
ştiinţei	şi	culturii	în	societatea	
cunoaşterii,	a	fost,	este	şi	va	fi	
dezvoltat	 continuu	 prin:	 Zile-
le	Academice	Arădene,	„Vasile	
Goldiş”	 University	 Press,	 Bi-
blioteca	Centrală	Universitară	
„Tudor	 Arghezi”,	 revistele	 şti-
inţifice	acreditate	CNCS	şi	in-
dexate	în	baze	de	date	interna-
ţionale	 (Studia	 Universitatis	
„Vasile	Goldiş”	-	Seria	Ştiinţe-
le	 Vieţii,	 Studia	 Universitatis	
„Vasile	Goldiş”	 -	Seria	Ştiinţe	
Economice,	Studii	de	Ştiinţă	şi	
Cultură,	 Societate	 şi	 politică,	
Revista	 de	 Administraţie	 Pu-
blică)	sau	prin	accesul	tuturor	
studenţilor	 la	biblioteca	virtu-
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ală.	Astăzi,	UVVG,	ca	 institu-
ţie	 academică	 postmodernă,	
de	tip	humboldtian,	constituie	
un	forum	al	ideilor	libere,	o	co-
muniune	de	educare	în	spiritul	
adevărului,	 binelui,	 frumosu-
lui,	 idealurilor	 civice,	 demo-
cratice	şi	un	reper	emblematic	
privind	modul	 de	 asigurare	 a	
calităţii.

	 Prin	 cele	 şase	 facultăţi	
ale	sale,	Universitatea	de	Vest	
„Vasile	Goldiş”	din	Arad	oferă	
tinerilor	 deschişi	 spre	 forma-
re	intelectuală	şi	spre	actul	de	
creaţie	 o	 largă	 diversitate	 de	
programe	de	 studii	 pentru	ni-
velele	de	studii	universitare	de	
licenţă,	 masterat	 şi	 doctorat,	
facilitându-le	 formarea	 în	 ca-
rieră,	 împlinirea	 profesională	
şi	recunoaşterea	socială.

	 Dezvoltarea	 instituţi-
onală	 a	 Universităţii	 noastre	
este	şi	va	rămâne	una	merito-
rie,	racordată	organic	aşteptă-
rilor	mentorului	său	spiritual,	
Vasile	 Goldiş,	 membrilor	 fon-
datori	 ai	 comunităţii	 locale,	
distinsului	corp	academic,	stu-
denţilor,	masteranzilor,	docto-
ranzilor	 şi	 postdoctoranzilor	
noştri.	 Prestigiul	 de	 care	 se	
bucură	 Universitatea	 de	 Vest	

“Vasile	 Goldiş”	 în	 străinăta-
te	 este	 dovedit	 şi	 de	 numărul	
mare	de	studenţi	veniţi	de	peste	
hotare,	la	diferite	programe	de	
studii	 oferite	 de	 facultăţi.	 Ti-
neri	din	Italia,	Franţa,	Maroc,	
India,	 Israel,	 Turcia,	 Germa-
nia,	Austria,	Algeria,	Tunisia,	
Ungaria,	Suedia,	Turcia	şi	din	
alte	părţi	ale	lumii	studiază,	în	
limba	 română	 sau	 în	 limbile	
franceză	 şi	 engleză,	medicina.	
De	 asemenea,	 graţie	 perfor-
manţelor	 de	 până	 acum,	Uni-
versitatea	 noastră	 a	 devenit	
partenera	a	peste	100	de	presti-
gioase	instituţii	academice	din	
ţară	şi	din	întreaga	lume,	par-
ticipând	 activ	 la	 dezvoltarea	
socio-economică	 şi	 culturală	a	
României.

	 Consecventă	 crezului	
său	 tradiţional,	 „prin	 noi	 în-
şine!”,	 universitatea	 arădeană	
are	 larg	 deschise	 porţile	 sale	
către	tinerii	doritori	să	urmeze	
cursurile	 învăţământului	 su-
perior,	membrilor	şi	organiza-
ţiilor	comunităţii	arădene,	care	
au	 acordat	 şi	 acordă	 sprijin	
dezvoltării	 unei	 instituţii	 aca-
demice	 comunitare	 cum	 este	
cea	a	noastră.	Totodată,	doresc	
să	 adresez	 mulţumiri	 tuturor	
celor	care	împărtăşesc	filosofia	
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patronului	 spiritual	al	UVVG	şi	 să	 îi	 invit,	 cu	gratitudine,	 să	
împartă	bucuriile	şi	provocările	cu	corpul	academic	al	Universi-
tăţii,	la	diferite	manifestări	ştiinţifice	şi	culturale	organizate	în	
aulele	şi	sălile	de	curs	din	Campusul	Universitar.

PREŞEDINTE,

Prof.univ.dr.	
Aurel	ARDELEAN

RECTOR,

Prof.univ.dr.
Coralia-Adina	COTORACI
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CINE A FOST 
VASILE GOLDIŞ?



 Om politic care a slujit cu cre-
dinţă	 idealurile	 de	 libertate	 şi	 uni-
tate	 naţională	 a	 românilor,	 Vasile	
Goldiş	 se	numără	printre	 inspiratorii	
şi	ornizatorii	măreţului	act	al	Unirii	din	
1918,	cu	tot	ce	a	însemnat	el	pentru	
făurirea	statului	unitar	român,	printre	
gânditorii	 progresişti	 ai	 vremii	 care	
au promovat ideile generoase ale 
emancipării	maselor	populare	şi	ale	
înţelegerii	 între	 toate	popoarele	 lu-
mii.

	 La	1	decembrie	1918	Vasile	Goldiş	 rosteşte	 la	Marea	
Adunare	de	la	Alba	Iulia	celebrul	său	discurs	 în	care	relevă	
asuprirea	naţională	şi	socială	exercitată	de-a	lungul	veacuri-
lor	asupra	românilor	din	Transilvania	şi	Banat.
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CUNOAŞTE-ŢI 
UNIVERSITATEA



 

Universitatea	de	Vest	“Vasile	Goldiş”	din	Arad,	a	 fost	 fon-
dată	în	data	de	2	mai	1990,	în	Municipiul	Arad,	în	urma	unui	
miting	al	tinerilor	arădeni,	organizat	de	Comitetul	de	Iniţiativă.	
În	baza	celor	peste	3000	de	adeziuni	ale	tinerilor	participanţi,	
Rectorul	fondator,	Prof.univ.dr.	Aurel	Ardelean,	iniţiatorul	mi-
tingului,	a	înaintat	Consiliului	Provizoriu	de	Uniune	Naţională	şi	
Guvernului	României,	repectiv	Primului	Ministru	din	acea	vre-
me,	propunerea	de	înfiinţare	a	Universităţii,	care	a	fost	apro-
bată.	 În	consecinţă,	au	 fost	emise	Autorizaţia	nr.	173/1990,	
Certificatul	 nr.	 1875/1990	 şi	 Acordul	 nr.1809/1990,	 prin	 care	
Comisia	 Naţională	 pentru	 Industrie	 şi	 Servicii,	 l-a	 avizat	 pe	
domnul	Ardelean	Aurel	să	organizeze	şi	să	desfăşoare	activi-
tate	economică,	pe	baza	liberei	iniţiative,	având	ca	obiect	
de	activitate	pregătirea	de	specialişti	cu	studii	superioare,	cu	
forma	de	organizare	denumită	Universitatea	de	Vest	“Vasile	
Goldiş”	din	Arad.
	 Universitatea	a	fost	înregistrată	în	Registrul	de	Stat	şi	a	în-

ceput	efectiv	activitatea	în	anul	universitar	1990	–	1991.
	 Universitatea	 poartă	 numele	 patronului	 spiritual	 Vasile	

Goldiş,	unul	din	corifeii	şi	ideologii	Marii	Uniri	de	la	1	Decem-
brie	1918,	care	afirma	că	“numai	instituţiile	cultural-educati-
ve,	în	care	rolul	de	bază	îl	are	învăţământul,	au	menirea	de	
a	contribui	la	afirmarea	unui	popor	într-o	democraţie	de	tip	
naţional”.
	 Odată	cu	înfiinţarea,	la	data	de	18.06.1993,	a	Fundaţiei	

Universitare	“Vasile	Goldiş”	–	definită	prin	art.	1	al	Statutului	
propriu	ca	“instituţie	social-umanistă	de	cultură,	ştiinţă	şi	învă-
ţământ”-	Universitatea	a	fost	cuprinsă,	încă	de	la	început,	în	
structura	acestei	fundaţii.
	 Consacrarea	instituţională	s-a	realizat	prin	Legea	nr.	240	

din	20	aprilie	2002,	privind	înfiinţarea	Universităţii	de	Vest	„Vasi-
le	Goldiş”	din	Arad,	publicată	în	Monitorul	Oficial	al	României	
nr.	291,	partea	I,	din	30.04.2002.
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 Universitatea	 respectă	
principiile	 şi	 drepturile	 înscri-
se	 în	 Declaraţia	 Universală	 a	
Drepturilor	Omului,	Convenţia	
Europeană	a	Drepturilor	Omu-
lui	a	Consiliului	Europei,	Carta	
Drepturilor	 Fundamentale	 a	
Uniunii	 Europene,	 The	 Lima	
Declaration	 on	 Academic	
Freedom and Autonomy of 
Institution	of	Higher	Education	
(1988),	 The	 Magna	 Carta	 of	
European	 Universities	 (Bolog-
na,	 1988),	 Declaraţia	 de	 la	
Bologna	privind	Aria	Europea-
nă	 a	 Învăţământului	 Superior	
(1999).	Universitatea	este	afili-
ată	la	Asociaţia	Europeană	a	
Universităţilor	(E.U.A.)
	 Universitatea	 de	 Vest	

„Vasile	 Goldiş”	 din	 Arad	 şi-a	
început	 efectiv	 activitatea	
odată	 cu	 anul	 universitar	
1990/1991,	cu	două	 facultăţi:	
Facultatea	de	Drept	 şi	 Facul-
tatea	 de	 Marketing,	 Mana-
gement,	Informatică	iar,	în	anii	
următori,	s-au	înfiinţat	celelalte	
şapte	facultăţi.
	 La	 începutul	 anului	 uni-

versitar	 2013-2014,	 Universita-
tea	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	are	
acreditate sau autorizate 46 
de	specializări	universitare	de	
licenţă,	23	de	programe	mas-
terale	în	cele	şase	facultăţi	din	
structură,	 Şcoala	Doctorală	 şi	
Postdoctorală	cu	domenii	de	
specialitate	Medicină	şi	Biolo-
gie.	 În	urma	evaluării	externe	
realizate	de	A.R.A.C.I.S.,	în	27-
28.II.2009,	

 Universitatea	 a	 primit	 în	
30.IV.2009	 calificativul	maxim	
„GRAD	 DE	 ÎNCREDERE	 RIDI-
CAT”,	o	reconfirmare	a	califi-
cativului	obţinut	în	2007.		
	 Potrivit	Legii	de	înfiinţare	

şi	 a	 Legii	 educaţiei	 naţiona-
le	 nr.	 1/2011,	 republicată	 cu	
modificările	 şi	 completările	
ulterioare,	 Universitatea	 este	
caracterizată	 ca	 instituţie	
nonprofit,	 persoană	 juridică	
de	drept	privat	 şi	 de	utilitate	
publică,	parte	a	sistemului	na-
ţional	 de	 învăţământ,	 liberă,	
deschisă	 şi	 autonomă,	 atât	
din punct de vedere acade-
mic,	 cât	 şi	 economico-finan-
ciar,	având	drept	fundament	
proprietatea	 privată,	 garan-
tată	de	Constituţie.

10



	 Misiunea	generală	a	Uni-
versităţii	este	de	a	contribui	la	
realizarea	misiunii	 învăţămân-
tului	superior	românesc.	Misiu-
nea	asumată	de	Universitate	
este	de	educaţie	şi	cercetare	
ştiinţifică,	 în	 scopul	 de	 a	 ge-
nera	şi	a	transfera	cunoaştere	
către	societate,	prin:	 formare	
iniţială	şi	continuă	la	nivel	uni-
versitar,	 în	 scopul	 dezvoltării	
personale,	 al	 inserţiei	 profesi-
onale	a	individului	şi	a	satisfa-
cerii	 nevoii	 de	 competenţă	
a	 mediului	 socio-economic;	
cercetare	 ştiinţifică,	dezvolta-
re,	 inovare	şi	transfer	tehnolo-
gic	 prin	 creaţie	 individuală	 şi	
colectivă	 în	domeniile	 ştiinţe-
lor	 specifice	 programelor	 de	
studii	 acreditate/autorizate	
provizoriu,	 cu	 precădere	 în	
domeniile	 biomedical,	 juridic	
şi	 economic,	 precum	 şi	 prin	
asigurarea	 performanţelor	 şi	
dezvoltării	fizice	şi	sportive,	va-
lorificarea	şi	diseminarea	rezul-
tatelor	cercetării.

 
 Obiectivele strategice 

ale	Universităţii	sunt:
-	 formare	 de	 specialişti	 cu	

o	pregătire	 superioară	 şi	per-
formanţi	 pentru	 activităţile	
economice	 şi	 sociale,	 de	 în-
văţământ,	 ştiinţă	 şi	 cultură,	
capabili	 să	 răspundă	 adec-
vat	cerinţelor	sociatăţilor	com-
plexe,	într-o	continuă	evoluţie,	
precum	şi	dinamicii	actuale	şi	
previzionate	a	pieţei	forţei	de	
muncă;
-	 modernizarea	 perma-

nentă	a	programelor	de	pre-
gătire	 a	 specialiştilor	 pentru	
conversie,	 reconversie,	 speci-
alizare	şi	perfecţionare,	în	con-
textul	educaţiei	pe	tot	parcur-
sul	vieţii;
-	 dezvoltarea	 şi	 diversifi-

carea programelor de studii 
destinate	 formării	de	noi	cer-
cetători	 ştiinţifici,	 în	 consens	
cu imperativele evolutive ale 
ştiinţei,	culturii	 şi,	 în	general,	a	
societăţii	contemporane;
-	 centrarea	 procesului	

educaţional	pe	valorile	culturii	
şi	civilizaţiei	naţionale,	europe-
ne	 şi	 internaţionale,	 în	 scopul	
promovării	şi	păstrării	identită-
ţii	naţionale	şi	culturale	româ-
neşti,	 dar	 şi	 realizării	 deschi-
derilor	 necesare	 consolidării	
unităţii,	în	diversitate,	a	spaţiu-
lui	European	şi	afirmării	Româ-
niei pe plan mondial.
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CINE CONDUCE
UNIVERSITATEA?
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Preşedintele Universităţii
Consiliul	de	Administraţie	
este	 condus	 de	 Preşe-
dintele	 Fundaţiei	 Univer-
sitare	“Vasile	Goldiş”	din		
Arad,	care	este	de	drept	
şi	Preşedintele	Universită-
ţii,	conform	art.	213,	alin.	
(13)	din	Legea	Educaţiei	
Naţionale.
Preşedintele Universităţii:
Prof.univ.dr. 
Aurel Ardelean

Rectorul:
Conduce	 întreaga	 ac-
tivitate	 academică	 din	
Universitate.	
Reprezintă	 Universitatea	
în	toate	relaţiile	sale.	
Rectorul Universităţii: 
Prof.univ.dr. 
Coralia Adina Cotoraci

Senatul:
Este	 cea	mai	 înaltă	 au-
toritate	 a	 Universităţii.	
Întrunit	 lunar,	 acesta	
emite	hotărâri	şi	aprobă	
regulamente obligatorii 
pentru	 toţi	 membrii	 co-
munităţii	universitare.	Este	
format din cadre didac-
tice	şi	studenţi	din	partea	
fiecărei	facultăţi.	
Preşedintele Senatului:
Conf.univ.dr. 
Sorin Aristide Başchir

Consiliul de Administraţie asigură	 conducerea	 operativă	 a	 Universităţii,	
având	competenţe	decizionale	exclusive	privind	patrimonial	Universităţii,	cu	
toate	drepturile	conexe	acestuia,	precum	şi	competenţe	organizatorice,	de	
reglementare,	economico-financiare,	de	formare	şi	alocare	a	resurselor	pe	
priorităţi,	în	scopul	îndeplinirii	misiunii	asumată	de	Universitate.
Prorectorii Universităţii	îndeplinesc	acele	funcţii	care	le	sunt	delegate	de	că-
tre Rector prin ordin scris sau care sunt decise de Senat.
Prorectorii	Universităţii	de	Vest	“Vasile	Goldiş”	din	Arad	sunt:

Prof.univ.dr. 
Cristian Haiduc
Prorector	pentru	
Programe	de	Licenţă,	
Masterat,	Asigurarea	
Calităţii	şi	Probleme	
Studenţeşti

Prof.univ.dr. 
Anca Hermenean
Prorector	pentru	Relaţii	
Ştiinţifice	Internaţionale,	
Granturi	şi	Proiecte	
Europene

Conf.univ.dr. 
Violeta Turcuş
Prorector	pentru	
Programe	de	
Cercetare,	Dezvoltare,	
Inovare	şi	Relaţii	cu	
Mediul Economic.
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CINE CONDUCE
FACULTATEA?
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Consiliul Facultăţii:
Este organul de conducere al 
Facultăţii.	 El	defineşte	 strategia	
de	dezvoltare,	aprobă	planurile	
de	învăţământ,	propune	numă-
rul	de	studenţi	pe	specializări	 şi	
forme	 de	 învăţământ,	 aprobă	
disciplinele pentru examenele 
de	 licenţă,	 masterat	 şi	 docto-
rat,	 validează	 directorii	 de	 de-
partamente. Este format din re-
prezentanţii	departamentelor	şi	

studenţilor.

Decanul:
Răspunde	de	calitatea	întregului	
proces	 de	 învăţământ	 şi	 cerce-
tare	din	facultate.	Coordonează	
activitatea	 Consiliului	 facultăţii	
pentru	 aplicarea	 hotărârilor	 lua-
te	şi	este	preşedinte	al	Consiliului	

Facultăţii.

Prodecanii:
Răspund	 de	 domeniile	 de	 activi-
tate	ale	 Facultăţii	 care	 le	 sunt	 re-
partizate	 şi	 asigură	 conducerea	
lor	curentă,	potrivit	competenţelor	
acordate	de	Consiliul	Facultăţii.

Directorii de Departament
Realizează	 managementul	 şi	
conducerea	operativă	a	depar-
tamentului.	 Răspund	de	 planuri-
le	de	 învăţământ,	de	statele	de	
funcţii,	de	managementul	cerce-

tării	şi	al	calităţii.

Consiliul Departamentului
Răspunde	de	producerea,	trans-
miterea	şi	valorificarea	cunoaşte-
rii	 la	nivelul	departamentului,	de	
eficienţa	 activităţii	 didactice	 şi	
de cercetare a departamentului.

Secretariatul
Se	ocupă	de	gestionarea	activi-
tăţii	şcolare	din	Facultate.	Asigură	
legăturile	cu	Rectoratul,	cu	cele-
lalte	facultăţi,	cu	alte	instituţii	etc.	
Transmite	şi	aplică	deciziile	orga-
nelor	de	conducere	ale	Facultăţii	

şi	Universităţii.
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REPREZENTAREA 
STUDENŢILOR



	 Pentru	că	este	imposibil	ca	cei	peste	15.000	de	studenţi	ai	Uni-
versităţii	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	din	Arad	să-şi	exprime	opiniile	conco-
mitent,	interesele	studenţilor	sunt	aduse	la	cunoştinţa	conducerii	prin	
reprezentanţi.	
	 Sunt	mai	multe	feluri	în	care	poţi	fi	reprezentat	în	structurile	de	
conducere,	în	funcţie	de	nivel:
La nivel de Universitate
	 În	Senatul	Universităţii,	organismul	de	conducere	cel	mai	înalt,	
un	sfert	din	numărul	membrilor	este	format	din	reprezentanţii	studen-
ţilor,	la	fel	ca	la	facultăţi.	Aşadar,	hotărârile	la	nivel	de	Universitate	nu	
se	iau	fără	a	lua	în	calcul	şi	interesele	voastre,	comunicate	conducerii	
Universităţii	prin	reprezentanţii	voştri.
La nivel de Facultate
	 În	fiecare	facultate,	îţi	poţi	alege	unul	sau	mai	mulţi	studenţi	să	
te	reprezinte.	La	alegerile	pentru	a	deveni	reprezentant	al	studenţilor	
în	Consiliul	unei	facultăţi	poate	participa	orice	student	înscris	la	zi,	cu	
note	bune	(nu	este	o	condiţie	să	fie	chiar	primii	la	învăţătură).	
	 Rolul	acestor	reprezentanţi	este	să	participe	la	şedinţele	susţi-
nute	periodic	de	Consiliul	Facultăţii	şi	să	le	comunice	membrilor	Con-
siliului	Facultăţii	punctul	vostru	de	vedere.	Şi	acest	fapt	este	luat	în	se-
rios	de	facultate,	pentru	că	ei	formează	nu	mai	puţin	de	un	sfert	din	
numărul	total	de	membri	în	Consiliul	Facultăţii,	deci	nici	o	hotărâre	nu	
poate	fi	luată	fără	consultarea	lor.

De ce să fii reprezenta(n)t?
Reprezentanţii	studenţilor	în	Con-
siliul	Facultăţii	şi	în	Senat:
•	 pot	 propune	 acte	 normative	
care	să	îmbunătăţească	activita-
tea	colegilor;
•	se	pot	informa	direct	de	la	struc-
turile	academice	şi	administrative	
ale	Universităţii	în	problemele	ce	îi	
vizează	pe	studenţi;
•	au	acces	permanent	la	secre-
tariate	 şi	 în	 afara	 orelor	 de	 pro-
gram cu publicul pentru a rezolva 
problemele	studenţilor.

Ce obligaţii au?
•	să	cunoască	bine	proble-
mele	 legate	 de	 activităţile	
didactice	şi	sociale	ale	stu-
denţilor	pe	care	îi	reprezintă	
şi	să	propună	soluţii;

•	să	îi	informeze	pe	studenţii	
pe	care	îi	reprezintă;
•	 să	 participe	 la	 şedinţele	
consiliului	 iar	 trei	 absenţe	
nemotivate duc la revoca-
rea lor.

	 O	 altă	metodă	 prin	 care	
studenţii	 se	 pot	 organiza	 pentru	
a-şi	 reprezenta	 interesele	o	con-
stituie	 organizaţiile	 şi	 asociaţiile	
studenţeşti.	Prin	intermediul	aces-
tora,	 studenţii	 care	 au	 ceva	 în	
comun	se	cunosc	şi	realizează	îm-
preună,	pe	bază	de	voluntariat,	
activităţi	 variate,	de	 la	proiecte,	
training-uri,	 târguri	 până	 la	 şco-
li	de	vară,	 festivaluri.	Chiar	dacă	
asociaţiile	 studenţeşti	 nu	 au	 rol	
decizional	în	Universitate,	ele	pot	
fi	consultate	când	se	ia	o	hotărâ-
re.
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ASOCIAŢIILE
STUDENŢEŞTI



	 Consiliul	Consultativ	al	Studenţilor	(C.C.S).	–	Funcţio-
nează	ca	şi	parte	integrată	a	structurii	Universităţii,	având	
drept	 scop	 reprezentarea,	 informarea	 şi	 implicarea	 stu-
denţilor	în	managementul	academic,	în	activităţi	extraş-
colare	şi	comunitare,	dar	şi	medierea	relaţiilor	dintre	ca-
dre	didactice	şi	studenţi.	Consiliul	Consultativ	al	Studenţilor	
este	prezidat	de	către	Prefectul	Studenţilor,	ales	prin	vot	
secret	cu	majoritate	simplă	pe	un	mandat	de	2	ani.
	 Organizaţia	 Studenţească	„Vasile	Goldiş”	 –	 Este	or-

ganizaţia	non-guvernamentală	cu	drept	de	reprezentare	
şi	apărare	a	intereselor	studenţeşti	în	raport	cu	conduce-
rea	Universităţii	de	Vest	 „Vasile	Goldiş”	din	Arad.	Desfă-
şoară	o	activitate	cu	caracter	social,	cultural,	profesional,	
economic	şi	de	angajare	civică,	militând	pentru	unitatea	
vieţii	studenţeşti,	în	sprijinul	autonomiei	şi	a	cooperări	uni-
versitare.
	 De	asemenea,	Universitatea	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	

din	Arad	încurajează	şi	susţine	asociaţii	studenţeşti	pe	dife-
rite	profile	cu	ar	fi:	Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni 
– Medicină; Asociaţia Studenţilor Informaticieni U.V.V.G. – 
Informatică; Aiesec Arad – Leadership; Elsa Arad – Drept, 
şi	altele.
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De ce să faci parte 
dintr-o  asociaţie 

studenţească?

	 Procesul	 de	 la	 Bologna	
presupune compatibilizarea sis-
temelor	de	învăţământ	superior	
din	 ţările	 europene.	 Declaraţia	
de	 la	 Bologna	 (1999),	 semnată	
de	miniştri	ai	educaţiei	din	ţările	

1.	Îţi	dă	ocazia	să	faci	ceva	util	şi	plăcut	în	timpul	liber	şi	să	fii	ceva	mai	
mult	decât	tipicul	student	care	merge	la	cursuri,	seminarii	şi	laboratoare.
2.	Activitatea	în	cadrul	unei	asociaţii	nu	urmează	un	program	fix,	ca	o	
slujbă	sau	un	stagiu,	ci	unul	flexibil,	dar	destul	de	variat	 încât	 să	nu	 te	
plictiseşti	niciodată.
3.	Este	o	sursă	foarte	bună	pentru	a	câştiga	acea	„experienţă”	atât	de	
căutată	de	angajatori	chiar	şi	când	vine	vorba	de	proaspăt	absolvenţi.
4.	Poţi	dobândi	sau	perfecţiona	abilităţi	foarte	folositoare	nu	doar	pe	pia-
ţa	muncii,	dar	şi	în	viaţa	socială:	de	lucru	în	echipă,	de	comunicare	şi	de	
prezentare,	de	organizare	a	evenimentelor,
5.	Cunoşti	persoane	care	îţi	pot	înfrumuseţa	viaţa	prin	diversitatea	lor.
6.	Prin	intermediul	unui	proiect	al	asociaţiei	poţi	pleca	în	străinătate	prin	
schimburi	de	tineri,	la	şcoli	de	vară,	traininguri,	conferinţe	etc.
7.	De	multe	ori,	printre	foştii	membri	cu	care	se	păstrează	legătura	se	gă-
sesc	şi	manageri	sau	directori	ai	unor	firme	de	profil,	pe	care	ai	ocazia	
să-i	impresionezi	prin	calităţile	tale	şi	în	faţa	cărora	te	poţi	prezenta	după	
absolvire	cu	un	CV	în	servietă.

Ce este Procesul 
Bologna?

europene,	printre	care	şi	România,	a	creat	Spaţiul	European	al	Învăţământu-
lui Superior.
	 Iată	câteva	dintre	schimbările	generale	ce	şi-au	pus	amprenta	asu-
pra	învăţământului	universitar	românesc:

•	modificarea	duratei	şi	structurii	studiilor:
•	reducerea	duratei	ciclului	universitar	de	licenţă;
•	mărirea	duratei	şi	importanţei	ciclului	universitar	de	masterat;
•	transformarea	 învăţământului	de	scurtă	durată	(colegiu)	 în	 învăţă-
mânt	de	licenţă;
•	restructurarea	sistemului	doctoral;
•	modificarea	structurii	specializărilor;
•	promovarea	mobilităţii	studenţilor	şi	a	cadrelor	didactice;
•	recunoaşterea	diplomelor	la	nivel	european;
•	controlul	calităţii	ofertei	academice.

20



Ce înseamnă şi cum 
funcţionează 

Sistemul European 
de Credite 

Transferabile 
(ECTS)?

	 La	baza	promovării	mobi-
lităţii	şi	recunoaşterii	diplomelor	în	
spaţiul	european,	un	rol	important	
îl	are	folosirea	Sistemului	European	
de Credite Transferabile (ECTS). 
	 Aceasta	înseamnă	că	fie-
care	disciplină	pe	care	o	vei	stu-
dia	este	cotată	cu	un	număr	de	
credite.	 Odată	 câştigate,	 aces-
te	 credite	 sunt	 valabile	 în	 orice	
instituţie	 de	 învăţământ	 care	 a	
adoptat	 de	 asemenea	 Procesul	
Bologna.

Ce avantaje are
sistemul de studii 

licenţă + masterat?

	 Începând	cu	anul	universitar	2005-2006,	admiterea	se	organi-
zează	pe	domenii	de	studiu	de	licenţă,	care	pot	cuprinde	una,	două	
sau	mai	multe	specializări.	Domeniile	de	licenţă	îţi	conferă	ţie,	ca	ab-
solvent	cu	diplomă	de	licenţă,	cunoştinţe	şi	competenţe	suficient	de	
largi,	astfel	încât	să	beneficiezi	de	multiple	oportunităţi	pe	piaţa	mun-
cii.
	 Odată	absolvit	ciclul	de	licenţă	(180/240	de	credite	de	studiu	
acumulate)	îţi	poţi	exercita	profesia,	conform	competenţelor	şi	drep-
turilor	corespunzătoare	diplomei	dobândite,	sau	îţi	poţi	continua
studiile universitare prin masterate (120 de credite).
	 Acestea	asigură	aprofundarea	în	domeniul	studiilor	de	licenţă	
sau	într-un	domeniu	apropiat,	dezvoltarea	capacităţilor	de	cercetare	
ştiinţifică	şi	constituie	o	bază	pregătitoare	obligatorie	pentru	studiile	
doctorale.	Studiile	universitare	de	masterat	efectuate	în	alte	dome-
nii	decât	al	studiilor	de	licenţă	îţi	asigură	obţinerea	de	competenţe	
complementare,	binevenite	pe	piaţa	muncii.	Reţine,	însă,	că	pentru	
a	fi	admis	la	doctorat,	trebuie	ca	studiile	de	licenţă	şi	masterat	să	fie	în	
domenii	apropiate	şi	compatibile	cu	domeniul	de	studiu	de	doctorat.
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Este necesară continuarea studiilor universitare 
de licenţă cu un masterat?

	 Formarea	 universitară	 ini-
ţială	 (de	 nivel	 licenţă)	 are	 ca	
principală	 finalitate	 angajarea	
pe	 piaţa	 muncii	 în	 activităţi	 de	
execuţie	care	presupun	califica-
re de nivel superior. Continuarea 
studiilor	universitare	de	licenţă	cu	
un	masterat	este	extrem	de	utilă,	
deoarece studiile universitare de 
masterat	 îţi	 sporesc	 competen-
ţele,	 prin	 specializare	 sau	 apro-
fundare,	astfel	că	te	poţi	angaja	
pe	posturi	ce	presupun	activităţi	
de	conducere,	decizie	şi	creaţie.	
Pe	de	altă	parte,	masteratul	des-
chide	calea	spre	doctorat	pentru	
cei	mai	performanţi	studenţi.
	 Prin	 diversitatea	 progra-
melor	de	masterat	oferite	de	Uni-
versitatea	 de	 Vest	 	 „Vasile	 Gol-
diş”	 din	 Arad,	 prin	 posibilitatea	
accesării	 lor	 în	diferite	momente	
ale	 carierei	 tale	 profesionale,	 se	
asigură	 formarea	 continuă,	 pe	
tot	parcursul	vieţii,	 şi	posibilitatea	
conversiei profesionale potrivit 
cerinţelor	pieţei.

În ce măsură mobilitatea studenţilor 
este favorizată de Procesul Bologna? 
Voi putea trece de la o universitate la 

alta?
	 Mobilitatea	studenţilor	şi	a	absolvenţilor,	
efectuarea	de	studii	în	universităţi	din	străinăta-
te,	este	asigurată	de	programul	de	învăţare	pe	
tot	parcursul	vieţii,	precum	şi	de	alte	convenţii	
interuniversitare.
	 În	plus	 faţă	de	aceste	programe,	noul	
sistem	 favorizează	mobilitatea	studenţilor	 între	
facultăţi	şi	universităţi	din	ţară	şi	din	străinătate,	
prin:

-	descrierea	studiilor	în	termeni	de	credite	transferabile;
-	transparenţa	studiilor	absolvite	şi	a	diplomelor	obţinute.
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FACULTĂŢILE
UNIVERSITĂŢII



Facultatea de 
Ştiinţe Juridice



Adresă:	B-dul	Revoluţiei,	Nr.	94	-	96
310025,	Arad
Telefon:	0257	-	210171;	0257	-	214890;	
Fax:	0257	-	210171
E-mail: drept@uvvg.ro
Web:	www.uvvg.ro

Conducere:
Decan: Conf.univ.dr. Cristian Alunaru
Telefon:	0257	-	282080,	e-mail:	christian.alunaru@gmail.com
Prodecan: Lect.univ.dr. Daniel Berlingher
telefon:	0257	–	282080,	e-mail:	berlingherdaniel@yahoo.com
Director Departament de Drept Public: 
Lect.univ. dr. Narcisa Stoicu
telefon:	0257	–	282080,	e-mail:	stoicu_narcisa@yahoo.com
Director Departament de Drept Privat: 
Lect.univ.dr. Creţ Daniela
telefon:	0257	–	282080,	e-mail:	danacristinacret@yahoo.com
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Facultatea de 
Ştiinţe Economice



Adresă:	Strada	Eminescu,	nr.	15,	Arad
Telefon:	0257-213066
Fax:	0257	-	213066
E-mail: marketing@uvvg.ro
Web:	http://fse.uvvg.ro/

Conducere:
Decan: Prof.univ.dr. Horaţiu Şoim
Telefon:	0257	-	213066,	e-mail:	fse.decanat@yahoo.com
Prodecan: Lect.univ.dr. Andrei Anghelina
telefon:	0257	–	213066,	e-mail:	anghelinamm@yahoo.com
Prodecan: Lect.univ.dr. Bobi Costi
telefon:	0257	–	213066,	e-mail:	bobycosti@gmail.com
Director Departament Marketing: Lect.univ.dr. Eugen Remeş
telefon:	0257	–	213066,	e-mail:	eugenremes@yahoo.com
Director Departament Contabilitate-Finanţe:
Lect.univ.dr. Delia David
telefon:	0257	–	213066,	e-mail:	david_delia2003@yahoo.com
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Facultatea de 
Medicină, Farmacie 
şi Medicină Dentară



Adresă:	Strada	Henri	Coandă,	Nr.	31,	Arad
Telefon:	0257-214204
Fax:	0257-214204
E-mail: medicina@uvvg.ro
Web: www.uvvg.ro

Conducere: 
Decan: Prof.univ.dr. Liana Moş
telefon:	0257-212204,	e-mail:	limmos2001@yahoo.com
Prodecan: Prof.univ.dr. Corina Zorilă
telefon:	0257-212204,	e-mail:	corina	zorila@yahoo.com
Prodecan: Conf.univ.dr. Teodora Olariu
telefon:	0257-212204,	e-mail: teodoraolariu@yahoo.com
Director Departament Medicină:
Conf.univ.dr. Stelian Morariu
telefon:	0257-212204,	e-mail:	morariu.stelian@yahoo.com	
Director Departament Medicină Dentară: 
Lect.univ.dr. Paul Freiman
telefon:	0257-212204,	e-mail:	freimannp@yahoo.com
Director Departament Ştiinţe ale Vieţii: 
Conf.univ.dr. Lucian Păiuşan
telefon:	0257-212204,	e-mail:	paiusan@rdslink.ro
Director Departament Postuniversitar şi Rezidenţiat: 
Prof.univ.dr. Alexandru Dumnici
telefon:	0257-212204,	e-mail:	dumnicialexandru@yahoo.com
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Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie, Educaţie 

Fizică şi Sport



Adresă:	Strada	Praporgescu,	nr.	1-3,	Arad
Telefon:	0257	-	338533
Fax:	0257	-	250609
E-mail:	steduc@uvvg.ro
Web:	www.uvvg.ro

Conducere:
Decan: Prof.univ.dr. Teodor Pătrăuţă
Telefon:	0257	-	250609,	e-mail:	tpatrauta@yahoo.com
Prodecan: Conf.univ.dr. Eugen Gagea
telefon:	0257	–	338533,	e-mail:	egagea@yahoo.com
Director Departament Psihopedagogie: 
Conf.univ.dr. Rodica Popa
telefon:	0257	–	338533,	e-mail:	rodica.popa@yahoo.com
Director Departament Educaţie Fizică şi Sport: 
Conf.univ.dr. Mirela Dan
telefon:	0257	–	254108,	e-mail:	kineto2004@yahoo.com
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Facultatea de 
Ştiinţe Umaniste, 

Politice şi 
Administrative



Adresă:	Strada	Unirii,	nr.	3,	Arad
Telefon:	0257	-	282324
Fax:	0257	-	250599
E-mail: supa@uvvg.ro
Web: www.uvvg.ro

Conducere:
Decan: Prof.univ.dr. Marius Grec
Telefon:	0257	-	282324,	e-mail:	marius_grec@yahoo.com
Director Departament Socio-Umane: 
Conf.univ.dr. Cristian Benţe
telefon:	0257	–	282324,	e-mail:	cbente13@yahoo.com
Director Departament Limbi Moderne: 
Conf.univ.dr. Rodica Biriş
telefon:	0257	–	282324,	e-mail:	birisrodica@yahoo.com
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Facultatea de 
Ştiinţe ale Naturii, 

Inginerie
şi Informatică



Adresă:	Strada	Liviu	Rebreanu,	nr.	91-93,	
Arad
Telefon:	0257	-	228622
Fax:	0257	-	228622
E-mail:	science@uvvg.ro
Web:	www.uvvg.ro

Conducere:
Decan: Prof.univ.dr. Endre Mathe
Telefon:	0257	-	228622,	e-mail:	endre.mathe64@gmail.com
Director Departament Informatică: 
Lect.univ.dr. Monica Ciobanu
telefon:	0257	–	228622,	e-mail:	cmm@gmail.com
Director Departament Biologie, Ecologie şi Geografie: 
Lect.univ.dr. Iulian Stana
telefon:	0257	–	228622,	e-mail:	iulian_stana@yahoo.com
Director Departament Ştiinţe Silvice şi Agroturism: 
Lect.univ.dr. Mihai Brad
telefon:	0257	–	228622,	e-mail:	mihaib79@yahoo.com
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INFORMAŢII 
PRACTICE PENTRU 

STUDENŢI



Ce se schimbă?
Între liceu şi facultate sunt mai 
multe diferenţe:
•	nu	mai	eşti	elev,	ci	student;
•	nu	mai	sunt	clase,	ci	grupe	de	
studiu;
•	orele	se	ţin	în	săli	sau	chiar	cor-
puri	de	clădire	diferite;
•	„ora”	ţine	două	sau	trei	ore;
•	cursul,	seminarul	şi	laboratorul	
pot	fi	ţinute	de	persoane	diferi-
te,	chiar	daca	este	aceeaşi	ma-
terie;

•	„profesorii”	 sunt:	asistent,	 lec-
tor,	conferenţiar,	profesor;
•	nu	există	uniforme;
•	nu	există	catalog	decât	la	se-
cretariat;
•	 notele	 le	 vezi	 într-un	 sistem	
electronic;
•	 găseşti	 pe	 internet	 informaţii	
despre	ce	vei	studia	şi	cum	vei	
fi	evaluat;
•	nu	există	şedinţe	cu	părinţii.

Alte	 diferenţe	 le	 vei	 descoperi	
singur	 pe	 parcursul	 studenţiei	
tale

Documentele tale
Contracte
	 După	ce	eşti	admis	la	facultate,	între	Universitate	–	reprezen-
tată	prin	Rectorul	 instituţiei	–	şi	 tine	se	semnează	contractul	de	şco-
larizare.	Citeşte	atent	şi	reţine	acest	document,	pentru	că	în	acesta	
sunt	stipulate	nu	numai	obligaţiile,	ci	şi	drepturile	de	care	te	bucuri	în	
Universitate.	Contractul	este	valabil	pe	toată	durata	şcolarizarii.	La	în-
ceputul	fiecărui	an	universitar	vei	completa	şi	un	contract	de	studiu	în	
care	sunt	prevăzute	disciplinele	pe	care	le	vei	studia	în	respectivul	an	
universitar	şi	taxa	de	şcolarizare.

Carnetul de student
	 La	înscrierea	în	primul	an	de	studii,	Universitatea	îţi	eliberează	
două	documente	 importante	pentru	 studenţia	 ta:	 carnetul	 de	 stu-
dent	şi	legitimaţia	de	student	pentru	transport.

	 Carnetul	 de	 student	 îţi	
serveşte	ca	act	de	identitate	în	
toate	 situaţiile	 în	 care	 se	 cere	
să	 se	 facă	dovada	calităţii	 de	
student	(la	muzee,	la	eliberarea	
reţetelor	medicale,	etc.).	Pentru	
a	rămâne	valabil	după	elibera-
re,	este	obligatoriu	să-l	prezinţi	la	
începutul	fiecărui	an	universitar	
la	secretariatul	facultăţii	tale	ca	
să	fie	vizat.

 De	 asemenea,	 carnetul	
de student este important pen-
tru	a	consemna	notele	obţinute	
la examene sau alte forme de 
verificare	 a	 cunoştinţelor.	 Pre-
zentarea carnetului de student 
profesorului examinator este 
obligatorie	 şi,	 în	 acelaşi	 timp,	
este	în	interesul	tău	să	faci	asta,	
pentru a nu avea de suferit 
dacă	se	produce	vreo	încurcă-
tură	cu	notele.
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Reduceri la transportul cu trenul
	 Legitimaţia	de	transport	(cea	eliberată	de	către	Univer-
sitate)	îţi	asigură	o	reducere	de	50%	la	trenul	personal,	clasa	a	
II-a.	Ea	se	eliberează	 la	 începutul	perioadei	de	studii	 însă	tu	ai	
obligaţia,	pentru	a	beneficia	în	continuare	de	această	facilitate,	
să	o	duci	la	vizat	în	fiecare	an	universitar,	la	secretariatul	facultăţii	
tale.
	 Pentru	 reducerea	 de	 50%	 la	 trenul	 accelerat-rapid,	 se	
eliberează	la	 începutul	fiecărui	an	de	studiu	şi	carnetul	de	cu-
poane.	Acesta	conţine	24	de	file	corespunzătoare	pentru	24	de	
călătorii	cu	reducere	la	tren	accelerat-rapid,	clasa	a	II-a	şi	este	
folosit	doar	împreună	cu	legitimaţia	de	student	pentru	transport.

Recomandări
Dacă	 ţi-ai	pierdut	carnetul	de	 student	 sau	 legitimaţia	de	 transport,	
poţi	obţine	un	duplicat.	Pentru	aceasta	trebuie	să	declari	pierderea	
într-un	ziar	 local	 şi	 să	 faci	o	cerere	către	decanul	 facultăţii,	 la	care	
anexezi	copia	după	anunţ	şi	chitanţa	care	atestă	plata	taxei	perce-
pute	în	acest	caz.	

Burse
La	Universitatea	de	Vest	 „Va-
sile	Goldiş”	din	Arad	poţi	primi	
mai	multe	categorii	de	burse,	
acordate	pe	criterii	specifice.
- burse de şcolarizare „Vasile 
Goldiş”; 
- bursa “Doina şi Baruţu Ar-
ghezi”;
- burse de merit;
- burse sociale;
- premii de excelenţă;

O experienţă în străinătate
Spre	deosebire	de	vremea	pă-
rinţilor	noştri,	bursele	de	studiu	
în	 străinătate	 sunt	 acum	mult	
mai	uşor	de	obţinut	şi	de	finan-
ţat.	Pe	lângă	o	serie	de	cursuri	
interesante,	 marele	 avantaj	
de	a	studia	în	străinătate	îl	re-
prezintă	şi	şansa	de	a	vizita	cât	
mai	multe	locuri	şi	de	a-ţi	face	
mulţi	prieteni.
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Programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii
Componenta ERASMUS
Pentru	un	student	de	la	Universitatea	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	din	Arad	
(şi	pentru	mii	de	alţi	studenţi	din	Uniunea	Europeană),	cea	mai	la	înde-
mână	metodă	de	a	ajunge	să	studieze	în	străinătate	este	ERASMUS,	
un	program	care	promovează	mobilitatea	între	universităţile	europe-
ne.	La	Universitatea	de	Vest	“Vasile	Goldiş”	din	Arad	acest	program	
este	gestionat	de	Departamentul	de	Relaţii	Internaţionale.	

Cum poţi pleca 
cu o mobilitate 

ERASMUS?

	 Primăvara,	 în	 lunile	 martie-apri-
lie,	fiecare	facultate	afişează	locurile	pe	
care	 le	 are	 prin	 Programul	 ERASMUS	 şi	
universităţile	unde	se	vor	desfăşura	mobilităţile.	Pot	candida	
studenţi	din	anii	I-II,	adică	din	primii	doi	ani	din	ciclul	de	licen-
ţă,	care	nu	au	restanţe,	inclusiv	în	ultima	sesiune.	Din	păcate,	
studenţii	în	anii	terminali	nu	pot	candida;	ei	trebuie	să	aştep-
te	până	vor	ajunge	la	master.
	 Tot	la	avizierul	facultăţii	vei	afla	exact	detalii	despre	procedura	
de	selecţie,	adică	ce	trebuie	să	conţină	dosarul	de	candidatură	sau	
dacă	trebuie	să	susţii	şi	un	interviu	etc.
	 În	general,	în	dosar	trebuie	să	incluzi	un	curriculum	vitae,	o	scri-
soare	de	motivaţie	în	care	să	precizezi	prima	opţiune	de	mobilitate,	un	
extras	din	foaia	matricolă,	un	proiect	de	studiu	prin	care	să	motivezi	
obiectivele	concrete	urmărite	şi	rezultatele	aşteptate,	o	recomandare	
din	partea	unui	cadru	didactic,	în	care	să-ţi	fie	evaluate	aptitudinile,	şi	
un	atestat	de	limbă.	Aceste	acte	se	cer	în	general	la	orice	candidatu-
ră	pentru	o	bursă	în	străinătate,	deci	după	ce	înveţi	cum	să	le	redac-
tezi,	acestea	îţi	vor	fi	de	ajutor	toată	viaţa,	atunci	când	vei	candida	
pentru alte burse sau joburi.
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ERASMUS în 5 puncte

1. studiezi la o universitate 
din Uniunea Europeană 

fără a plăti taxe 
de şcolarizare;

2. nu trebuie să-ţi baţi 
capul cu examene de 

diferenţă la întoarcerea 
în ţară;

3. o uriaşă reţea 
de prieteni din 
toate colţurile 

lumii;

4. cea mai 
eficientă 

metodă de a 
învăţa limbi 

străine;

5. călătoreşti 
şi vizitezi 
Europa

Care este diferenţa între cursuri 
şi seminarii?
	 Cursurile	 sunt	prezentări	 teoretice	ale	materiei	pe	
care	o	studiezi	la	o	anumită	disciplină.	În	general,	cursurile	
reprezintă	o	prelegere,	o	expunere	 făcută	de	către	un	
profesor.
	 Seminariile	sunt	activităţi	 în	care	se	clarifică	noţiu-
nile	fundamentale	predate	la	cursuri.	Studenţii	 îşi	fixează	
cunoştinţele	predate	 la	curs	prin	prezentări,	discuţii,	 sau	
executând	 lucrări	practice	 sub	conducerea	unui	profe-
sor.
	 La	primul	curs	sau	seminar	de	la	o	anumită	mate-
rie,	cere	profesorului	tău	programa	disciplinei	în	care	apar	
condiţiile	şi	criteriile	de	examinare,	astfel	încât	să	ştii	de	la	
început	ce	vei	avea	de	făcut	în	cursul	semestrului	pentru	
a	promova	disciplina.	Discută	liber	cu	profesorul	şi	nu	te	
sfii	să	întrebi	atunci	când	un	aspect	al	programei	nu	este	
clar.	E	de	preferat	să	faci	acest	lucru	la	începutul	semes-
trului,	în	aşa	fel	încât	examenele	să	treacă	fără	probleme	
pentru tine.
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Ce sunt creditele?
 Creditul este o conven-
ţie,	o	unitate	de	măsură	pen-
tru	volumul	mediu	de	muncă	
necesară	 pentru	 a	 promova	
o	 disciplină.	 Un	 credit	 repre-
zintă	 aproximativ	 30	 de	 ore	
de	muncă.	Aceasta	 înseam-
nă	 că	 dacă	 o	 disciplină	 are	
5	credite,	pentru	a	o	promo-
va	vor	fi	necesare	aproxima-
tiv	 150	 de	 ore	 de	muncă.	 În	
acestea	 sunt	 incluse	 şi	 orele	
de	curs	şi	de	seminar,	şi	studiul	
individual,	pregătirea	unor	lu-
crări,	 lectura	cărţilor	din	bibli-
ografia	obligatorie	etc.	Totuşi,	

aceasta	 e	 o	 valoare	medie,	
deci	poate	varia	în	funcţie	de	
ritmul	tău	de	învăţare.
	 Punctele	 obţinute	 la	 o	
disciplină	 se	 determină	 prin	
înmulţirea	 creditelor	 aloca-
te	 disciplinei	 cu	 nota	 obţinu-
tă	de	 student.	Punctajul	unui	
student,	 la	 finele	unui	 semes-
tru,	 se	 obţine	 prin	 însumarea	
punctelor la disciplinele pro-
movate. În primii trei ani de 
facultate vei acumula un nu-
măr	 total	 de	 180	de	credite,	
adică	30	în	fiecare	semestru.

Cum îţi verifici notele?
 Adaptarea sistemului 
de	 învăţământ	 superior	 la	
standardele europene a de-
terminat	 focalizarea	 instituţi-
ilor	 asupra	 aspectelor	 ce	 ţin	
de	administrarea	activităţilor	
procesului	educaţional.
		 Universitatea	 de	 Vest	
„Vasile	 Goldiş”	 dispune	 de	
mai multe sisteme informa-
tice	 educaţionale	 pentru	 a	
veni	 în	 ajutorul	 studenţilor	
printr-o	informatizarea	proce-
selor	 specifice	 învăţământu-
lui universitar.
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University Management System 
este un instrument dedicat admi-
nistrării	 activităţilor	 din	 procesele	
educaţionale	 existente	 în	 medi-
ile	universitare	 şi	 tratează	diferite	
aspecte	 existente	 în	 cadrul	 pro-
ceselor	 universitare:	 organizarea	
academică	 a	 facultăţii;	 planuri	
de	 învăţământ,	 sisteme	 de	 no-
taţie	 cu	 şi	 fără	 credite;	 personal	
didactic,	 admitere	 şi	 sesiuni	 de	
admitere;	 registre	matricole	 şi	 si-
tuaţii	şcolare;	studenţi	şi	traiectorii	
şcolare	ale	acestora;	organizarea	
pe	module,	grupe	şi	 subgrupe	a	
seriilor	de	studenţi;	sesiuni	de	exa-
mene	 şi	 notele	 obţinute	 la	 exa-
mene;	taxe	universitare	şi	obligaţii	
financiare	ale	studenţilor;	situaţii	şi	
analize	 şcolare	dedicate	mana-
gementului	 universitar;	 diplome	
de	licenţă	etc.

 Pentru	 studenţi,	 cel	 mai	
important modul este modulul 
Web-UMS	 accesibil	 la	 adresa	
http://ums.uvvg.ro,	 unde	 îşi	 pot	
vizualiza	 datele	 personale,	 pla-
nurile	 de	 învăţământ	 aferente	
anilor	 de	 studiu,	 situaţiile	 şcolare	
precum	 şi	 informaţiile	 financiare.	
Fiecărui	 student	 i	 se	 va	 crea	 în	
mod	automat	un	cont,	valabil	pe	
toată	perioada	studiilor.
 
 Studentul se va putea 
loga	printr-un	cont	de	utilizator	şi	
printr-o	parolă.	În	cazul	studenţilor	
de	cetăţenie	 română,	utilizatorul	
va	 fi	CNP-ul,	 iar	 în	 cazul	 cetăţe-
nilor	 străini	 acesta	 va	 fi	 numărul	
matricol. În ambele cazuri parola 
este	data	naşterii	 în	format	ZZ-LL-
AAAA	 (ZZ-ziua,	 LL-luna,	 AAAA-
anul	naşterii).

	 După	 logare	 va	 apă-
rea	pagina	principală,	 în	partea	

stângă	 fiind	meniul	 iar	 în	 partea	
dreaptă	 afişarea	 informaţilor	 se-
lectate sau implicit a diferitelor 
mesaje	din	partea	universităţii.
 Meniul este format din ur-
mătoarele	pagini:
-	Date	student	-	afişarea	informa-
ţilor	personale;
-	Discipline	-	afişarea	planurile	de	
învăţământ;
-	Istoric	şcolar	–	afişarea	traiecto-
riei	şcolare;
-	Note	–	afişarea	notelor;
-	Opţionale	–	informaţii	despre	dis-
plinele	opţionale	studiate;
-	 Financiar	 –	 afişarea	 situaţiei	 fi-
nanciară	a	studentului;
-	 Ieşire	 –	 deconectarea	 de	 pe	
platformă.
 
	 *Mai	 exista	 o	 pagină	
„Schimbă	 context”	 –	 ea	 apare	
doar	 dacă	 studentul	 este	 înscris	
la	 două	 specializări,	 prin	 aceas-
ta	 putându-se	 selecta	 contextul	
pentru	care	să	fie	afişate	informa-
ţiile.

42



	 Pe	lângă	platforma	Web-UMS,	studenţi	au	acces	şi	la	platfor-
ma	de	cursuri	online,	accesibilă	prin	internet	la	adresa	http://cursuri.
uvvg.ro.	Aceasta	se	adresează	studenţilor	de	la	formă	de	învăţământ	
ID,	dar	toţi	studenţi	universităţii	au	acces	la	cursurile	postate.	Logarea	
se	face	pe	acelaşi	sistem	prin	CNP	(număr	matricol)	şi	data	naşterii.

Asociaţia “Alumni – Universitatea de Vest Vasi-
le Goldiş din Arad”	vă	invită	să	deveniţi	membru	
al	asociaţiei	şi	ambasador	al	UVVG	în	lume.	Astfel,	
vă	vom	ţine	conectaţi	la	activităţile	Universităţii	prin	
invitaţii	la	conferinţe,	seminarii	sau	evenimente	spe-
ciale	păstrand	legătura	stransă	cu	profesorii	şi	co-
legii	voştri,	devenind	persoană	resursă	sau	mentor	
pentru	generaţiile	viitoare.
	 Misiunea	Asociaţiei	este	să	promoveze	valorile	culturii,	ale	şti-
inţei	şi	civilizaţiei	prin	realizarea	unui	parteneriat	public-privat,	cu	 im-
plicarea	absolvenţilor	(alumni)	Universităţii	de	Vest	„Vasile	Goldiş”	din	
Arad,	a	personalităţilor	culturale,	ştiinţifice	şi	a	reprezentanţilor	mediului	
socio-economic.
	 Asociaţia	vă	invită	ca,	alături	de	absolvenţi	şi	de	doctoranzi,	să	
vă	implicaţi	în	activităţile	şi	proiectele	realizate	sub	egida	Universităţii	
de	Vest	“Vasile	Goldiş”	din	Arad,	în	calitate	de	voluntar.	Oferindu-vă	
posibilitatea	de	a	 învăţa	 lucruri	noi	 şi	de	a	vă	dezvolta	aptitudinile,	
Asociaţia	Alumni	vine	în	întâmpinarea	nevoilor	dumneavoastră	acor-
dându-vă	şansa	de	a	lucra	într-o	echipă	proactivă	şi	de	a	căpăta	o	
experienţă	demnă	de	a	fi	trecută	în	CV.

Continuarea studiilor de licenţă
	 Dacă	îţi	place	să	studiezi	şi	doreşti	mai	multe	cunoştinţe	într-un	
domeniu,	poţi	continua	cu	celelalte	două	cicluri	de	studii,	masterat,	
respectiv	doctorat,	astfel:

 Masterate
	 În	 ultimul	 an	 de	 studiu,	
poţi	găsi	toate	informaţiile	despre	
oferta de studii de masterat pe 
siteul	 Universităţii,	 www.uvvg.ro,	
pe	site-urile	facultăţilor,	în	pliante,	
broşuri	 sau	 în	 timpul	 unor	 eveni-
mente speciale pentru promo-
varea	 ofertelor	 de	 studii.	 Pentru	
a alege programul potrivit pen-
tru	tine,	te	sfătuim	să	analizezi	cu	

atenţie	oferta,	să	te	gândeşti	ce	
vrei	să	faci	 în	viitor	şi	să	pui	 între-
bări	despre	programe	profesorilor	
sau colegilor mai mari.

 Doctorate
 După	studii	de	master	poţi	
continua cu un program de doc-
torat,	în	cadrul	unei	şcoli	doctora-
le.
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Voluntariate şi carieră
 Voluntariatul este o activi-
tate	de	interes	public,	desfăşura-
tă	în	folosul	altora,	fără	compen-
saţie	materială.	Dar	dacă	nu	este	
remunerată,	 de	 ce	 să	 faci	 vo-
luntariat?	 Răspunsul	 este	 simplu:	
pentru	că	te	dezvoltă	personal	şi	
profesional.
 Mai exact, îţi oferă: avan-
taje personale:
-	ajungi	să	te	cunoşti	mai	bine	pe	
tine,	afli	ce	ţi	se	potriveşte	(sau	nu)	
să	faci;
-	îţi	creşte	încrederea	în	tine;
-	cunoşti	oameni	noi	şi	foarte	dife-
riţi	şi	înveţi	să	comunici	cu	fiecare	
dintre	ei;
-	te	simţi	împlinit	pentru	că	îţi	ajuţi	
semenii;
-	îţi	ocupi	timpul	liber	cu	activităţi	
atât	distractive,	cât	şi	utile;
avantaje profesionale:

-	 câştigi	 acea	 „experienţă”	 nu-
mai	bună	de	inclus	în	CV;
-	înveţi	să	faci	proiecte	şi	să	le	ges-
tionezi;
-	 îţi	 dezvolţi	 abilităţi	 esenţiale	
pentru	 piaţa	muncii:	 de	 lucru	 în	
echipă,	 de	 respectarea	 terme-
nelor	limită	şi	a	unui	program,	de	
comunicare	şi	de	prezentare,	de	
conducere;
-	cunoşti	profesionişti	 în	domeniul	
tău,	de	la	care	poţi	învăţa	multe	şi	
care te pot recomanda mai apoi 
pentru	un	job	dorit;
-	 se	poate	 transforma	 la	un	mo-
ment	 dat	 într-o	 slujbă	 part-time	
sau	chiar	full-time,	pentru	că	mul-
te	ONG-uri	îşi	recrutează	angajaţii	
dintre voluntari.

Ce îţi trebuie ca să fii voluntar?
În	principal,	altruism,	responsabilitate,	spirit	de	
echipă	şi	mult	entuziasm!

Cum poţi face voluntariat?
-	intrând	într-o	asociaţie	studenţească;
-	urmărind	anunţurile	de	recrutare	de	la	avizierele	facultăţilor;
-	rugându-ţi	colegii	deja	voluntari	să	îţi	descrie	ce	fac	ei	şi	să	te	
prezinte	colectivului	unde	lucrează;
-	pur	şi	simplu,	pe	cont	propriu:	te	duci	personal	 la	organizaţia	
respectivă	şi	te	oferi	să	fii	voluntar;	cel	mai	probabil,	nu	vei	fi	refu-
zat:	organizaţiile	abia	aşteaptă	voluntari.

	 Profită	cât	poţi	de	perioada	în	care	eşti	student!	Pe	lângă	a-ţi	
aduce	prieteni,	distracţie	 şi	apreciere,	voluntariatul	poate	fi	 şi	ceva	
mult	mai	important:	primul	tău	pas	în	carieră.

	 În	plus,	lipsa	remunerării	înseamnă	doar	că	nu	primeşti	un	sa-
lariu.	De	multe	ori,	 însă,	ca	voluntar,	unele	cheltuieli	 (cazare,	masă,	
transport)	aferente	proiectelor	 tale	pot	 fi	decontate	prin	programe	
naţionale	sau	europene.
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 CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE A CARIEREI PE TOT 
PARCURSUL VIEŢII este	centrul	de	carieră	al	Universităţii	de	Vest	“Vasile	
Goldiş”	din	Arad.	Echipa	Centrului	 lucrează	cu	studenţii	 şi	absolvenţii	pen-
tru	a-i	ajuta	să-şi	clarifice	aspiraţiile	privind	cariera,	să	identifice	oportunităţile	
educaţionale	şi	profesionale	şi	le	oferă	consiliere	şi	suport	în	dezvoltarea	lor.

Consiliere în carieră:	te	vom	susţine	în	planificarea	propriului	succes	profesi-
onal:

•	Asistenţă	pentru	luarea	deciziilor	de	carieră;
•	Evaluarea	intereselor,	valorilor	şi	abilităţilor	profesionale;
•	Asistenţă	pentru	realizarea	instrumentelor	de	căutare	a	unui	loc	de	
muncă	(CV,	scrisoare	de	intenţie/	motivaţie);
•	Pregătire	pentru	prezentarea	la	interviul	de	selecţie

Asistenţă pentru realizarea planului de carieră;
•	Identificarea	oportunităţilor	pentru	dezvoltarea	abilităţilor	şi	compe-
tenţelor	profesionale;

Consiliere psihologică: vei	primi	suport	pentru	gestionarea	situaţiilor	proble-
matice:

•	Depăşirea	dificultăţilor	emoţionale;
•	Intervenţii	în	situaţii	de	criză;
•	Gestionarea	stresului	în	sesiune;
•	Dezoltarea	resurselor	personale;

Consiliere educaţională: vei	discuta	cu	consilierii	noştri	despre	alegerea	celui	
mai	bun	traseu	educaţional:

•	Asistenţă	pentru	alegerea	studiilor	de	licenţă;
•	Asistenţă	pentru	alegerea	studiilor	de	master;
•	Identificarea	de	oportunităţi	educaţionale	(stagii	de	practică,	burse	
etc.);
•	Asistenţă	în	realizarea	aplicaţiei	academice	pentru	bursele	 în	străi-
nătate;

Training pentru dezvoltarea competenţelor şi aptitudinilor care îţi cresc şan-
sele pe piaţa muncii:

•	Managementul	carierei;
•	Dezvoltarea	abilităţilor	de	lucru	în	echipă;
•	Managementul	timpului	şi	informaţiilor	în	sesiune;

Publicaţii de carieră:	ghiduri,	broşuri	şi	cărţi	utile	pentru	dezvoltarea	carierei:
•	Ghidul	Studentului;
•	Ghidul	carierei	tale;
•	ABC	Antreprenoriat;

Sondaje referitoare la:
•	Satisfacţia	studenţilor	faţă	de	serviciile	oferite	de	universitate;
•	Inserţia	pe	piaţa	muncii	a	absolvenţilor;
Colaborarea	cu	instituţii,	societăţi	şi	ONG-uri:
•	Promovarea	ofertelor	de	 internshipuri,	 stagii	de	practică,	 locuri	de	
muncă	în	ţară	şi	străinătate;
•	Organizarea,	la	cerere,	de	selecţii	şi	recrutări;
•	Organizare	de	stagii	de	practică	pentru	studenţi,	în	organizaţiile	par-
tenere	(altele	decât	cele	aferente	practicii	obligatorie).
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EXTRASE 
IMPORTANTE 

din Regulamentul privind 
Activitatea Profesională a 

Studenţilor în baza 
Sistemului European de 

Credite Transferabile (ECTS)



Art. 5. Fiecare	 disciplină	 are	
alocat	 un	 anumit	 număr	 de	
credite,	 în	 relaţie	cu	volumul	
de	 muncă	 necesar	 studen-
tului pentru a atinge obiec-
tivele	 educaţionale	 ale	 unei	
materii.	 Numărul	 de	 credite	
alocat unei discipline nu este 
divizibil	pe	activităţi.
Art. 6. Obţinerea	creditelor	la	
o	disciplină	se	face	prin	pro-
movarea	 acesteia,	 adică	
prin	obţinerea	unei	note	mini-
me	de	5	(cinci)	sau	a	califica-
tivului admis. 
Art. 7.	Promovarea	studentu-
lui	într-un	an	de	studii	superior	
este	condiţionată	de	acumu-
larea	 unui	 număr	 minim	 de	
credite. Absolvirea progra-
mului	de	studii	este	condiţio-
nată	 de	 acumularea	 tuturor	
creditelor aferente progra-
mului. 
Art. 8. Materiile	 obligatorii	 şi	
opţionale	din	planul	de	învă-
ţământ	al	unui	an	universitar,	
sunt	 creditate	 în	 limita	 celor	
60	 de	 credite	 aferente.	 Nu-
mărul	de	credite	prevăzute	în	
planul	de	învăţământ	pentru	
un semestru este de 30. Ma-
teriile	 facultative	 şi	 sau	 op-
ţionale	 studiate	 peste	 limita	
minimă	impusă	de	planul	de	
învăţământ	permit	acumula-
rea de credite suplimentare.
Art. 9. Studenţii	care	nu	obţin	
creditele necesare promo-
vării	 în	anul	universitar	urmă-
tor	şi	sunt	reînmatriculaţi	în	an	
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complementar,	trebuie	să	sa-
tisfacă	 cerinţele	 planului	 de	
învăţământ	 al	 promoţiei	 cu	
care	îşi	reiau	studiile.	
Art. 13. (1) Înscrierea se va 
face pe baza rezultatelor 
profesionale	obţinute	 în	anul	
universitar	 precedent,	 cu	
obligativitatea	dobândirii	nu-
mărului	minim	de	credite	ne-
cesare pentru promovarea 
unui	an	universitar:	minimum	
45 de credite la programele 
de studiu din cadrul dome-
niului	 Sănătate	 şi	 minimum	
30 de credite pentru progra-
mele de studiu din celelal-
te domenii din totalul celor 
60 alocate. Se pot transfera 
într-un	 an	 de	 studiu	 superior	
un	 număr	 de	 15	 de	 credite	
restante la programele de 
studiu din cadrul domeniului 
Sănătate,	respectiv	30	la	ce-
lelalte	programe	de	studii.	Nu	
se	iau	în	calculul	celor	45	de	
unităţi	 de	 credit,	 respective	
30,	 unităţile	 obţinute	 în	 acel	
an din credite restante ale 
anilor	precedenţi.	
(2)	Studentul	care,	deşi	a	re-
alizat	 cele	 45	 	 de	 unităţi	 de	
credite,	 respective	 30,	 	 din	
examenele	anului	în	curs,	dar	
nu	a	promovat	un	număr	su-
ficient	din	credite	transferabi-
le,	 realizând	 în	acest	 fel	mai	
mult	de	15,	respective	30	de	
unităţi	 de	 credite	 nepromo-
vate,	nu	poate	beneficia	de	
transferul	 celor	 15,	 respectiv	
30	 unităţi	 de	 credite	 în	 anul	

superior	 şi	 va	 fi	 declarat	 ne-
promovat;	
(3)	 Creditele	 restante	 pot	 fi	
realizate	 în	 cadrul	 unui	 an	
complementar,	 la	 cererea	
studentului,	 cu	 respectarea	
prevederilor prezentului Re-
gulament. 
Art. 14.	Un	student	poate	re-
peta un an de studii cel mult 
de	două	ori.	Dacă	nu	reuşeş-
te	promovarea	după	cele	 2	
repetări,	el	va	fi	exmatriculat	
eliberându-i-se	situaţia	şcola-
ră.	
Art. 16.	Promovarea	în	urmă-
torul	 ciclu	 de	 studii,	 în	 cazul	
programelor de studii Me-
dicină,	 Medicină	 (în	 limba	
franceză),	Medicină	(în	limba	
engleză),	 Medicină	 dentară	
implică	 obţinerea	 integrală	
a creditelor ciclului anterior 
(anii	I-III).	Nu	pot	fi	transferate	
credite	din	ciclul	 I	 în	ciclul	 II.	
La programul de studiu Far-
macie	trecerea	 în	anul	 III	de	
studiu	 este	 condiţonată	 de	
obţinerea	 tuturor	 celor	 120	
de credite aferente aniilor I si 
II	de	studiu,	Creditele	restan-
te	pot	fi	realizate	numai	în	ca-
drul unui an complementar 
cu	taxă,	la	cererea	studentu-
lui. 
Art. 17. În anii complementari 
frecventaţi,	studentul	va	plă-
ti	taxa	de	şcolarizare	stabilită	
de	Consiliul	 de	Administraţie	
al	Universităţii.	
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Art. 18.	 În	 anii	 complementari	 obligaţiile	 didactice	 ale	 stu-
dentului	se	rezumă	la	disciplinele	nepromovate.	Disciplinele	
promovate	vor	fi	recunoscute	de	decanii	facultăţilor.	Nu	se	
admit	credite	în	avans.	
Art. 19. Sistemul de credite transferabile este valabil pentru 
toate	specializările	Universităţii,	 inclusiv	pentru	cele	care	au	
un singur ciclu de studiu.
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INFRASTRUCTURA 
SOCIALĂ ŞI 

DE TIMP LIBER



-	Cãminul	-	Str.	Cocorilor,	Nr.	57	(imobil	P+4,	care	oferã	300	de	
locuri	de	cazare	în	camere	cu	baie	cu	un	confort	sporit)
-	Casa Universitarilor şi Studenţilor	-	Bd.	Revoluţiei,	Nr.	92
- Complexul sportiv	-	Str.	Praporgescu,	Nr.	1	(sediul	Asociaţiei	
sportive,	terenuri	de	volei,	baschet,	tenis,	handbal)
- Stadionul Gloria
-	Clubul Atheneu	-	Bd.	Revoluţiei,	Nr.	78	(activitãţi	ale	echipe-
lor	artistice,	activitãţi	de	club,	baluri	ale	bobocilor)
-	Cabinet medical -	Str.	Liviu	Rebreanu,	Nr.	82	–	84
-	Policlinica stomatologicã	-	Calea	Cãlãraşilor,	Nr.	3
-	Sediul Consiliului Consultativ al Studenţilor	 -	Bd.	Revoluţiei,	
Nr.	94-96
-	Cabana Gaudeamus	–	Izoi,	Moneasa
-	Complexul universitar Castel Macea	şi	Complexul universi-
tar Socodor
-	Grãdina Botanicã Universitarã Macea	-	colecţie	ştiinţificã	cu	
peste 2400 taxoni
-	Colecţia de Artã Doina şi Baruţu Arghezi
-	Centrul Cultural Italian
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ARADUL - MICA 
VIENĂ



Turnul de apă
	 Turnul	are	o	 înălţime	de	35	
metri	şi	a	fost	dat	în	folosinţă	în	anul	
1896.	 Ca	 stil	 arhitectonic	 el	 com-
pletează	 aspectul	 unitar	 al	 arhi-
tecturii	arădene	de	stil	eclectic	sau	
secession.	Turnul,	o	construcţie	soli-
dă	de	piatră	şi	căramidă,	impresio-
nează	prin	masivitate	şi	înalţime.	Se	
remarcă	prin	decoraţia	balcoane-
lor	şi	a	ferestrelor.
 Turnul a fost construit pentru 
aprovizionarea	cu	apă	a	oraşului	
aflat	 în	 plină	 dezvoltare	 şi	 pentru	
semnalarea	 incendiilor	 şi	 interven-
ţia	rapidă	a	formaţiei	de	pompieri	
a	municipalităţii.
	 În	a	doua	jumătate	a	seco-
lului	 trecut,	 administraţia	 oraşului	
hotărăşte	 ridicarea	 unui	 edificiu	
deosebit de important pentru via-
ta	localităţii,	edificiu	care	in	memo-
ria	 arădenilor	 este	 cunoscut	 sub	
numele	de	“Turnul	de	apă”.

Palatul Cenad
	 Situat	pe	Bd.	Revoluţiei,	Nr.	
73,	Palatul	este	unul	dintre	imobile-
le	cele	mai	 impunătoare	ale	mu-
nicipiului.	A	fost	construit	la	sfârşitul	
secolului	al	XIX-lea,	de	Societatea	
de	Cale	Ferată	Arad-Cenad,	după	
planurile	arhitectului	Jivaszek.

	 Clădirea	face	parte	din	ansamblul	urbanistic	al	pieţei	Primăriei	
şi	este	reprezentativă	pentru	arhitectura	eclectică,	bogat	ornamenta-
tă	în	stil	classic			şi	renascentist.
	 Se	remarcă	de	celelalte	clădiri	prin	acoperişul	prevazut	cu	in-
teresante	turnuri	a	căror	ornamentaţie	oglindeşte	specificul	arhitecturii	
arădene.
	 Palatul	prezintă	elemente	decorative	care	îi	trădează	menirea	
ca	funcţionalitate,	este	vorba	în	special	despre	Mercur,	zeul	comerţu-
lui,	a	cărui	figură	este	reprezentată	pe	frontispiciul	clădirii.
	 După	Revoluţie,	mare	parte	dintre	spaţiile	de	la	parterul	Pala-
tului	Cenad	au	fost	acordate	partidelor,	parlamentarilor	şi	asociaţiilor,	
ca sedii.
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Palatul 
Administrativ

	 Palatul	 administrativ	 găzduieş-
te	în	prezent	Primăria.	A	fost	construit	
între	 anii	 1872-1874,	 după	 proiectul	
arhitectului	Pékár	Ferenc.	Stilul	clădirii	
îmbină	 neorenascentismul	 flamand	
cu	stilul	primăriilor	medievale	târzii.
	 Planul	clădirii	ete	in	forma	literei	
U	şi	are	un	turn	de	54	metri	iar	orolo-
giul	din	turn,	adus	din	Elveţia	 în	anul	
1878	 are	 un	mecanism	 care	 la	 oră	
fixă	cântă	un	cântec	patriotic.
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	 Geamurile	holului	au	vitralii	reprezentând	anotimpuri,	
figurate	alegoric.	Piaţa	din	faţa	clădirii	a	fost	denumită	Pia-
ţa	Revoluţiei	 în	amintirea	evenimentelor	petrecute	 în	de-
cembrie 1989.
	 În	centrul	pieţei	a	fost	ridicat	un	monument	şi	o	troiţă	
în	memoria	eroilor	căzuţi	în	timpul	Revoluţiei.
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Palatul 
Cultural
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	 Palatul	 a	 fost	 ridicat	 între	
anii	1911-1913,	după	planurile	ar-
hitectului	arădean	Lajos	Szantay.
	 Prezintă	o	îmbinare	de	sti-
luri:	 neoclasic	 (faţada),	 corintic	
(coloanele	care	sprijină	frontonul	
faţadei),	 stilul	 Renaşterii	 italiene	
(aripile	 laterale),	cel	de	 inspiraţie	
gotică	 (elemente	 ale	 castelu-
lui	 huniazilor,	 prezente	 în	 partea	
dinspre	parc	a	clădirii).	 În	 super-
ba	sală	de	concerte	au	fost	pre-
zente,	 de-a	 lungul	 timpului,	mari	
personalităţi:	Richard	Strauss,	Bela	
Bartok,	 George	 Enescu,	 Traian	
Grozăvescu	ş.a.
	 Edificiul	 etalează	 o	 multi-
tudine	 de	 stiluri,	 conform	 epocii	
în	care	a	fost	ridicat.	Faţada	prin-
cipală	 e	 inspirată	 din	 modelele	
templelor	 greceşti.	 Se	 remarcă	
scările	monumentale,	 coloanele	
cu	capiteluri	şi	frontonul	triunghiu-
lar decorat cu un basorelief dedi-
cat muzelor (lucrat de sculptorul 
Geza	 Rubleczky).	 Deasupra	 clă-
dirii	 se	 înalţă	un	 turn	masiv	cu	o	
bază	pătrată.

	 În	 dreapta	 şi	 în	 stânga	
faţadei	 principale	 se	 formea-
ză	două	aripi	prevăzute	cu	scări	
decorative	 care	 duc	 la	 intrările	
laterale;	 fiecare	 aripă	 are	 câte	
un	turn	mic,	cu	bază	poligonală.	
Cele	două	aripi	 laterale	sunt	do-
minate	de	elemente	ale	Renaşte-
rii,	vizibile	mai	ales	în	forma	şi	de-
coraţia	ferestrelor	de	la	parter.
	 În	 cea	 de-a	 patra	 latură	
a	clădirii,	care	se	află	spre	parc,	
elementele cele mai pregnante 
sunt inspirate din castelul Huniazi-
lor.
 În interior sunt demne de 
menţionat	vitraliile	florale	ale	sălii	
de	spectacol	şi	din	holul	de	onoa-
re,	decoraţia	metopelor,	 ferone-
ria	vegetală	 şi	geometrică,	can-
delabrele	şi	aplicele.
	 Actualmente,	 clădirea	
Palatului	Cultural	adăposteşte	se-
diile	Muzeului	Judeţean	şi	ale	Filar-
monicii de Stat.
	 Muzeul	 cuprinde	 arheo-
logie:	 epoca	 bronzului,	 dacică,	
epoca	migraţiilor	 si	premedieva-
lă;	 istorie:	mărturii	 legate	 de	 Re-
voluţia	de	la	1848	din	Transilvania,	
lupta	 pentru	 Unire	 (1918);	 etno-
grafie;	 ştiinţele	 naturii,	 exponate	
referitoare	 la	 zona	 Arad:	 mine-
ralogie,	flora	şi	fauna;	artă	româ-
nească	clasică	şi	contemporană;	
pictură	 europeană	 din	 secolele	
XVII	 -	 XX;	artă	decorativă;	 istoria	
teatrului:	 programe,	 afişe,	 foto-
grafii,	partituri.
	 Muzeul	 mixt,	 întemeiat	 în	
1893;	iniţial	a	fost	o	colecţie	de	re-
licve	ale	Revoluţiei	de	la	1848	şi	o	
colecţie	de	arheologie.	Din	anul	
1913	fiinţează	în	actuala	clădire.	
	 Ultima	reorganizare	a	avut	
loc	in	1979.	Din	1992	cuprinde	şi	o	
secţie	de	ştiinţele	naturii.
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Piaţa Avram Iancu

	 Piaţa	 Avram	 lancu	 a	 fost	
centrul	 comercial	 şi	 politic	 al	 Ara-
dului	începutului	de	secol	al	XIX-lea,	
fiind	totodată	şi	sediul	vechii	primă-
rii	construite	 in	1704	(numărul	16).	A	
fost	locul	Adunării	Populare	din	tim-
pul	Revoluţiei	de	la	1848	şi	al	ciocnirii	
cu trupele austriece din garnizoana 
oraşului	(februarie	1849),	care	au	ca-
pitulat	în	faţa	revoluţionarilor	români.
	 Pe	strada	Tribunul	Axente	pot	fi	văzute	case	construite	în	stilul	
baroc	specific	veacului	al	XVIII-lea,	care	au	aparţinut	meşteşugarilor	
organizaţi	în	bresle.	
	 Clădirile	aveau	două	nivele,	cu	atelierul	de	lucru	la	parter	iar	la	
etaj	locuinţă	personală.

Casa cu lacăt
	 Cunoscută	sub	denumirea	de	“Casa	
cu	lacăt”,	a	fost	zidită	în	1815	şi	renovată	în	
1851	iar	în	1963	a	suferit	alte	modificări,	spa-
ţiile	comerciale	de	la	parter	fiind	transforma-
te	în	locuinţe.
	 “Butucul	de	fier”	al	breslelor	din	Arad	
a	fost	amplasat	 într-un	colt	 	al	clădirii.	Este	
vorba	 despre	 un	 segment	 dintr-un	 trunchi	

de	copac,	învelit	în	tabla,	prinsă	cu	cuie.	Pe	tablă,	calfele,	sosite	din	
centre	meşteşugăreşti	europene,	spre	a	se	perfecţiona	la	Arad	în	tai-
nele	breslei	alese,	au	bătut	ţinte	de	diferite	forme	geometrice,	semn	al	
trecerii	lor.	Butucul	a	fost	fixat	într-o	alveolare	din	colţul	imobilului	amin-
tit,	 lăcaşul	fiind	protejat	cu	o	bară	metalică	arcuită,	 încuiată	cu	un	
lacăt,	lucrare	a	unui	lăcătuş	arădean.	În	1994,	butucul	a	fost	furat,	dar	
recuperat	de	Poliţie	şi	predat	Laboratorului	de	conservare	-	restaurare	
de	la	Complexul	Muzeal	Arad,	unde	a	fost	complet	restaurat.
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Podul Traian

	 Construirea	Podului	Traian	a	fost	propusă	de	către	conduce-
rea	oraşului	 la	începutul	secolului	XX.	Însă	în	anul	1908	s-a	acceptat	
un	proiect	al	Societăţii	de	Căi	Ferate	din	Austria.	Podul	a	fost	construit	
după	un	plan	al	inginerului	reşiţean	Robert	Toth	(1857-1913),	structura	
de	fier	a	 fost	 realizată	de	către	uzinele	din	Resiţa,	 iar	ornamentaţia	
prezintă	multe	elemente	de	tip	“secession”.
	 La	sfârşitul	celui	de-al	doilea	 război	mondial,	podul	a	 fost	di-
namitat,	dar	structura	nu	a	fost	grav	afectată,	podul	fiind	refăcut	în	
câteva	luni	după	terminarea	războiului.	Fiind	monument	industrial,	în	
prezent	funcţionează	cu	restricţii	de	greutate.

59



Muzeul de artă
	 Clădirea	 muzeului	 este	 monu-
ment	de	arhitectură	(sec.	XX)	şi	cuprin-
de	artă	românească	(lucrări	de	plastică	
românească	din	secolele	XIX-XX,	picturi	
de	Theodor	Aman,	Nicolae	Grigorescu,	
Corneliu	Baba,	Nicolae	Tonitza,	sculpturi	
de	 Dimitrie	 Paciurea,	 Romulus	 Ladea),	
dar	şi	artă	universală	din	şcolile	italiene,	
franceze,	flamando-olandeze,	maghia-
re	(pictură,	tapiserie,	porţelan,	mobilier).	

 Este unul din cele mai importante 
monumente	 istorice	existente,	 în	momentul	
de	 faţă,	 în	 zona	de	vest	a	 ţării.	 Ridicată	 în	
a	doua	jumătate	a	secolului	al	XVII-lea,	ce-
tatea	a	fost	considerată	ca	una	dintre	cele	
mai	impresionante	fortificaţii	militare	ale	tim-
purilor respective.

	 Odată	cu	 încheierea	 războaielor	austro-turce	din	prima	 ju-
mătate	a	veacului	al	XVIII-lea	şi	după	ocuparea	Transilvaniei,	a	Ba-
natului	şi	a	altor	teritorii	de	către	Imperiul	Habsburgic,	s-a	preconizat	
construirea	unor	fortificaţii	militare,	în	regiunile	pe	atunci	abia	ocu-
pate,	pentru	asigurarea	dominaţiei	în	aceste	zone.
	 De	asemenea,	Cancelaria	de	 la	Viena	a	 întocmit	un	plan	
strategic	ce	prevedea	ridicarea	unei	centuri	de	cetăţi	între	zona	in-
terioară	apropiată	graniţei	imperiului	spre	sud	şi	est.	Din	rândul	aces-
tor	cetăţi	au	facut	parte	fortificaţiile	de	la	Oradea,	Timişoara	şi	Arad.	
Planul	cetăţii	Aradului	a	fost	aprobat	personal	de	Împărăteasa	Ma-
ria	Theresa	şi	de	fiul	ei	Iosif	al	II-lea.

	 Noua	 cetate	 a	 Aradu-
lui,	 în	 conformitate	 cu	 planul	
imperial,	 trebuia	 să	 înlocuias-
că	 vechea	 cetate	 arădeană	
şi	să	corespundă	din	punct	de	
vedere	al	tehnicii	militare	con-

	 A	luat	naştere	pe	baza	primei	expoziţii	arădene	de	pictură,	or-
ganizată	în	1913,	aceasta	formează	fondul	actualei	colecţii	de	pictu-
ră	europeană.

Cetatea Aradului

60



temporane.	Ca	loc	de	construire	a	fost	aleasă	o	peninsulă	a	Mure-
şului	(pe	malul	stâng)	pe	care	oraşul	a	cedat-o	autoritaţilor	militare.
	 Edificarea	Cetăţii,	operă	a	arhitectului	Harsch,	a	 început	 în	
vara	anului	1763,	după	sistemul	Vauban	şi	este	o	construcţie	în	for-
mă	de	dublă	stea	cu	6	colţuri,	cu	ziduri	puternice	de	apărare,	caze-
mate	şi	alte	construcţii	militare.
	 Lucrările	au	durat	20	de	ani,	cu	mici	întreruperi	cauzate	mai	
ales	de	lipsa	forţei	de	muncă,	aşa	încât	cetatea	a	fost	terminată	în	
1783.	După	terminarea	lucrărilor,	în	cetate	au	fost	amplasate	diferite	
unităţi	militare	şi	în	felul	acesta	Aradul	a	devenit	un	centru	militaro-
politic	al	dominaţiei	austriece	în	zonă.	Istoricul	cetăţii,	în	mai	bine	de	
200	de	ani	de	existenţă,	este	legat	de	diferite	evenimente	importan-
te. 
	 În	timpul	Revoluţiei	lui	Horea,	în	1784,	cetatea	a	fost	unul	din	
centrele	 de	 acţiune	 a	 trupelor	 imperiale	 împotriva	 răsculaţilor.	 În	
vremea	războaielor	napoleoniene	în	cetate	au	fost	ţinuţi	numeroşi	
prizonieri	 francezi.	După	Revoluţia	din	1848,	 în	cazematele	cetăţii,	
au	 fost	 închişi	 şi	 condamnaţi	 numeroşi	 revoluţionari	printre	care	 şi	
Eftimie	Murgu.	Odată	cu	sfârşitul	secolului	al	XIX-lea,	când	se	schim-
bă	concepţia	strategică,	cetatea	îşi	pierde	importanţa,	devenind	o	
simplă	cazarmă.
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Catedrala romano-catolică
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	 Clădirea,	monument	de	arhitectură	deosebit,	este	ridicată	în	
perioada	anilor	1902-1904,	în	stil	renascentist,	după	planurile	arhitectu-
lui	Emil	Tabakovics.	Intrarea	principală	a	bisericii	este	boltită,	dominată	
pe	ambele	laturi	de	câte	două	coloane	masive,	care	încadrează	în	
partea	lor	superioară	frontispiciul	semicircular	adâncit.
	 Frontispiciul	adăposteşte	sculptura	“Pieta”	care	este	o	copie	a	
operei	lui	Michelangelo	de	la	catedrala	“San	Pietro”	din	Roma.	Dea-
supra	sculpturii	se	află	o	friză	cu	alte	trei	statui	şi	un	citat	din	evanghe-
listul	Luca:	“Casa	mea	este	casa	rugăciunii”.
	 Turnul	catedralei,	având	o	cupolă	semicirculară,	are	o	înălţime	
de	peste	56	de	metri	şi	impresionează	prin	monumentalitatea	şi	somp-
tuozitatea	sa.	Vizitatorul	este	impresionat	de	coloanele	duble	şi	simple	
care	sprijină	arcadele	semicirculare	din	interior	până	în	preajma	alta-
rului.	De	asemenea,	este	relevantă	pentru	vizitatori	şi	credincioşi	mo-
dalitatea	de	iluminare	a	bazilicii.	Lumina	se	strecoară	în	interior	prin	10	
vitralii	de	o	frumuseţe	deosebită,	vitralii	cu	o	tematică	specifică	creşti-
nismului	de	rit	occidental.	Cel	care	păşeşte	în	interiorul	monumentului	
este	impresionat	şi	de	pictura	bisericii,	realizată	de	către	Löhr	Ferenc	şi	
Bogdanffy	Pauli	Erik	în	aceeaşi	manieră	occidentală.
	 La	 intrare,	 pe	 partea	 dreaptă,	 în	 peretele	 pronausului,	 este	
încastrată	o	 inscripţie,	 luată	din	 vechiul	Convent	al	Minorităţilor	din	
Arad.	Inscripţia	aminteşte	de	prezenţa	Împăratului	Iosif	al	II-lea	în	zona	
arădeană.	Tot	aici	se	află	şi	frumoasa	statuie	a	“Trinităţii”,	care,	la	înce-
putul	secolului,	era	în	faţa	Teatrului.
	 Biserica	este	dotată	cu	o	orgă,	ce	are	o	rezonanţă	deosebită.	
Datorită	sunetului	deosebit	al	orgii,	în	biserică	se	organizează,	ocazio-
nal,	în	colaborare	cu	Filarmonica	arădeana,	concerte	cu	temă	religi-
oasă,	ce	atrag	numeroşi	ascultători.
	 Clopotele	 catedralei	 au	 fost	 turnate	 în	 atelierele	 turnătoriei	
Hönig	din	Arad,	renumită	pentru	lucrările	de	turnare	în	bronz	în	zona	
Europei Centrale.
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Catedrala ortodoxă 
“Sfânta Treime”

 C a t e d r a l a 
„Sfânta	 Treime”	 din	
Arad	este	o	catedrală	
ortodoxă,	 sediul	 scau-
nului	 arhiepiscopal	 al	
Arhiepiscopiei	Aradului.

	 Piatra	de	temelie	a	catedralei	arădene	a	fost	aşezată	în	anul	
1991	de	către	Timotei	Seviciu,	episcopul	Aradului.	Catedrala	a	fost	târ-
nosită	de	către	Patriarhul	Daniel	la	data	de	6	decembrie	2008,	iar	la	
28	noiembrie	2009	a	devenit	catedrală	
arhiepiscopală.
	 Vechea	catedrală	a	 Episcopiei	
Aradului	 este	 Catedrala	 Naşterea	 Sf.	
Ioan	Botezătorul,	monument	istoric	şi	de	
arhitectură.
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 Catedrala este un monument de 
arhitectură	 barocă	 din	 municipiul	 Arad.	
Edificiul	a	fost	construit	între	anii	1862-1865	
sub	conducerea	arhitectului	Anton	Ziegler.	
Cele	două	turnuri	de	la	faţadă	au	fost	su-
praînălţate	în	anul	1904.	Cele	două	turnuri	
sunt	prevăzute	cu	câte	un	orologiu	pe	fie-
care	latură.
	 Biserica	 a	 servit	 drept	 catedrală	
a	Episcopiei	Aradului	de	 la	 ridicarea	sa	şi	
până	în	anul	2009,	când	Catedrala	”Sfân-
ta	 Treime”	din	Arad,	construită	 începând	
cu	1991,	a	dobândit	funcţia	de	catedrală.

Catedrala Ortodoxă “Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul”

Mănăstirea Gai
	 Mănăstirea	a	fost	ridicată	în	anii	
1760-1762	de	către	episcopul	Sinesie	Ji-
vanovici	(1751-1768),	pentru	veşnica	sa	
pomenire	şi	pentru	a	fi	folosită	de	urma-
şii	săi	 în	scaunul	episcopal	al	Aradului.	
Contractul	din	15-26	mai	dintre	episco-
pul	Sinesie	şi	meşterul	arădean	Egidius	
Ioanovici,	prevedea	ridicarea.	Faţada	
de	 răsărit	 a	 complexului	 arhitectonic	
este	 impunătoare	 şi	 bogat	 ornamen-
tată,	având	nota	caracteristică	pentru	
construcţiile	de	epocă.	 Turnul	bisericii,	
aflata	 în	 zona	 de	 sud-vest	 a	 comple-
xului,	impresionează	prin	cele	două	re-
gistre	şi	cornisa	dintre	ele,	bogat	orna-
mentată	arhitectonic.	

	 În	axul	 turnului	este	plasată	uşa	de	 intrare	 în	biserică,	pre-
văzută	cu	un	ancadrament	dreptunghiular	din	piatra.	Turnul	este	
prevăzut	cu	un	acoperiş	piramidal,	 compus	din	pante	arcuite	 şi		
este realizat din tabla de zinc. 
	 În	 interior,	planimetria	bisericii	prezintă	împartirea	caracte-
ristică	bisericilor	ortodoxe.	Spre	răsărit	se	află	absida	semicirculară	
a	altarului,	care	la	exterior	prezintă	o	formă	poligonală.	Masa	al-
tarului	este	cioplită	din	marmura	roşie.	În	altar	a	fost	înmormantat	
episcopul Sinesie.
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Biserica Roşie
	 Biserica	 a	 fost	 ridicată	 în	 anul	 1906	
în	 stil	 neogotic,	 după	 planurile	 arhitectului	
Szántay	 László.	 În	 Arad	 este	 cunoscută	 sub	
numele	de	Biserică	Roşie,	datorită	cărămizi-
lor	 decorative	 de	 culoare	 roşie	 cu	 care	 au	
fost acoperite zidurile.
	 Se	 remarcă	portalul	 bogat,	 turnul	 as-
cuţit,	 altarul	 dreptunghiular	 şi	 orga	 electro-
pneumatică,	lucrată	la	Timişoara.	Turnul	prin-
cipal	ar	bisericii	are	o	înălţime	de	46	m.

	 Clădirea	actuală	a	gării	este	cea	de	a	treia,	construită	în	1910	
după	planurile	arhitectului	arădean	Ludovic	Szantay.	
	 Primul	tren	care	a	circulat	în	Arad	a	fost	în	25	octombrie	1858,	
anul	deschiderii	liniei	Lőkösháza-Curtici-Arad.	

Gara

Statuia Libertăţii şi Parcul Reconcilierii
Statuia	Libertăţii	este	un	monument	dezvelit	în	
anul	1890	la	Arad,	 la	comemorarea	execuţiei	
celor	 13	 comandanţi	 militari	 antihabsburgici	
cunoscuţi	 sub	 numele	 de	 cei	 13	 de	 la	Arad.	
Monumentul	a	fost	demontat	 în	anul	1925	pe	
baza	 decretului	 1512/1925	 al	 guvernului	 Ion	
I.	C.	Brătianu,	pe	motiv	ca	generalii	 respectivi	
ar	fi	luptat	împotriva	românilor.	A	fost	păstrat	în	
Cetatea	Aradului,	 într-o	unitate	militară.	La	20	
septembrie 1999 guvernul Radu Vasile a adop-
tat	o	hotarâre	prin	care	Statuia	Libertăţii	a	fost	
transferată	 în	 administrarea	 Ordinului	 Francis-
can din Arad.
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Pe	parcursul	timpului,	Statuia	Libertăţii	a	stârnit	aprige	controverse	le-
gate	de	oportunitatea	reamplasării	ei	în	Municipiul	Arad.

În	 şedinta	 din	 4	 martie	
2004	guvernul	Adrian	Năs-
tase,	 în	 ciuda	 protestelor	
vehemente	 venite	 din	
partea unor membri ai 
parlamentului,	 între	 care	
s-a	 numărat	 şi	 senatorul	
Sergiu	Nicolaescu,	a	apro-
bat reamplasarea Statuii 
Libertăţii	 într-un	 Parc	 al	
Reconcilierii	 româno-un-
gare,	 amenajat	 in	 Piaţa	
Pompierilor	din	Arad.

Pe	25	aprilie	2004	a	avut	 loc,	
în	 prezenţa	 oficialităţilor	 ro-
mâne	şi	maghiare	şi	a	Şefului	
delegaţiei	Comisiei	Europene	
în	România,	noua	dezvelire	a	
monumentului.
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TELEFOANE UTILE



Telefoane utile din UVVG
RECTOR
Tel.:	0257-280277
Fax:	0257-280278
rectorat@uvvg.ro

PREŞEDINTE
Tel.:	0257-280335
Fax:	0257-280810
presedinte@uvvg.ro

PRORECTORI 
Prof.dr. Cristian Haiduc
Tel./Fax:	0257-284899
Prof.dr. Anca Hermenean
Tel./Fax:	0257-282839
Conf.dr. Violeta Turcuş
Tel.:	0257-	254540
Fax:	0257-	254530

SERVICIUL ADMINISTRATIV
Director General
Tel./Fax:	0257-280338
administrativ@uvvg.ro

CONTABILITATE
Tel.:	0257-280063

DEPARTAMENT RELAŢII 
INTERNAŢIONALE
Tel.:	0257-285813
relint@uvvg.ro

DEPARTAMENT PREGĂTIREA 
PERSONALULUI DIDACTIC
Tel./Fax:	0257-250609

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ
“TUDOR ARGHEZI”
Tel.:	0257-285117

LIBRĂRIE
Tel.:	0257-214636

DEPARTAMENT TEHNOLOGIA 
INFORMAŢIEI
Tel.:	0257-285110

BIROU ELIBERARE ACTE STUDII
Tel.:	0257-281991

GOLDIŞ TV NET
Tel.:	0257-255044

CAMPUS UNIVERSITAR 
”VASILE GOLDIŞ”
Poarta
Tel.:	0357-080064,	65,	66,	68;	
0357-020069;	interior	100
Administrator
Tel.:	0357-080067-interior	115;	
0257-256391

BIROU STUDENŢI STRĂINI
Tel./Fax:	0257-217029

ŞCOALA DOCTORALĂ
Tel./Fax:	0357-080070;	interior	132

DEPARTAMENT ÎNVĂŢĂMÂNT LA 
DISTANŢĂ
Tel./Fax:	0357-080070;	interior	135

CĂMIN STUDENŢESC
Tel.:	0257-272770
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Telefoane utile din Arad
SERVICIUL NAŢIONAL UNIC
APEL DE URGENŢĂ
112

POLIŢIA MUNICIPIULUI ARAD
Tel.:		0257-207104	
www.politiaromana.ro

INSPECTORATUL DE JANDARMI 
JUDEŢEAN ARAD
Tel.:	0257-514950
www.jandarmeriaarad.ro

INSPECTORATUL PENTRU 
SITUAŢII DE URGENŢĂ 
”VASILE GOLDIŞ” ARAD
www.isuarad.ro

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN ARAD
Tel.:	0257-270203
www.scjarad.ro

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD
Tel.:	0257-257080

FARMACII NON-STOP
Help	Net
Tel.:	0257-280491
www.helpnet.ro
Sensiblu
Tel.:	0257-254527;	0257-214955
www.sensiblu.com

COMPANIA DE 
TRANSPORT PUBLIC 
ARAD
Tel.:	0257-338590
www.ctparad.ro

GARA C.F.R. ARAD
Tel.:	0257-231777
www.infofer.ro

AGENŢIA C.F.R. ARAD
Tel.:	0257-280977
www.infofer.ro

AEROPORTUL ARAD
Informaţiii	călători
Tel.:	0722-111998
www.aeroportularad.ro

AUTOGĂRI
Str.	6	Vânători,	Nr.	2
Tel.:	0257-270097
Str.	C.	Coposu,	Nr.	17
Tel.:	0257-273323
www.autogari.ro

TAXI
Europa:	0257-275555
Favorit:	0257-280000
Arad:	0257-244244
Verbiţă:	0357-440928
Alfa:	0257-228888
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