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Abstract 
 Recently, at the “Redacţia Fundaţiilor pentru Străinătate” Publishing House in Bucharest, 

the book Professor Aurel Ardelean was issued in two volumes, bilingual edition, Romanian and 

English, comprising an ample presentation of the didactic, scientific and managerial activity of 

Professor Aurel Ardelean, rector of the Western University “Vasile Goldiş” of Arad. 

 The first volume opens with a foreword written by Academician ,icolae Cajal, which shows 

that, “In his entire activity, Professor Aurel Ardelean, PhD, dedicated himself to teaching, being 

the mentor and trustworthy friend of the entire generation of pre-university and university students.  

 One of his most brilliant achievements was the re-establishment of higher education in Arad 

after 1989, where he is carrying out his prodigious academic and managerial activity, which could 

never be contested or forgotten. 

 Successfully combining education and scientific research, Professor Aurel Ardelean, PhD, 

has elaborated numerous specialized works in the fields of Cellular and Molecular Biology, 

Biotechnology, Geobotanics and Ecology. 

 By means of original contributions, he created a well-respected name among specialists 

within the country and abroad, being a full member of the Academy of Medical Sciences in 

Romania, as well as of some renowned academies overseas. 
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Recent, la Editura Redacţia Fundaţiilor pentru Străinătate din Bucureşti a apărut cartea 

Profesorul Aurel Ardelean, în două volume, ediţie bilingvă, română şi engleză, cuprinzând o amplă 
prezentare a activităţii didactice, ştiinţifice şi manageriale  a profesorului Aurel Ardelean, rector al 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

Primul volum se deschide cu  o prefaţă semnată de acad. Nicolae Cajal, care arată că, „În 
întreaga activitate desfăşurată Prof.univ.dr. Aurel Ardelean s-a dăruit activităţii din învăţământ, 
fiind mentorul şi prietenul de încredere pentru întreaga generaţie de elevi şi studenţi. 

Una din cele mai strălucite realizările ale sale este reînfiinţarea învăţământului universitar 
arădean, după 1989, unde desfăşoară o prodigioasă activitate academică şi managerială, care nu se 
va putea contesta sau uita niciodată. 

Îmbinând cu succes învăţământul cu cercetarea ştiinţifică, Prof.univ.dr. Aurel Ardelean a 
elaborat numeroase lucrări de specialitate în domeniile Biologiei celulare şi moleculare, 
Biotehnologiei, Geobotanicii şi Ecologiei. 
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Prin contribuţii originale şi-a creat un nume respectat în rândul specialiştilor din ţară şi 
străinătate, fiind membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi al unor Academii 
de referinţă din străinătate”. 

În prima parte a cărţii Profesorul Aurel Ardelean sunt prezentaţi anii de studii liceale şi 
universitare, activitatea didactică în învăţământul preuniversitar arădean, ca profesor şi inspector 
şcolar la specialitatea Biologie. Rezultatele muncii sale fiind apreciate prin acordarea titlului de 
Profesor emerit. 

În anul 1980 obţine titlul de doctor în Ştiinţe Biologice, cu teza Flora şi vegetaţia de pe 
Valea Crişului Alb între izvoare şi oraşul Ineu. 

De 12 ori primeşte din partea Ministerului Învăţământului numirea de membru şi 
vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Biologie. 

După 1990, profesorul Aurel Ardelean, împreună cu un grup de intelectuali, este iniţiatorul 
reînfiinţării învăţământului universitar la Arad, la început al celui de stat şi apoi al celui 
independent. Obţine avizul organelor competente şi, sprijinit de autorităţile locale, pune bazele 
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, un vis al arădenilor, încă din 1905-1906, când 
Vasile Goldiş a solicitat în Parlamentul de la Budapesta, o universitate cu limba de predare română, 
în Transilvania, cu sediul în Arad.  

Este rector fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, iar din anul 1996 este 
profesor universitar la disciplina Biologie celulară şi moleculară la Facultatea de Medicină Generală 
şi Stomatologie şi profesor universitar la Facultatea de Medicină şi Farmacie din Oradea. 

Profesorul Aurel Ardelean este conducător de doctorat în domeniul Biologiei, conducând în 
prezent activitatea a 15 doctoranzi. Face parte din comisiile de doctorat din Bucureşti, Timişoara şi 
Oradea. 

În volumul I la care ne referim, Profesorul Aurel Ardelean, sunt prezentate, în continuare 
Strategii de perfecţionare în străinătate; O sinteză a activităţii profesionale şi ştiinţifice, care au 
condus la acordarea titlului de membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, 
membru al unor Academii din străinătate (Viena, Varşovia, Brazilia, New York), cât şi calitatea de 
membru a numeroase organizaţii ştiinţifice sau profesionale din ţară şi străinătate.  

Un loc important, în carte, îl ocupă prezentarea contribuţiei manageriale, ca Rector fondator, 
la dezvoltarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi publicistică a Prof. univ. dr. Aurel Ardelean este 
concretizată în: 

- 156 de publicaţii (cărţi de specialitate, monografii, tratate, cursuri), autor unic sau în 
colaborare. 

Sunt prezentare apoi granturile obţinute de la Academia Română, proiecte de cercetare 
ştiinţifică, cât şi participările sale la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, organizarea 
unor şcoli de vară şi cursuri postuniversitare de specialitate. 

Un capitol important al vol. I îl constituie aportul prof. univ. dr. Aurel Ardelean la 
reformarea sistemului de învăţământ academic privat şi o sinteză a activităţii de senator în 
Parlamentul României, în legislatura 2004-2008. Activitatea sa ştiinţifică a fost recompensată cu 
numeroase Premii, Diplome şi Distincţii. 

Primul volum se încheie cu prezentarea de cărţi, tratate şi monografii editate de profesorul 
Aurel Ardelean. 

Al doilea volum, Profesorul Aurel Ardelean, apărut la aceeaşi editură, Redacţia Publicaţiilor 
pentru Străinătate – 2009, prezintă, în condiţii grafice excelente, viaţa şi activitatea profesorului, 
omului de ştiinţă şi rectorului Aurel Ardelean în imagini foto – color, realizate de artistul fotograf, 
dr. Virgiliu Jireghie. 

Volumul este completat cu un amplu interviu acordat de profesorul Aurel Ardelean, în care 
Domnia sa mărturiseşte că „Am trăit în cultul muncii şi în respectul pentru lucrul bine făcut”, 
punctând realizări din viaţa academică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în calitate 
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de rector fondator  al tinerei şi prestigioasei Universităţi de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, care se 
pregăteşte de aniversarea a 20 de ani de existenţă. 

 
Concluzii 

Cele două volume despre Profesorul Aurel Ardelean oferă cititorilor un model de 
personalitate a şcolii româneşti actuale a cărui nume se pronunţă cu respect atât în ţară, cât şi în 
lumea academică internaţională. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


