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Abstract 

The president and founding rector of the ‘Vasile Goldiş’ Western University of Arad, 

doctoral professor AUREL ARDELEAN left us the example of his life of dignity, devotion, 

exigency and respect of value. 

He was a fighter for the good of others! 

He had a true respect cult for the high values he sustained and promoted. 

He was part of the personalities’ elite who, like Vasile Goldiş – the spiritual patron of the 

University – fought to achieve the ideal of academic education in the city of Arad. 

He was the MAN who sanctified the place by his deeds. 

All of us who have known him bear a great respect in our mind, heart, and prayers.  

AUREL ARDELEAN remains alive in our souls through his work.  

With our open souls, we pray to honor the memory of a MAN of God – AUREL ARDELEAN, 

who left us as legacy  

The DIGNITY OF HIS LIFE! 

 

Rezumat 

Președintele și rectorul fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, profesor 

universitar doctor AUREL ARDELEAN ne-a lăsat moștenire modelul vieții sale de demnitate, 

devotament, exigență și respect al valorii. 

 A fost un luptător pentru binele altora!  

 Avea un cult al respectului față de valorile înalte, pe care le susținea și promova. 

 A făcut parte din elita personalităților care, asemeni lui Vasile Goldiș – patronul 

universității – a luptat pentru realizarea idealului de a avea la Arad învățământ universitar. 

 A fost OMUL care sfințește locul prin faptele sale. 

 Toți cei care l-am cunoscut îi purtăm în gând, în suflet, în rugăciuni, un mare respect.  

 AUREL ARDELEAN rămâne viu în sufletele noastre prin opera sa. 

 Cu sufletele deschise, ne rugăm pentru cinstirea memoriei unui OM al lui Dumnezeu – 

AUREL ARDELEAN, care ne-a lăsat moștenire 

DEMNITATEA VIEȚII SALE! 
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MOȘTENIREA UNEI DEMNITĂȚI 
 

Președintele și Rectorul fondator al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. 

univ. dr. Aurel Ardelean ne-a lăsat moștenire Modelul vieții sale de demnitate, devotament, 

exigență și respect al valorii! 

 Și când era nevoit să-ți refuze o solicitare, o făcea cu respect. Avea un îndemn: Mergem 

înainte!, mai presus de greutăți și obstacole. 

 A fost un luptător pentru binele altora ! 

 A fondat o instituție universitară, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, cu 

prestigiu internațional, în lumea academică. 

 Avea un cult al respectului față de valorile înalte, pe care le susținea și promova. 

 A făcut parte din elita personalităților care, asemeni lui Vasile Goldiș – patronul 

Universității – a luptat pentru realizarea idealului de a avea la Arad învățământ universitar. 

 Încă din perioada când activam în învățământul preuniversitar aveam un respect reciproc cu 

profesorul Aurel Ardelean care era inspector școlar, iar eu director școlar, însoțindu-mă la multe 

lansări de carte. A prețuit toată viața actul de cultură, apreciind împreună Cultura ca ambasador al 

apropierii dintre oameni. 

 Foarte firesc, în anul 2005, când am venit la Rectorul UVVG Arad, Aurel Ardelean, cu 

primul număr al revistei „Studii de Știință și Cultură”, m-a invitat să vin cu revista la UVVG. 

 Au trecut 15 ani! M-am bucurat de sprijinul său permanent, ajungând, ca acum, când 

împreună cu CS Dr. Viviana Milivoievici, de la Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de 

Studii Banatice „Titu Maiorescu” și director adjunct al revistei, să scriem Monografia revistei 

internaționale de filologie „Studii de Știință și Cultură”, la 15 ani de apariție continuă. 

 Aducem omagiul nostru prin revista care îi promovează neîncetat memoria și ctitoria sa,  

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. 

 Ca Rector și Președinte al UVVG Arad a sprijinit permanent apariția trimestrială a revistei 

„Studii de Știință și Cultură”, atât financiar, cât și moral. Ne-a fost alături în toate momentele 

esențiale ale revistei: acreditare științifică, înscriere în baze de date internaționale, acordarea titlului 

de Doctor Honoris Causa multor personalități din Consiliul științific, cât și încheierea de 

parteneriate cu universități, centre de cercetare și Academii din țară și străinătate, cel mai recent 

fiind parteneriatul dintre revistă și Academia Română, Filiala Timișoara, Institutul de Studii 

Banatice „Titu Maiorescu”.  

 A fost alături de noi, în organizarea celor șapte ediții ale Colocviului Internațional 

EUROPA: centru și margine. Cooperare culturală transfrontalieră și ne-a susținut toate 

demersurile inițiate împreună cu CS Dr. Viviana Milivoievici în promovarea prestigiului UVVG 

Arad prin revista „Studii de Știință și Cultură” și lansări de cărți la universități și Academii din țară 

și străinătate: Franța, Austria, Serbia, Republica Moldova. 

 Ne-am bucurat de un respect deosebit din partea sa. 

 Toți cei care l-am cunoscut, îi purtăm în gând, în suflet, în rugăciuni, un mare respect! 

 Rectorul și Președintele  Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. 

Aurel Ardelean, a fost OMUL care sfințește locul prin faptele sale! 

 Aurel Ardelean rămâne viu în sufletele noastre prin opera sa. 
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 Moștenirea demnității Omului Aurel Ardelean este un „Memento” al adevărului despre 

nevoia de-a ne gândi, fiecare, la frumusețea sufletească din veșnicia Luminii. 

 Așa cum Soarele luminează toate anotimpurile și tinerețea sufletească o putem trăi în toate 

anotimpurile vârstei pământești, spunând Nihil Sine Deo! – Aurel Ardelean a fost permanent un Om 

tânăr, cu suflet proaspăt pregătit mereu pentru actul creației. 

 Cu sufletele deschise, ne rugăm pentru cinstirea memoriei unui OM al lui Dumnezeu – 

Aurel Ardelean, care ne-a lăsat moștenire        

                                                           DEMNITATEA VIEȚII SALE! 

 

 

Arad, 10 mai 2019                 
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