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Abstract 

The 5
th
 volume of PRO U�IVERSITARIA, published in the “Excelsior” collection of 

Gutenberg Univers Publishing House, includes a part of the speeches, interviews and press 

conferences delivered by the founding rector of “Vasile Goldis” Western University of Arad, 

Professor Aurel Ardelean Ph.D., during 2008-2010. 

 
Key words: university, scientific activity, speech, interview, press conference  
Cuvinte cheie: universitate, activitate ştiinţifică, discurs, interviu, conferinţă de presă 

 

Noua apariţie editorială PRO UNIVERSITARIA, vol. V, 
publicată în colecţia „Excelsior” a Editurii Gutenberg Univers, 
cuprinde o parte din discursurile, interviurile şi conferinţele de presă 
susţinute de rectorul fondator al Universităţii de Vest  „Vasile 
Goldiş” din Arad, Prof.univ.dr. Aurel Ardelean, în perioada 2008-
2010. 

Autorul acestui volum, profesorul universitar AUREL 
ARDELEAN, doctor în ştiinţe biologice, membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din România, vicepreşedinte al 
Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare şi preşedinte al Uniunii 
Universităţilor Particulare Acreditate din România este o 
personalitate reprezentativă a învăţământului românesc 
contemporan. 

Lucrarea PRO UNIVERSITARIA, vol. V, este structurată în 
cinci părţi: 1. Discursuri; 2. Interviuri; 3. Conferinţe de presă; 4. 

Ecouri din presă; 5. Imagini document. 
În prima parte a volumului sunt prezentate discursuri şi mesaje ale Rectorului, prof.univ.dr. 

Aurel Ardelean, susţinute cu prilejul unor evenimente importante din viaţa Universităţii de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad: acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa unor mari 
personalităţi ştiinţifice şi culturale (precum Preafericitul Părinte Patriarh, Daniel, academicianul 
Răzvan Theodorescu, cunoscutul scriitor şi om de cultură Baruţu T. Arghezi etc.), participarea 
Rectorului la numeroase conferinţe şi reuniuni academice internaţionale (Conferinţa Internaţională, 
„Psihologul în comunitate”, Sesiunea Anuală a Societăţii Naţionale de Biologie Celulară, 
Simpozionul omagial „C. Darwin – 150 de ani de la publicarea ORIGINII SPECIILOR” ETC.), 
evocarea unor  momente istorice de importanţă naţională (Cuvântul de deschidere la manifestarea 
omagială dedicată împlinirii a 91 de ani de la Marea Unire, 1918-2009), întâlniri cu studenţii, 
acordarea de premii anuale pentru cercetarea ştiinţifică, promovarea imaginii Universităţii, precum 
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şi propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei româneşti din domeniul educaţiei cu privire la 
învăţământul particular.  

În următoarele două părţi ale volumului sunt cuprinse o parte din interviurile acordate de 
domnul Rector, Aurel Ardelean în această perioadă, precum şi Conferinţele de presă săptămânale, 
toate acestea oferind o imagine clară a managementului educaţional implementat în cadrul  
Universităţii de Vest  „Vasile Goldiş” din Arad. Un loc important este rezervat şi cooperării 
academice a Universităţii de Vest  „Vasile Goldiş” din Arad cu peste 60 de universităţi şi instituţii 
de cercetare ştiinţifică din ţară şi străinătate, prezentării unor proiecte europene finanţate din fonduri 
europene, câştigate de Universitatea de Vest  „Vasile Goldiş”, colaborării cu Academia Română, 
participării la Congrese internaţionale şi organizării Şcolilor de vară. 

În cea de-a patra parte a lucrării, Biroul de presă al UVVG prezintă câteva dintre cele mai 
importante evenimente ştiinţifice ale Universităţii, cu ecou internaţional. 

Ultima parte a lucrării ne oferă o serie de imagini document, care vin să întregească şi să 
confirme rezultatele activităţii academice din perioada 2008-2010. 

Volumul de faţă se constituie într-un document-mărturie a activităţii Universităţii de Vest  
„Vasile Goldiş” din Arad, editat cu prilejul aniversării a 20 de ani de istorie instituţională, fiind, în 
acelaşi timp, un călduros omagiu adus întregii comunităţi academice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


