ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

RAPORTUL STUDENŢILOR
DE AUTOEVALUARE
INSTITUŢIONALĂ INTERNĂ

ARAD, 2014

1

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Comisia de redactare a raportului studenţilor:

1.

Dinga Patricia - Facultatea de Ştiinţe Juridice, anul III

2.

Şerbănescu Beatrice - Faculatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologiei şi

Educaţie Fizică şi Sport, anul II
3.

Popescu Sebastian - Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină

Dentară, anul IV
4.

Savici Dariana - Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative,

5.

Dumbra Mădălina - Facultatea de Ştiinţe Juridice, anul III

anul III

2

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
UNIVERSITATEA DE VEST „ VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi-a început activitatea
în anul universitar 1990/1991, fiind o universitate în care studenţii nu sunt doar
beneficiari de servicii educaţionale, ci parteneri activi în managementul calităţii şi vieţii
academice.
În conformitate cu „Statutul Studentului” şi „Regulamentul pentru alegerea şi
revocarea studenţilor în funcţiile de reprezentare”, studenţii sunt membri cu drept de vot
în Consiliile facultăţilor şi în Senatul Universităţii, cu un procent de reprezentare de 25%.
Organismele studenţeşti, legal constituite, sunt:


ORGANIZAŢIA STUDENTEASCA „VASILE GOLDIŞ” (Sentinţă civilă

nr. 29/30.01.1998);


CONSILIUL CONSULTATIV AL STUDENŢILOR (cu Regulament de

organizare şi funcţionare propriu).


ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI ARĂDENI



ASOCIAŢIA STUDENŢILOR INFORMATICIENI

Cu excepţia A.S.M.A., aceste organisme au aderat la Alianţa Naţională a
Organizaţiilor Studenţeşti din România. De asemenea în universitate funcţionează
asociaţii profesionale studenţeşti, cu un important aport antreprenorial în comunitatea
locală: A.S.M.A., A.S.I., ELSA, A.S.E.
Forul suprem

de reprezentare a studenţilor din U.V.V.G. este Consiliul

Consultativ al Studenţilor. Acest Consiliu s-a constituit în scopul realizării unui cadru de
acţiune şi elaborării unei platforme de lucru care să adune laolaltă studenţii din
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş" din Arad, care să promoveze şi să susţină acţiuni
specifice, prin implicare activă şi responsabilă.
Implicaţi în activitatea de cercetare ştiinţifică, studenţii îşi desfăşoară activitatea
în cercuri ştiinţifice studenţeşti. Producţia ştiinţifică în secţiunile studenţeşti se validează
în cadrul „Zilelor Academice Arădene”, în publicaţiile „Jurnal studenţesc”, „Viaţa
studenţească”,

precum

şi

în

revistele

profesionale

ale

facultăţilor.

În conformitate cu Regulamentele anexă la Carta Universitară, studenţii
beneficiază de o infrastructură socială, de timp liber şi pentru formare vocaţională
completă în spaţii proprii ale Universităţii. De asemenea studenţii beneficiază de un
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sistem

de

burse

de

excelenţă,

burse

de

merit

şi

burse

sociale.

Universitatea pune la dispoziţie următoarele spaţii pentru desfăşurarea activităţii
academice a studenţilor:
□ săli de curs şi săli de seminar;
□ laboratoare de informatică şi cele pentru disciplinele de specialitate care
utilizează calculatorul;
□ săli de lectură în biblioteci;
□ numărul de locuri în sălile de curs, seminar şi laborator este corelat cu mărimea
formaţiilor de studiu, conform standardelor A.R.A.C.I.S.;
□ la nivelul formaţiilor de studiu, pentru desfăşurarea lucrărilor aplicative, este
respectată cerinţa de a pune la dispoziţia formaţiilor de studiu un calculator / 2 studenţi;
□ bibliotecile instituţiei asigură un număr de locuri în sălile de lectură
corespunzător cu cel puţin 10% din numărul total al studenţilor;
□ fondul de carte al bibliotecilor, numărul de abonamente la publicaţiile periodice
româneşti şi străine corespund misiunii asumate de programele de studii şi standardelor
de calitate.
Resursele necesare învăţării sunt disponibile studenţilor prin intermediul
bibliotecii universitare. Aceasta conţine publicaţii periodice, manuale, tratate, etc.
Astfel, în ceea ce priveşte infrastructura, printre punctele forte ale Universităţii de
Vest „Vasile Goldiş” din Arad, studenţii se bucură de săli de curs moderne şi
confortabile, dotate cu video-proiector şi sistem audio performant, în special cele din
Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, campus care este înzestrat cu un ultra-modern
„Institut de Ştiinţe ale Vieţii”, unde studenţii pot participa la diverse programe de
cercetare naţionale şi internaţionale.
Studenţilor le sunt destinate, ca ofertă socială de timp liber şi pentru formare
vocaţională, următoarele spaţii proprii:
□ Casa Universitarilor şi Studenţilor din centrul oraşului Arad, pe Bd. Revoluţiei
nr.92 într-unul din palatele specifice arhitecturii locale, stil secession, 1900 ( saloanele
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casei, sala de expoziţii; centrul de informare documentare;

biblioteca casei

universitarilor);
□ Căminul studenţesc din str. Cocorilor nr. 57 (imobil P+4, care oferă locuri de
cazare în camere dotate cu grup social propriu).
□ Complexul sportiv UNIVEST din str. Praporgescu nr. 1 (terenuri de volei,
baschet, tenis, handbal).
□ Stadionul Gloria beneficiază de o pistă nouă de atletism cu opt culoare la
standardele Federaţiei Europene de Atletism şi o sala de gimnastică.
□ Sala de Sport „Voinicilor”
□ Clubul „Ateneul studenţilor”, din B-dul Revoluţiei nr. 78, în care pentru o
raţională petrecere a timpului liber studenţii au la dispoziţie un spaţiu în suprafaţă de
1200 mp, în care se desfăşoară activităţi ale echipelor artistice, activităţi de club, baluri
ale bobocilor, etc.
□ Muzeele Universităţii: Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”, Colecţia de Artă
„Doina şi Baruţu T. Arghezi”, Muzeul de Fiziologie, Muzeul de Embriologie, Muzeul
Grădinii Botanice Universitare Macea, Muzeul Cinegetic Macea.
□ Cabinet medical, în Campusul Universitar, strada Liviu Rebreanu, nr. 86
□ Sediul Consiliului Consultativ al Studenţilor, B-dul Revoluţiei nr. 94-96.
□ Centrul de testare internaţională, consiliere şi evaluare lingvistică, str. Unirii,
nr. 1
□ GOLDIŞ TV – Net – str. Unirii, nr. 1.
□ Librăria Universitară „Vasile Goldiş” – str. Tribunul Dobra, nr. 4.
□ Cabana Gaudeamus – Izoi – Moneasa (cu o capacitate de 40 de locuri pentru
cazare).
□ Baza de practică a studenţilor - Săvârşin.
□ Complex Universitar Socodor - Centrul de cercetare şi tratament al bolii
Alzheimer, cu o suprafaţă de 13.172 m2 şi 2 ha de teren – primul centru din România
destinat tratării bolii degenerative, realizat în colaborare cu Consorţiul DEL BORSODI –
Miskolc, Ungaria.
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□ Complexul Universitar Macea, compus din Castel şi Grădina Botanică
Universitară, proprietate a Universităţii, colecţia ştiinţifică cu peste 2400 de taxoni, cu o
suprafaţă de 21,5 ha, dezvoltat în ultimul an pentru a găzdui conferinţe ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, şcoli de vară, activităţi cultural ştiinţifice studenţeşti etc.
□ Centrul de cercetare al literaturii argheziene, care cuprinde şi manuscrise
donate de familia Doina şi Baruţu T. Arghezi.
□ Centrul de cultură germană „Fr. Schiller”, de pe lângă Facultatea de Ştiinţe
Umaniste, Politice şi Administrative – str. Unirii nr. 1-3.
□ Centrul de studii şi istorie literară „ Ioan Slavici” – str. Vasile Goldiş, nr. 6.
□ Incubatorul tehnologic şi de afaceri ITA GOLDTECH – Bd. Revoluţiei nr.
85-87.
□ Centrul cultural italian, realizat în colaborare cu Universitatea din Padova, sub
patronajul Ambasadei Italiei de la Bucureşti şi a Consulatului Italiei de la Timişoara.
□ Centrul de cultură franceză, de pe lângă Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Politice şi Administrative.
Sala de sport „Voinicilor” şi complexul de atletism Gloria Arad susţine periodic
activităţi sportive studenţeşti, aceştia având acces gratuit la facilităţi moderne.
Salutăm iniţiativa conducerii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
înfiinţarea cantinei studenţeşti, însă considerăm că, probabil datorită locaţiei în care
aceasta este amplasată, nu este frecventată şi utilizată de studenţi la adevărata capacitate.
De asemenea, apreciem aprobarea solicitării studenţilor pentru amplasarea unui
rastel pentru biciclete pentru studenţi, în cadrul proiectului „Campusul Verde”, însă
considerăm deficitar numărul de locuri de parcare alocate studenţilor.
Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad oferă sprijin studenţilor în ceea ce priveşte orientarea în
carieră, dezvoltarea personală şi optimizarea învăţării. Consiliere şi workshop-uri privind
aceste domenii sunt oferite, de asemenea, absolvenţilor şi elevilor.
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Privind activitatea cultural-studenţească se remarcă Ansamblul Folcloric
Studenţesc CUNUNIŢA, cu premii şi spectacole în ţară şi în străinătate, Ansamblul
Folcloric „Doina Maramureșului”, Corul U.V.V.G. „Polifonica” şi Cercul fotografic
Studenţesc „Vasile Goldiş” cu expoziţii periodice la Castelul de la Macea, Cercul TVJurnalism cu emisiuni proprii la Televiziunea TV Goldiş NET.
Este remarcabilă bogata activitate sportivă studenţească. Sportivii studenţi îşi
desfăşoară activitatea atât în cadrul Clubului UNIVEST al Universităţii, cât şi în alte
asociaţii sportive de înaltă performanţă:
 Baschet Club Univ. Goldiş I.C.I.M. Arad, vicecampioană a României în
Campionatul 2013-2014, câştigătoare a 9 titluri de Campioană Naţională,
şi câştigătoare a Cupei Europei Centrale şi a Cupei României
(www.baschetarad.ro);
 C.S.M. Arad;
 C.S.M. Satu-Mare;
 Pro-Volei Arad, campioană naţională în anul 2010 şi vicecampioană
naţională în anul 2012, la cadeţi (masculin şi feminin) şi Campioană
Balcanică la junioare feminin în anul 2012
 echipa de polo AMEFA Arad;
 Box Club Arad.
Sunt de semnalat performanţele individuale a unor studenţi sportivi de înaltă
performanţă care sunt “ambasadori” ai imaginii României în lume fiind câştigători de
campionate europene, componenţi ai loturilor naţionale şi olimpice:
 Dodean Daniela, componentă a Lotului Olimpic şi Naţional de Tenis de
Masă, campioană europeană (Stuttgart, 2009), locul 7 la Jocurile Olimpice
de la Beijing, 2008, locul 1 la Open-ul Angliei, 2009;
 Mihalache Lucia, componentă a Lotului Naţional de Tir-Talere, locul 10 la
Jocurile Olimpice de la Beijing, 2008;
 Koczi Flavius, component al Lotului Olimpic de Gimnastică, câştigător al
unei medalii de aur şi al unei medalii de bronz la Campionatul Mondial
Universitar de la Belgrad, 2009;
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 Buidoso Ovidiu Flavius, component al Lotului Naţional de Gimnastică,
participant la Campionatul Mondial Universitar de la Belgrad, 2009 şi
Campionatul Mondial de Gimnastică de la Londra, 2009;
 Deac Simona, componentă a Lotului Naţional de Scrimă, câştigătoare a
unei medalii de bronz la Campionatul Mondial Universitar de la Belgrad,
2009;
 Oprescu Cosmin, campion european Taekwon-Do, maestru emerit al
sportului;
 Popuţea Adrian, component al Lotului Naţional de Box, câştigător al unei
medalii de bronz la Campionatele Internaţionale din Rusia, 2009;
 Copil Marius, component al Lotului Naţional de Tenis de Câmp şi al
echipei României de Cupa DAVIS;
 Trifa Adrian Ionel, locul I la proba de 3000 m desfăşurată în cadrul
Campionatului Naţional Universitar de Atletism – Teren Acoperit de la
Bacău, 2013.
Dintre cadrele didactice cu specializarea în domeniul sportiv o amintim pe
absolventa facultăţii, performer la nivel olimpic şi naţional, conf.univ.dr. Gogean Gina şi
antrenorii de lot naţional: Otilia Bădescu, Sandu Lucian şi Jigău Adrian.
Reprezentarea studenţilor
Participarea studenţilor în Senatul Universităţii şi Consiliile facultăţilor, cu un
procent de reprezentare de 25 %, dar şi prin aportul realizat de Consiliul Consultativ al
Studenţilor, organism ce a fost înfiinţat în anul universitar 1997 - 1998, cât şi prin
Organizaţia Studenţească „Vasile Goldiş” (sentinţă civilă nr. 29/30.01.1998).
Studenţii au fost antrenaţi şi în structura de calitate academică prin Programul - Pro
Calitate Academică - întreaga lor activitate se desfăşoară în baza Statutului şi a
Regulamentelor Studenţeşti. În acest procent se ia în considerare şi reprezentarea
studenţilor străini. Studenţii au reprezentanţi la nivel de grupă, la nivel de an, în consiliile
departamentale, în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii, pe lăngă aceste forme
de reprezentare mai există şi reprezenatantul studenţilor străini.
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Studenţii se implică în relaţiile de tip antreprenorial ale instituţiei participând la
teme de cercetare ştiinţifică contractate cu mediu socio-economic şi obţinând performanţe
care consolidează prestigiul mediului academic arădean în ţară şi străinătate.
Universitatea, prin studenţii redactori, a contribuit constant în ultimii ani la dezvoltarea
mediei locale (cotidiene, West TV, InfoTV, TV Arad la care Universitatea este acţionară
şi membră fondatoare şi televiziunea proprie Goldiş TV ).
Studenţilor li se oferă gratuit următoarele servicii sociale:
1.

Asistenţă medicală (Cabinetul medical - str. Praporgescu nr. 1 şi

Policlinica Aurel Vlaicu);
2.

Informare europeană (Centrul de informare europeană, B-dul Revoluţiei

nr. 85-87, realizat în parteneriat cu Consiliul Local Arad);
3.

Activitatea Consiliului Consultativ al Studenţilor, a Organizaţiei

Studenţeşti „Vasile Goldiş” se desfăşoară în sediul propriu din B-dul Revoluţiei nr. 9496;
În Universitate mai funcţionează şi asociaţii studenţeşti profesionale: Asociaţia
Studenţilor Medicinişti Arădeni (A.S.M.A.), Asociaţia ELSA, a studenţilor de la
Facultatea de Drept, Asociaţia Studenţilor Informaticieni (A.S.I), de la Facultatea de
Informatică, Asociația Studenților Economiști (A.S.E.), cu performanţe la nivel naţional
datorită implicării comunitare anuale pe care o au prin proiecte şi acţiuni de voluntariat:
 Popescu Sebastian, student în anul IV, Medicină Generală – Voluntarul
anului în domeniul protecţiei mediului şi animalelor în 2011, la Gala
Naţională a Voluntarilor de la Bucureşti, Voluntarul lunii septembrie,
Consiliul Judeţean Arad, 2012.
Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni
Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni din cadrul Universităţii de Vest „Vasile
Goldiş” are ca şi scop principal promovarea şi apărarea intereselor profesionale şi sociale
ale membrilor săi precum şi libertatea lor de opinie, afirmarea valorilor umane reale şi
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reprezentarea studenţilor medicinişti în raport cu societatea civilă şi colectivitatea
academică şi constituirea unui cadru de acţiune şi a unei platforme necesară îndeplinirii
cauzelor pentru care militează.
Obiectivul Asociaţiei Studenţilor Medicinişti Arădeni este închegarea unui grup
unit, format din rândul studenţilor medicinişti ai Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”
din Arad, cadre didactice şi medici absolvenţi ai acestei universităţi, dar şi membri nonmedicinişti, susţinători ai cauzei Asociaţiei, dornici de implicare, afirmare şi dezvoltare
personală. Finanţarea necesară desfăşurării activităţii este asigurată de către Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, sponsorizări şi donaţii, dar şi prin instituţiile publice
prin alocarea de fonduri nerambursabile pentru proiectele propuse.
Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni îşi asumă rolul de promotor al sănătăţii
comunităţii prin desfăşurarea acţiunilor de prevenţie, informare, conştientizare şi
depistare precoce a afecţiunilor medicale şi încurajează şi dezvoltă proiecte de voluntariat
în domeniul sănătăţii, cercetare, social, educaţie şi dezvoltare economică, protecţia
mediului înconjurător şi a animalelor, activism civic şi drepturile omului, caritabil,
proiecte de dezvoltare comunitară, proiecte transfrontaliere.
Pentru activitatea avută în anul 2012, Asociaţia Studenţilor Medicinişti Arădeni a
fost distinsă în cadrul Galei Sănătăţii desfăşurată la Bucureşti cu Locul III la categoria
”Cea mai activă asociaţie a studenţilor la medicină”. Proiectele „Săptămâna Sănătăţii în
Arad” şi „2013, Anul Prevenţiei în Sănătate în Arad”, prin care au fost investigaţi gratuit
peste 6000 de pacienţi, iar 3000 de elevii au beneficiat de programul „Educaţie între
studenţi medicinişti şi elevi, educaţie între egali”, au fost desemnate, în cadrul Galei
Naţionale a Voluntarilor, printre cele mai importante cinci proiecte în domeniul sănătăţii
în anul 2012, respectiv 2013. Sute de studenţi şi cadre didactice la Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad se implică activ, an de an, în realizarea acestor proiecte de
implicare comunitară de anvergură.
Pentru al doilea an consecutiv, A.S.M.A. beneficiază prin contractul realizat cu
Consiliul Judeţean Arad de finanţare nerambursabilă pentru proiectele depuse. Dacă anul
trecut, finanţarea nerambursabilă a însumat 12.514 RON pentru proiectul „2013, Anul
Prevenţiei în Sănătate în Arad”, bugetul pentru proiectul din 2014, „Screening judeţean
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pentru prevenirea şi depistarea precoce a afecţiunilor cardiovasculare şi a
diabetului”este de peste 10.000 RON.
Activitatea Asociaţiei Studenţilor Medicinişti Arădeni în perioada ianuarie – iulie
2014
19 – 21 Iulie – „Screening judeţean pentru prevenirea şi depistarea precoce a
afecţiunilor cardiovasculare şi a diabetului” - Acţiune de prevenţie, localitatea Juliţa,
judeţul Arad
11 Iulie – „Screening judeţean pentru prevenirea şi depistarea precoce a
afecţiunilor cardiovasculare şi a diabetului” - Acţiune de prevenţie, Policlinica Vlaicu
7 Iulie – „Screening judeţean pentru prevenirea şi depistarea precoce a
afecţiunilor cardiovasculare şi a diabetului” - Acţiune de prevenţie, localitatea
Frumuşeni, judeţul Arad
14 Iunie – „Screening judeţean pentru prevenirea şi depistarea precoce a
afecţiunilor cardiovasculare şi a diabetului” - Acţiune de prevenţie, Maratonul,
Semimaratonul şi Crosul Aradului
31 Mai – Concert Caritabil „Ajută-mă să cresc sănătos”
29 – 31 Mai – Congres Internaţional de Medicină Dentară
27 Mai – Acţiune de prevenţie în Campusul Universitar „Vasile Goldiş” şi workshop-urile „Noduri şi suturi chirurgicale” şi „Tehnici de prim-ajutor” cu ocazia Zilei
porţilor deschise la Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară
23 Mai - Acţiune de prevenţie, Galleria Arad
20 Mai – Educaţie între egali, Şcoala Generală Nicolae Bălcescu, Municipiul
Arad
19 Mai – Educaţie între egali, Şcoala Generală Frumuşeni, judeţul Arad
16 – 18 Mai – Participare la a XXIV-a ediţie a Zilelor Academice Arădene
10 – 11 Mai - Acţiune de prevenţie şi asistenţă medicală, Rotaract Open
25 Aprilie - Acţiune de prevenţie, Galleria Arad
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11 Aprilie – Work-shop-ul „Noduri şi suturi chirurgicale” cu ocazia Zilei
Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară
9-11 Aprilie – Participare la Tudomanyos Diakkori Konferencia (TDK),
Universitatea din Szeged, Ungaria
7 Aprilie - Acţiune de prevenţie, Rectoratul UVVG
5 Aprilie - Acţiune de prevenţie, Galleria Arad
24 – 29 Martie – Săptămâna Pământului în Arad
14 Martie - Acţiune de prevenţie, Policlinica Vlaicu
11 Martie – Dezbaterea „Legea Internship-ului”
19 Februarie – Ora de igienă oro-dentară, Grădiniţa P.P. Nr. 13
11-13 Februarie - „Asistenţă medicală primară pentru persoanele din mediul
rural din judeţul Arad”, Roşia Nouă şi Obârşia
25 Ianuarie – Dezbatere publică cu privire la reforma în sănătate

Organizaţia Studenţească ,,Vasile Goldiş”
Organizaţia Studenţească „Vasile Goldiş” din Arad a fost înfiinţată în anul 1998.
Ea este reprezentată de studenţi de la toate cele 6 facultăţi din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad.
Misiunea Organizaţiei Studenţeşti „Vasile Goldiş” din Arad este de a impulsiona
studenţii din cadrul U.V.V.G. să se implice în viaţa studenţească, să desfăşoare proiecte
sau activităţi specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenţii din Arad şi
studenţii din alte centre universitare.
Valorile Organizaţiei Studenţeşti „Vasile Goldiş” din Arad sunt: respect,
responsabilitate, onestitate, profesionalism.
Organizaţia Studenţească „Vasile Goldiş” din Arad poate oferi şansa fiecărui
student să devină o persoană responsabilă, autonomă şi capabilă să se integreze într-o
societate aflată într-o continuă schimbare.
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Raport de activitate al Organizaţiei studenţeşti ,,Vasile Goldiş”
Anul 2009:


Caravana Studenţilor U.V.V.G.



Iepurasul U.V.V.G.



Acţiune de împădurire



Balul Bobocilor U.V.V.G.



Liga Studenţilor la colindat

Anul 2010:


Zilele Academice Aradene, ediţia a XX-a



Simulare examen de rezidenţiat



Iepurasul U.V.V.G.



Petreceri studenţeşti săptămânale



Balul Bobocilor U.V.V.G.



Congresul pentru tineri medici şi studenţi



Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc



Moş Nicolae la Centrul Şcolar Arad



Târgul Educaţional 2010, ediţia a XIII-a



Masă rotundă europeană - PROVOCĂRI ALE ADERĂRII ROMÂNIEI LA

SPAŢIUL SCHENGEN


Caravana educaţională (Pecica, Nădlac, judeţul Arad)



Daruri de Crăciun



Liga Studenţilor la colindat

Anul 2011:


Întâlnirea studenţilor italieni cu Politia Arădeană



Conexiuni la nivel de peisaj între utilizarea terenurilor



Petreceri studenţesti săptămânale



Balul Bobocilor U.V.V.G.
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Târgul Educaţional U.V.V.G., ediţia a XIV-a



Transnationals



Spectacol de Crăciun la Teatrul de Marionete pentru copiii cu dizabilităţi



Binefaceri de Crăciun



Liga Studenţilor la colindat

Anul 2012:


Solidari cu animalele - colecta pentru APAM



Hai la horă-n Galleria!



Inline Slalom Freestyle in Armonia Center cu Boris Rozbroj



Marţisoare de la studenţii U.V.V.G.



Prezentare Job Shop la Arad



Petreceri studenţesti săptămânale



Balul Bobocilor U.V.V.G.



Equal Pay Day



Knowing us... ITALY



Knowing us... FRANCE



Macea Event 2012



Antreprenoriatul în IT&C



The Book Club



Daruri de la Mos Crăciun 2012



Liga Studenţilor la colindat

Anul 2013:


24REVOLUTION #1 - Galleria Mall



Knowing Us - ITALY 2



Solidari cu animalele - colecta pentru APAM 2



Crosul şi semimaratonul Judeţului Arad



Campionat de fotbal Liga Studenţilor U.V.V.G. 2013 la Activ Club
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Cupa U.V.V.G. 2013



Târgul Educaţiei Universitare



Workshop „Ce vor firmele de la un viitor absolvent?”



Petreceri studenţesti săptămânale



Balul Bobocilor U.V.V.G.



Marţisoare de la studenţii U.V.V.G.



Certificate de Căsătorie pentru o zi



Student Cafe în L'accolade



Teddy Bear Hospital



Caravana Educaţiei



Work-shop „Adaptabilitate economică şi Criza Mondială”



Cafeneaua Umaniştilor



Knowing Us… Arab Night



Campionat de billiard



Iepuraşul U.V.V.G.



Daruri de Crăciun



Zilele Academice Arădene



Knowing Us… France (2)



Un zambet de iunie

Anul 2014:


Săptămâna filmului Latino-American



Mărţişoare de la studenţii U.V.V.G.



O floare pentru un zambet - actiune cu ocazia zilei de 8 Martie



Cupa U.V.V.G.



Petreceri studenţesti



Zilele Academice Arădene



Târgul Educaţional



Acţiune caritabilă individuală cu ocazia Paştelui
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Întalnire cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad



Lansare de carte: „O tribună captivantă. Televiziune, ideologie, societate în

România socialistă (1965-1983)” de Alexandru Matei


Lansare de carte „Casete Martor” de Tudor Creţu



Curaţenia de Primăvară – acţiune de ecologizare în parteneriat cu Asociaţia

Maris şi Efect Verde


Maratonului, Semimaratonului şi Crosul Aradului

Asociaţia studenţilor la drept - ELSA Arad
ELSA vine în sprijinul studenţilor de la Drept prin toate activităţile pe care le
organizează. Scopul fiind acela de a contribui la educaţia juridică a viitorilor jurişti,
stimulând înţelegerea reciprocă şi promovând responsabilitatea socială.
La nivelul judeţului Arad, organizaţia îşi desfăşoară activitatea prin intermediul
grupului local ELSA Arad, ale cărui baze au fost puse începând cu anul universitar 20102011, de către trei studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul U.V.V.G. Arad.
Pentru început, asociaţia şi-a desfăşurat activitatea ca grup de iniţiativă, ulterior, datorită
calităţii evenimentelor organizate, ELSA Arad a devenit membru ELSA România cu
drepturi depline.
De-a lungul perioadei, grupul local ELSA Arad, a organizat atât la nivel local,
naţional, cât şi internaţional, o serie de evenimente specifice asociaţiei, dintre acestea
amintim: concursuri de procese simulate, stagii de practică locale şi internaţionale, şcoală
de vară, precum şi conferinţe pe diverse teme juridice (Conferinţă pe noul Cod Civil şi de
Procedură Civilă, etc.)
În ceea ce priveşte concursurile de procese simulate, acestea au devenit o tradiţie
la nivelul organizaţiei ELSA Arad, în fiecare an fiind organizate cel puţin două astfel de
evenimente, care oferă ocazia studenţilor să pună în practică cunoştinţele dobândite, prin
exercitarea unor acţiuni specifice profesiei de procuror sau avocat. De asemenea, ELSA
Arad, în colaborare cu ELSA Timişoara au fost gazdele concursului naţional de procese
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simulate din anul universitar 2012-2013, echipe din numeroase judeţe ale ţării venind să
îşi dovedească abilităţile.

Asociaţia Studenţilor Informaticieni
Scopul Asociaţiei Studenţilor Informaticieni din Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” Arad (A.S.I. U.V.V.G.) este constituirea unui cadru de acţiune şi crearea unei
platforme de lucru care să adune laolaltă persoane fizice care să promoveze şi să susţină
acţiuni specifice, prin implicare activă şi responsabilă, astfel:
- iniţierea şi cultivarea de relaţii de colaborare cu medii şi organizaţii studenţeşti care
activează în cadrul sistemului naţional de învăţământ, în general, şi din învăţământul I.T.,
în special; colaborare şi derulare de proiecte comune cu organizaţii nonguvernamentale
de pe plan naţional şi internaţional; promovarea I.T.;
a) asigurarea unor condiţii civilizate de viaţă şi de studiu pentru toţi studenţii;
b)

realizarea

unităţii

de

acţiune

studenţeşti

şi

a

solidarităţii

universitare;

c) îmbunătăţirea continuă a procesului de învăţământ;
- Asociaţia Studentilor Informaticieni din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
reprezintă o formă asociativă, persoană juridică nonprofit, neguvernamentală şi apolitică,
asociaţie deschisă şi independentă care reuneşte prin liberă adeziune toate persoanele
fizice

care

recunosc,

respectă

prezentul Statut

şi

aderă

la

Asociaţie.

- Asociaţia se bazează în organizarea şi funcţionarea sa pe principiile: iniţiativei,
implicării şi cooperării, voluntariatului, respectului şi sprijinului reciproc, transparenţei,
competenţei, legalităţii
Activitatea ştiinţifică studenţească a celor peste 50 de cercuri ştiinţifice
studenţeşti se valorifică anual în cadrul Zilelor Academice Arădene, în secţiunile dedicate
exclusiv studenţilor, dar şi în reviste de specialitate.
Universitatea vine în ajutorul studenţilor cu platforma UMS, unde fiecare student
isi poate vedea situaţia şcolară, cât şi financiară. Pe lângă aceasta, studenţii mai au la
dispoziţie şi platforma E-learning, unde pot găsi cursurile studiate.
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În toate facultăţile se aplică obligatoriu Sistemul european de credite de studii
transferabile (ECTS – European Credit Transfer System) intra - şi interuniversitare
interne, externe). Conform acestui sistem se asigură mobilitatea studenţilor şi
flexibilitatea pregătirii profesionale a acestora. Sistemul de alocare a creditelor se
stabileşte la nivelul conducerii Universităţii, în urma propunerii făcută de conducerea
Facultăţii, în concordanţă cu activitatea didactică specifică.
În baza Sistemului european de credite transferabile, studenţii beneficiază de
mobilităţi în ţară şi străinătate. Fiind membră Asociaţiei Universităţilor Europene
(E.U.A), precum şi a Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare (F.E.D.E), studenţii
universităţii au participat la competiţii şi proiecte europene studenţeşti.
Admiterea în Universitate a candidaţilor, se face prin concurs, în limita cifrei de
şcolarizare aprobată de Senatul Universităţii, cu încadrare în cifra de şcolarizare aprobată
prin hotărâre de guvern. Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi a confederaţiei Elveţiene pot candida la
admitere în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce
priveşte taxele de şcolarizare, după recunoaşterea studiilor efectuate de aceştia în ţările de
domiciliu de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. La
admitere, cetăţenii străini trebuie să prezinte un certificat de competenţă lingvistică
pentru limba română eliberat de instituţiile abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Considerăm că o concurenţă din ce în ce mai acerbă la admitere (domeniul
medical) între proaspeţii absolvenţi de liceu reprezintă un catalizator pentru renumele pe
care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi-l clădeşte.
Pentru rezultate deosebite obţinute la învăţătură, activitate ştiinţifică sau alte
merite deosebite, studentul poate fi recompensat prin:
a.

evidenţieri la nivelul anului de studii, facultăţii sau universităţii;

b.

acordarea diplomei de merit pentru rezultate deosebite în pregătirea

didactică şi la examenul de licenţă, în funcţie de limita de medie stabilită prin
regulamentele Facultăţii sau ale Universităţii;
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c.

premii anuale sau ocazionale (în obiecte, cărţi etc.);

d.

participarea la manifestări ştiinţifice;

e.

alte forme de distincţie stabilite de către Consiliul Facultăţii din fondurile

proprii în regim de autofinanţare, în conformitate cu reglementările legale.
Bursele acordate de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi
sursele de finanţare aferente sunt:
a.

Burse de şcolarizare Vasile Goldiş ( locuri fără taxe bugetate de Senatul

Universitar şi Consiliul de Administraţie) ;
b.

Burse de merit ( fondul de burse aprobat de Consiliul de Administraţie şi

venituri proprii ale facultaţilor) ;
c.

Burse de merit ,,Doina şi Baruţu T. Arghezi’’ ( bursă privată acordată de

doamna Melania Doina Arghezi, conform legii nr. 376/2004)
d.

Burse sociale (fondul de burse aprobat de Consiliul de Administraţie şi

venituri proprii ale facultăţilor).
De asemenea, studentii Universităţii beneficiază şi de Burse Erasmus.
Departamentul de Relaţii Internaţionale având un rol foarte important în prezenatarea
acestui program, cât şi în consilierea şi susţinerea studenţilor care beneficiază de această
bursă. În ceea ce priveşte mobilităţile studenţilor prin burse Erasmus, în anul universitar
2012-2013 au fost realizate 14 mobilităţi, iar în anul universitar 2013-2014, se află în
derulare 15 mobilităţi.
În cadrul Universităţii sunt emise următoarele diplome:
a) diplomă de licenţă;
b) diplomă de master;
c) diplomă de doctor;
d) diplomă postdoctorală;
e) diplomă de absolvire;
f) certificate universitare (fără susţinerea examenului de licenţă sau diplomă);
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g) certificat de absolvire a cursurilor de pregătire a personalului didactic;
h) certificat de acordare a gradului didactic.
Considerăm oportună dar şi obligatorie revizuirea periodică a programelor de
studii în vederea garantării într-o bună măsură absorbţia absolvenţilor universităţii pe
piaţa forţei de muncă.
Relaţiile organismelor de conducere din cadrul Universităţii cu studenţii şi
organizaţiile studenţeşti au ca fundament respectarea drepturilor şi libertăţilor studenţilor,
centrarea educaţiei pe student, consultarea partenerilor studenţi/organizaţie studenţească,
transparenţa decizională.
Studenţii au primit chestionare asupra satisfacţiei faţă de serviciile oferite de
Universitate, respectiv în raport cu dezvoltarea profesională şi personală asigurată de
aceasta. Acest chestionar fiind benefic pentru identificarea acţiunilor necesare
îmbunătăţirii permanente a calităţii educaţiei oferite, iar pe de altă parte reprezintă un
indicator pentru interesul universităţii de a accede la punctul de vedere al studenţilor.
hestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie este completat anual de către studenţii
universităţii.
Începând cu anul universitar 2010 – 2011 Conducerea Universităţii a pus la
dispoziţia studenţilor un program informatic online (Quantis) prin care studenţii
realizează evaluarea cadrelor didactice. Studenţi apreciază, în procent de 96,7% la cursuri
și 94,69% la seminarii, pozitiv mediul de învăţare/dezvoltare oferit de către Universitatea
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Gradul de satisfacţie al studenţilor a fost măsurat în
cadrul procesului de evaluare a activităţii didactice din universitatea noastră proces bazat
pe o analiză complexă a chestionarelor de evaluare a cadrelor didactice.
Din anul 2013 U.V.V.G. a distribuit un chestinar de evaluare a gradului de
satisfactie al studenţilor faţă de doi indicatori: educaţie şi facilităţi / servicii. Un procent
de 79% dintre repondenţi apreciază pozitiv aceste aspecte.
Relaţia dintre student şi profesor este una de parteneriat, în care fiecare îşi asumă
responsabilitatea atingerii rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt explicate şi
discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru dezvoltarea lor.
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Toate cadrele didactice folosesc resursele noilor tehnologii (ex. e-mail, pagină
personală de web pentru tematică, bibliografie, resurse în format electronic şi dialog cu
studenţii) şi materiale auxiliare, de la tablă, la flip-chart şi video-proiector. Pentru
facilitarea proceselor de învătare, cadrele didactice dezvoltă un sistem de evaluare pe
parcurs de tip test, referate şi proiecte. Astfel se facilitează o pregătire ritmica a
studentilor, evitându-se pregătirea în asalt în timpul sesiunii.
Cadrele didactice îşi prezintă la primul curs fişa disciplinei, modul de predare a
cursurilor, cerinţele de pe parcursul semestrului, cât şi modul de examinare a studenţilor.
Recenta achiziţie a unei mese de disecţie virtuală, în valoare de 100.000 dolari,
reprezintă o premieră pentru estul Europei, care nu doar că va compensa deficitul de
cadavre pentru disecţie la lucrările practice la disciplina Anatomie, ci va aduce un mare
plus actului didactic.
Studenţii, prin organizaţiile studenţeşti constituite la nivelul Universităţii, sunt
consultaţi în elaborarea şi adoptarea politicilor şi strategiilor majore ale Universităţii. În
raport cu resursele disponibile ale Universităţii, organizaţiile studenţeşti sunt susţinute
financiar şi logistic în organizarea şi desfăşurarea propriilor activităţi ştiinţifice, culturale
şi sportive, inclusiv prin instituirea şcolilor de vară.
Studenţii sunt reprezentaţi în comisiile constituite pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor personalului cu funcţii de conducere şi structurilor de conducere
ale Universităţii.
Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul Universitar
al drepturilor şi obligaţiilor studentului, aprobat de Senatul universitar, cât şi în Codul de
Etică şi Deontologie Universitară. Acestea fiind prelucrate studenţilor la fiecare început
de an universitar. Studenţii se întrunesc la începutul fiecărui semestru sau la nevoie, cu
cei din conducerea Universităţii pentru a discuta diferite probleme care apar în activitatea
academică, acestea fiind soluţionate printr-o bună comunicare.
La începutul primului an de studiu studenţii beneficiază de un Ghid al studentului
(limba română, engleză și franceză), cu informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile
studentului, disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse şa dispoziţie de
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universitate, procedurile de evaluare, cuantumulu taxelor, baza materială a universităţii şi
a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti legal constituite, modalităţi de acces
la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi allte facilităţi şi subvenţii
acordate.
Studenţii au dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform
regulamentelor interne ale universităţii, cât şi dreptul la o evaluare obiectivă şi
nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, cu respecatrea
programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a fost evaluat.
Studenţii au dreptul să înfiinţeze, în condiţiile prevăzute de lege: propriile
organizaţii, ateliere, cluburi, cercuri ştiiţifice şi literare, cenacluri, formaţii artistice şi
sportive, precum şi publicaţii, conform legii.
Pentru studenţii cu dizabilităţi fizice, Universitatea face eforturi pentru asigurarea
condiţiilor de desfăşurarea normală a activităţilor lor de educaţie, cercetare, sociale şi
culturale, însă pune la dispoziţie, într-o măsură limitată, căi de acces adaptate nevoilor de
mobilitate a acestora, motiv pentru care reprezentanții studenților propun punerea în
funcțiune a lifturilor în campusurile universitare.
În cadrul organizaţiilor studenţeşti, studenţii sunt aleşi în mod democratic, prin
vot universal, direct şi secret, la nivelul diverselor formaţii, programe sau cicluri de
studiu, atât în cadrul facultăţilor, cât şi al Universităţii. Studenţii sunt, de drept,
reprezentanţi legitimi ai intereselor studenţilor, la nivelul fiecărei comunităţi academice şi
a structurilor Universităţii.
Universitatea, în raport cu resursele financiare disponibile, susţine prioritar
activităţile de cerectare ştiinţifică, cultural artistice şi sportive ale studenţilor, studenţii
performanţi şi mobilităţile acestora.
Universitatea/facultăţile asigură desfăşurarea practicii studenţeşti prin încheierea
de parteneriate cu instituţii şi autorităţi publice, instituţii de dezvoltare, cercetare, agenţi
economici de stat sau privaţi, etc.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă prin intermediul paginii
web sau al secretariatelor orice fel de informaţie de interes public sau studenţesc şi orice
documente, gratuit (programe de studiu, diplome, personal, servicii pentru studenţi, etc.).
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Prin parteneriatele pe care Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad le are
cu diverşi prestatori de servicii (Activ Club, Kastel Center Spa, ş.a.m.d.) studenţilor li se
oferă pachete speciale, reduceri şi discount-uri la serviciile dorite. Aceste parteneriate
fiind apreciate foarte tare de către studenţi U.V.V.G.
Funcţionarea instituţiei cu privire la studenţi este bazată pe Carta Universitară
proprie prezentă pe pagina web a Universităţii (www.uvvg.ro), Codul Studentului, cât şi
pe alte regulamente privind activitatea profesională a studenţilor, instituţia fiind afiliată
Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA).
În concluzie, considerăm că Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este
o instituţie de învăţământ superior corectă, care funcţionează pe bază de reguli concise, în
condiţii etice şi legale, cu planuri de învăţământ moderne, cu o infrastructură de calitate şi
cu un corp profesoral foarte bine pregătit, dispunând de facilităţi sociale şi sportive de cel
mai înalt nivel pentru studenţii săi, universitatea punând accentul pe implicarea
studentului în toate activităţile academice, cât şi pe cele extra-academice.
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