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oraș universitar
Învățământul universitar reprezintă un suflu puternic și plin de vitalitate pentru comunitatea locală, pentru oraș. Este motivul pentru
care am dorit să avem la Sebiș învățământ universitar, așa cum am
văzut că există în orașele europene.
Sebișul este în momentul de față un centru regional reprezentativ
pentru întreg învățământul din zonă, atât sub forma învățământului
gimnazial, liceal, dar și universitar. Cât privește învățământul universitar, în Sebiș funcționează o filială a Universității de Vest „Vasile Goldiș” - universitatea etalon a județului Arad, a cărei existență
a fost posibilă prin buna colaborare cu Președintele Universității,
Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean.
Filiala din Sebiș a Universității de Vest „Vasile Goldiș” a luat ființă
în anul 1998, când s-au și stabilit facultățile care să funcționeze în
orașul nostru, respectiv Facultatea de Științe Economice, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor și specializarea
Asistență Socială. Aceste două forme de învățământ superior se potrivesc cu cerințele zonei noastre, ținând cont de faptul că științele
economice reprezintă o cerință a actualei economii, turismul în
această parte a județului Arad este reprezentativ, iar specializarea
de Asistență Socială este una benefică pentru populație, ținând cont
de existența la Dezna a Spitalului de Recuperare.
Facultatea din Sebiș, ca și parte a Universității de Vest „Vasile
Goldiș” este acreditată, diplomele fiind recunoscute de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. De asemenea există posibilitatea frecventării și a studiilor masterale, cu
specializările: Marketingul și managementul firmei, Administrarea afacerilor în turism și servicii, Audit și expertiză contabilă,
Management educațional. Avem la Sebiș toate dotările necesare
pentru desfășurarea în bune condiții a studiilor universitare, prin
aportul inclusiv a unor profesori universitari cu renume din cadrul
Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Sebișul are o tradiție și experiență de 15 ani în domeniul universitar. De aceea recomand tuturor absolvenților de liceu, din această
parte a județului Arad și nu numai, ce doresc să-și continue studiile
universitare, să aleagă cu încredere formele de învățământ superior
din Sebiș și Arad, ale Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Directorul Filialei Sebiș a Universității de Vest „Vasile Goldiș”
Dr. Ec. Feieș Gheorghe

Înfiinţată în anul 1990, în cei 23 de ani Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a
devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene,
transilvane şi euro-regionale, integrată în spaţiul
european al cercetării şi educaţiei, ca membră
a Asociaţiei Universităţilor Europene - EUA,
Consorţiului European „Carolus Magnus”, Asociaţiei Universităţilor Danubiene, Asociaţiei
Universităţilor Transcarpatice (ACRU), Alianţa
Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM),
deţinând vicepreşedinţia FEDE – Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare, organism participativ al Consiliului Europei. Ca un corolar al
eforturilor comunităţii academice pentru calitate, Universităţii noastre i-a fost acordat calificativul maxim „grad de încredere ridicat”, în anul
2009, de către Agenţia Română de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Superior.
Sub egida Senatului, integrarea cercetării ştiinţifice cu învăţământul universitar şi practica
profesională este asigurată prin creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluridisciplinară, inovativă şi multiculturală, desfăşurată în veritabile laboratoare de cercetare şi
formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale Vieţii,
Centrul de consiliere psihopedagogică PLUSEGO, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA,
Centrul de cercetări sociale şi de sondare a opiniei publice, Centrul de Studii Iudaice, Centrul
Româno – Brazilian, Centrul Cultural Italian,
Centrul de studii germanice „ 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: Zilele Academice
Arădene, „Vasile Goldiş” University Press, Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi”,
revistele ştiinţifice acreditate CNCS şi indexate
în baze de date internaţionale (Studia Universi-
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tatis „Vasile Goldiş” - Seria Ştiinţele
Vieţii, Studia Universitatis „Vasile Goldiş” - Seria Ştiinţe Economice, Studii
de Ştiinţă şi Cultură, Societate şi politică, Revista de Administraţie Publică)
sau prin accesul tuturor studenţilor la
biblioteca virtuală. Astăzi, UVVG, ca
instituţie academică postmodernă, de
tip humboldtian, constituie un forum al
ideilor libere, o comuniune de educare
în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice 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 formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de
studii pentru nivelele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat,
facilitându-le formarea în carieră, împlinirea
profesională şi recunoaşterea socială.
Dezvoltarea instituţională a Universităţii
noastre este şi va rămâne una meritorie, racordată organic aşteptărilor mentorului său spiritual,
Vasile Goldiş, membrilor fondatori ai comunităţii locale, distinsului corp academic, studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor noştri. Prestigiul
de care se bucură Universitatea de Vest “Vasile
Goldiş” în străinătate este dovedit şi de numărul mare de studenţi veniţi de peste hotare, la
diferite programe de studii oferite de facultăţi.
Tineri din Italia, Franţa, Maroc, India, Israel,
Turcia, Germania, Austria, Algeria, Spania şi
din alte părţi ale lumii studiază, în limba română
sau în limbile franceză şi engleză, medicina. De
asemenea, graţie performanţelor de până acum,
Universitatea noastră a devenit partenera a peste
100 de prestigioase instituţii academice din ţară
şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.
Consecventă crezului său tradiţional, „prin
noi înşine!”, universitatea arădeană are larg deschise porţile sale către tinerii doritori să urmeze
cursurile învăţământului superior, membrilor şi
organizaţiilor comunităţii arădene, care au acordat şi acordă sprijin dezvoltării unei instituţii
academice comunitare cum este cea a noastră.
Totodată, doresc să adresez mulţumiri tuturor
celor care împărtăşesc filosofia patronului spiritual al UVVG şi să îi invit, cu gratitudine, să
împartă bucuriile şi provocările cu corpul academic al Universităţii, la diferite manifestări ştiinţifice şi culturale organizate în aulele, sălile de
curs din Campusul Universitar..
PREŞEDINTELE UNIVERSITĂŢII,
Prof. univ. dr. Aurel ARDELEAN
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” - Conducerea Universității

Prof.univ.dr. Aurel ARDELEAN
Rector fondator - Președintele Universității
de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Prof.univ.dr. Coralia Adina COTORACI
Rectorul Universității de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad

Prof.univ.dr. Cristian HAIDUC
Prorector pentru programe de licență, masterat, asigurarea calitații și probleme studențesti

Prof.univ.dr. Anca HERMENEAN
Prorector pentru relații științifice
internaționale, proiecte europene, granturi

Conf.univ.dr. Violeta TURCUȘ
Prorector pentru programe de cercetare, dezvoltare, inovare și relații cu mediul economic

Conf. univ. dr. Aristide Sorin BASCHIR
Președintele Senatului

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” - Facultăți

Facultatea de Științe Juridice
Facultatea de Stiinte Juridice a luat fiinţă
încă din primul an de funcţionare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, în 1990-1991.
Este prima facultate de drept privată din România, a cărei acreditare definitivă a fost confirmată prin lege de Parlamentul României în
luna martie 2002.
Începând cu anul universitar 2012-2013 Facultatea de Ştiinţe Juridice are o nouă conducere care se străduieşte să continue bogata
tradiţie a şcolii juridice arădene dar şi să aducă un suflu nou prin strângerea legăturilor cu
elita dreptului european.
Decanul facultății, conf. univ. dr. Cristian
Alunaru, este membru în Consiliul de conducere al Institutului European de Drept (European Law Institute), membru al Uniunii
Juriştilor din Germania şi membru al Uniunii Juriştilor din Austria, participant activ la
numeroase organisme europene.
Cercetarea ştiinţifică se concretizează prin
organizarea anuală a secţiunii juridice în cadrul simpozionului internaţional ”Zilele Academice Arădene” şi publicarea în periodicele
interne şi internaţionale precum şi în revista
”Studii juridice” a Facultăţii de Ştiinţe Juridice.
Dovada înaltului nivel al cercetării ştiinţifice
SEBIȘ EXPRES

precum şi a importantelor relaţii internaţionale întreţinute de Facultatea de Ştiințe Juridice,
este conferinţa internaţională organizată împreună cu Universitatea din Viena în perioada
12-15 septembrie 2012 privind recodificarea
dreptului privat în Europa. Este cea mai importantă conferinţă internaţională organizată
în ultimii ani în România, cu participarea a
peste 30 de profesori din 20 de ţări europene
printre care se remarcă dl. prof. univ. dr. Rudolf Welser (Universitatea din Viena), Christiane Wendehorst (din conducerea Institutului European de Drept de la Bruxelles), prof.
univ. dr. Tatjana Josipovic (Universitatea din
Zagreb), dr. Nikolaus Michaleck (preşedintele Uniunii juriştilor din Austria, fost ministru
al Justiţiei).
Studenţilor care s-au remarcat în activitatea
de cercetare ştiinţifică li s-a asigurat participarea la manifestări academice pe plan naţional şi internaţional.
Facultatea are o infrastructură didactică şi de
cercetare ştiinţifică ce se ridică la standardele
europene, cuprinzând laboratoare de criminalistică şi de limbi moderne, centrul de informare integrare europeană, cabinetul pentru
protecţia drepturilor omului, laboratorul de
informatică juridică şi de drept informatic,

Biblioteca Centrală Universitară ”Tudor Arghezi”, spaţiile aferente pregătirii studenţilor
în cadrul FEDE (Federaţia Europeană a Şcolilor Superioare), săli cu câte 12 calculatoare/
sală, cu acces permanent la internet.
Facultatea de Ştiinţe Juridice, prin departamentele sale contribuie, în mod direct, la pregătirea studenţilor, cursanţilor, din punct de
vedere educaţional şi a cercetării ştiinţifice
prin poziţionarea disciplinelor proprii de licenţă şi masterat.
Activităţile didactice sunt completate de
cercetarea ştiinţifică, concretizată prin organizarea anuală a Secţiunii juridice în cadrul
“Zilelor Academice Arădene”, publicarea
în periodicele interne sau internaţionale şi
în publicaţiile Facultăţii de Ştiinţe Juridice:
“Studia Universitatis Vasile Goldiş”, “Studii
juridice”, “Dreptul şi societatea românească”,
“Drept şi cultură”.
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Facultatea de Medicină,
Farmacie și Medicină Dentară
Facultatea de Medicină Farmacie şi Medicină
Dentară, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în anul
1991 şi se integrează armonios in structura
Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” Arad,
ale cărei facultăţi au cu preponderenţă profil
umanist. Facultatea de Medicină Farmacie şi
Medicină Dentară, a fost acreditată prin HG 944
din 2002 publicat in MO 675 din 11 sept 2002.
Prin acreditarea instituţională a Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin Legea
nr. 240/2002 publicată în Monitorul Oficial
al României nr. 291/30.04.2002, avem toate
drepturile prevăzute de legea învăţământului,
inclusiv de organizare a examenelor de finalizare a studiilor.
În prezent Facultatea de Medicină Farmacie
şi Medicină Dentară, U.V.V.G Arad asigură
un sistem medical educaţional coerent, diversificat ca ofertă academică, bazat pe norme
unanim acceptate în învăţământul universitar naţional şi internaţional, ca Instituţie de
Învăţământ Superior Organizatoare de Doctorat prin Ord. MEC. 4811/17 August 2005.
Facultatea organizează şi realizează

învăţământul superior pe cele trei cicluri de
instruire – licenţă, master, doctorat, si pregatire postuniversitara educaţie postuniversitară
prin cursuri academice postuniversitare, studii de perfecţionare/specializare profesională,
şcoli de vară, şcoală postdoctorală, Prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1141/2007 din
28/06/2007, Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară din Arad, devine singura facultate privata de medicina acreditata
în formarea postuniversitară medicală de specialitate si a pregătirii în cea de a doua specialitate în regim cu taxa. fiind singura facultate
privata din Romania cu drept de pregatire in
rezidenţiat.
Majoritatea absolvenţilor sunt astăzi medici specialişti, medici de medicina familiei,
medici rezidenţi, angajaţi în structuri ale
sistemului medical din ţară şi din străinătate.
Specializări:
Medicină, 6 ani/zi, 360 de credite ECTS,
licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
Medicină în limba Franceză, 6 ani/zi, 360
de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE

ACREDITATA;
Medicină în limba Engleză, 6 ani/zi, 360
de credite ECTS, licenţă – SPECIALIZARE
ACREDITATA;
Medicină Dentară - 6 ani/zi, 300 de credite
ECTS, licenţă – SPECIALIZARE ACREDITATA;
Tehnică Dentară - 3 ani/zi 180 credite ECTS,
licenţă - SPECIALIZARE ACREDITATA;
Asistenţă Medicală Generală, 4 ani/zi, 240
credite ECTS, licenţă - specializare autorizată;
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
medicală, 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă
- specializare autorizată;
Farmacie - 5 ani/zi, 300 de credite ECTS,
licenţă – specializare autorizată;
Nutriţie şi Dietetică, 3 ani/zi 180 credite
ECTS, licenţă - specializare autorizată.

Facultatea de Stiinte Economice a luat fiinta in
primul an de functionare a Universitatii de Vest
“Vasile Goldis” din Arad, respectiv in anul universitar 1990-1991 sub titulatura de Facultatea
de Marketing, Management, Informatica.
In prezent facultatea functioneaza cu specializarile Marketing, Administrarea afacerilor,
Contabilitate si informatica de gestiune, Economia comertului turismului si serviciilor si Finante – banci, avand durata studiilor de 3 ani la
zi si invatamant la distanta, conform procesului
Bologna. Invatamantul la distanta a fost introdus incepand cu anul universitar 2002 - 2003.
Conform HG 916 / 2005 denumirea facultăţii
se schimbă din Facultatea de Marketing, Man-

agement, Informatica în Facultatea de Ştiinţe
Economice.
Din anul 2011 în cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice funcţionează 2 departamente, astfel:
Departamentul de Contabilitate – Finanţe,
Departamentul de Marketing – Administrarea afacerilor,
Pentru a satisface cerintele pentru specialisti
in domeniu economic si in alte zone din partea
de vest a tarii au luat fiinta filiale cu profil economic ale universitatii , respectiv ale facultăţii
noastre la Satu Mare, Baia Mare, Zalau, Marghita si Sebis.
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul
Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

face parte din cadrul A.F.E.R. (Asociaţia
Facultăţilor de Economie din România), fiind
chiar membru fondator al acestei asociaţii. Ca
şi facultate acreditată beneficiază de facilităţi
moderne pentru predare-învăţare şi de un corp
profesoral de excepţie, mai mult de 50 % din
acesta fiind profesori şi conferenţiari.

Facultatea de Stiinte Umaniste, Politice si Administrative, situată în plin centrul Aradului, într-un spatiu recent reamenajat, este întemeiată
pe traditia istorică, Aradul fiind Centrul Marii
Uniri, dar şi pe principiile rezultate din demersul realizat de România pentru integrare
europeană şi euroatlantică. În concordanţă cu
principiile unui învatamânt pragmatic, grefat
pe cerinţele europene exprimate prin sintagma
“Procesul de la Bologna”, domeniile pentru
studiile universitare de licenta şi specializările
facultăţii noastre răspund exigentelor unui
învaţământ modern, european.
Pe baza sistemului de credite transferabile (3 ani de studii, 180 credite), facultatea
noastră oferă facilităţi pentru obţinerea a două
specializări, care să fie specificate în Suplimentul de diplomă ce însoţeşte Diploma de
licenţă.

Taxele de scolarizare minime, cadrele didactice de excepţie care activează în facultate,
colaborările realizate cu universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, masteratele atractive, dotările de excepţie, centrele de cercetare
ale facultăţii (Centrul de studii iudaice, Centrul de studii germanice “Fr. Schiller”, Centrul de cercetari sociale, administrative şi de
sondare a opiniei publice), Muzeul memorial
“Vasile Goldiş”, laboratoarele (informatică,
film, foto, radio), biblioteca facultăţii, care cuprinde peste 100.000 volume, sunt tot atâtea
argumente care să determine opţiunea spre
calitate, seriozitate şi profesionalism.
Programele de studii demarate în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi
Administrative pregătesc în special profesori, cercetători, asistenţi de cercetare, istorici, documentarişti, traducatori si inter-

preti, lingvisti, filologi, specialişti în relaţii
internaţionale, referenţi relaţii externe,
referenţi relaţii diplomatice, funcţionari publici, specialişti în relaţii publice, purtători de
cuvânt, secretari literari, editori, redactori.
Absolvenţii dobândesc competenţe care cuprind o bună cunoaştere a limbilor străine
moderne (engleză, franceză, germană), o cunoastere aprofundata istoriei, o capacitate de
mediere interculturală, o capacitate de comunicare interpersonală şi organizaţională, abilităţi
în rezolvarea unor probleme care implică aspecte sociale şi interumane, capacitate de organizare, eficienţă în munca administrativă.

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științe Umaniste,
Politice și Administrative
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Facultatea de Stiințe ale Naturii,
Inginerie și Informatică

Facultatea de ȘTIINȚE ALE NATURII, INGINERIE ȘI INFORMATICĂ a luat fiinţă în
urma Hotărârii Consiliului de Administrație
al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din
Arad nr. 105/06.10.2011 și în baza HG nr.
966/29.09.2011 prin comasarea Facultății de
Științe ale Naturii cu Facultatea de Inginerie
și Facultatea de Informatică. În noua structură
astfel formată figurează următoarele departamente: Departamentul Biologie, Ecologie și
Geografie, Departamentul Ştiinţe Silvice și
Agroturism și Departamentul de Informatică.
Facultatea a fost înfiinţată în ideea acoperirii unor domenii de mare actualitate din
învăţământul universitar care vin să completeze cerinţele şi dezideratele generaţiei
tinere. Misiunea facultăţii este de a forma
resurse umane înalt calificate în domenile
specializărilor deținute.
Facultatea îşi propune să faciliteze însuşirea

de metode, deprinderi şi capacităţi care să le
permită membrilor comunităţii universitare o
autoinstruire continuă, să-şi dezvolte şi să-şi
diversifice continuu preocupările consacrate
compatibilizării procesului de învăţământ cu
cel din ţările avansate.
În planurile de învăţământ sunt incluse toate
disciplinele fundamentale şi opţionale de impact european de profil, având astfel posibilitatea de formare a unor specialişti în domenii
de vârf.
Pentru cei care preferă cariera didactică se
oferă studenţilor toate disciplinele componente
ale modulului pedagogic. Dotările laboratoarelor didactice şi de cercetare corespund standardelor moderne europene. În baza sistemului
actual de credite universitare, a recunoaşterii
europene a diplomelor şi a contractelor de
parteneriat ştiinţific cu caracter internaţional,
studenţii beneficiază de o largă mobilitate în

ţară şi străinătate, de stagii de pregătire ca
studenţi sau doctoranzi, acţiuni de schimb de
experienţă sau practică biologică şi ecologică
comună. De asemenea, studenţii sunt implicaţi
în programe de cercetare ştiinţifică, naţionale
şi internaţionale, şi activează în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Facultatea editează şi publică anual articole
din domeniul ştiinţelor vieţii, într-o revistă
proprie: Studia Universitatis „Vasile Goldiş”,
Seria Ştiinţele Vieţii, precum și în revista Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţe
Inginerești și Agroturism, domeniul Științe
Silvice și Agroturism, ambele reviste fiind cotate CNCSIS în categoria B+ şi BDI.

Facultatea de Știinte ale Educației,
Psihologie, Educație Fizică și Sport
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport a luat fiinţă în
01.10.2005, în cadrul Universităţii de Vest
“Vasile Goldiş” din Arad, prin restructurarea celor două facultăţi deja existente, Ştiinţe
Umaniste Politice şi Administrative şi Colegiul
Pedagogic, având sediul propriu în Arad, B-dul
Praporgescu nr. 1-3.
Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe
ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică
şi Sport din cadrul Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei
instituţii academice moderne, integrată în
aria europeană a învăţământului superior

şi cercetării, fiind un centru de cercetare
ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii
avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde
în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice,
urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul
acestora şi conferirea de programe care să
satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe
educaţionale, prin specializările de care dispune.
În condiţiile aderării şi ale integrării
României în structurile Uniunii Europene,
Facultatea îşi propune să adopte rapid măsuri

care să conducă la tripla compatibilitate a sistemului de învăţământ european: din punctul
de vedere al sistemului de organizare (licenţă,
masterat, doctorat); din punctul de vedere al
curriculei; din punctul de vedere al sistemului
de evaluare al calităţii învăţământului, actului
didactic şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Informații practice pentru
Asociațiile Studențești
viitorii studenți

Consiliul Consultativ al Studenților
(C.C.S). – Funcționează ca și parte
integrată a structurii Universității,
având drept scop reprezentarea, informarea și implicarea studenților în
managementul academic, în activități
extrașcolare și comunitare, dar și medierea relațiilor dintre cadrele didactice și studenți. Consiliul Consultativ
al Studenților este prezidat de către
Prefectul Studenților, ales prin vot secret cu majoritate simplă pe un mandat de 2 ani.
Organizația Studențească „Vasile
Goldiș” – Este organizația nonguvernamentală cu drept de reprezentare și apărare a intereselor studențești
în raport cu conducerea Universității

de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Între liceu şi facultate sunt mai multe diferenţe:
Desfășoară o activitate cu caracter so• nu mai eşti elev, ci student;
• nu mai sunt clase, ci grupe de studiu;
cial, cultural, profesional, economic
• orele se ţin în săli sau chiar corpuri de clădire diferite;
și de angajare civică, militând pentru
• „ora” ţine două sau trei ore;
unitatea vieții studențești, în sprijinul
• cursul, seminarul şi laboratorul pot fi ţinute de
autonomiei și a cooperări universipersoane diferite, chiar daca este aceeaşi materie;
tare.
• „profesorii” sunt: asistent, lector, conferenţiar,
De asemenea, Universitatea de Vest
profesor;
„Vasile Goldiș” din Arad încurajează
• nu există uniforme;
și susține asociații studențești pe
• nu există catalog decât la secretariat;
diferite profile cu ar fi:
• notele le vezi într-un sistem electronic;
Asociația Studenților Mediciniști
• găseşti pe internet informaţii despre ce vei studia
Arădeni – Medicină; Asociația
şi cum vei fi evaluat;
Studenților Informaticieni U.V.V.G. –
• nu există şedinţe cu părinţii.
Informatică, AIESEC Arad – Leader- Alte diferenţe le veți descoperi individual pe parcursul
ship; ELSA Arad – Drept și altele.
studenţiei voastre!
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SEBIȘ - LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
Să nu uităm că avem în oraș și învățământ
gimnazial și liceal la cel mai înalt nivel. Astfel,
împreună cu învățământul universitar putem
afirma că Sebișul reprezintă în prezent un adevărat centru zonal de excelență în învățământ.
Condițiile de școlarizare sunt dintre cele mai
moderne, clădirile instituțiilor de învățământ
fiind renovate și puse la punct, utilate cu tot
ceea ce este necesar pregătirii școlare. Liceul
și școala generală reprezintă pepiniere pentru viitorii studenți. Aici se pun bazele pregătirii elevilor pentur a devenii studenții de mâine. Ne vom opri așadar și asupra activității
învățământului preuniversitar din Sebiș, punând accentul pe câteva dintre activitățile
desfășurate pe acest palier în ultima perioadă și scoțând în evidență pe cei mai buni elevi
dintre cei buni.

Liceul din Sebiș

Școala Gimnazială din Sebiș

Internatul din Sebiș

Elevii participanți la Olimpiada Națională!
Borle Paul, clasa a XI-a E Guia Miriam, clasa a XII-a A
Olimpiada de Limba Germana

De ce ai ales această disciplină și
nu oricare alta?
Mi se pare o limbă interesantă.
Consider că este actuală, și dacă
ai ocazia s-o înveți, merită, pentru că te va ajuta pe viitor. Am mai
fost convins și de un alt aspect,
și anume faptul olimpiada de lb.
Germană are o probă deosebită,
care constă în citirea unei cărți și
punerea acesteia în scenă, pe roluri. Mi s-a parut extraordinar, și
este ceva deosebit.
Cum te-a susținut profesorul de
la clasă?

La clasă o am pe doamna
profesoară Susan Maria, care
s-a ocupat foarte mult de mine.
Făceam ore suplimentare fată de
cele de la clasă, iar d-na profesor
îmi pregătea materiale didactice
dupa care eu să ma pregătesc în
cele mai bune condiții.
Cum au reacționat părinții la
reușitele tale?
Părinții mei m-au susținut de fiecare dată. Bineînțeles că sunt foarte
mândrii de rezultatele mele. M-au
ajutat atât moral cât și din punct
de vedere material atunci când a
fost nevoie.
Cât de mult te-ai pregătit pentru
olimpiadă?
Am început pregătirea cu aproximativ o lună inaintea concursului. Poate nu pare foarte mult,
dar având în vedere că am avut
parte de un ajutor foarte mare din
partea doamnei profesoare, am
reușit să ma descurc.
Doresc pe această cale să îi
mulțumesc doamnei profesoare
pentru tot ajutorul acordat și
sper că la anul să obțin mai multe
premii.

Olimpiada de Religie

De ce ai ales religia?
Am ales religia pentru că este
benefică pentru suflet. Am
participat și la alte concursuri,
având ca subiect alte discipline,
dar religia a avut ceva special.
Ce consideri că ai în plus fața
de alți elevi?
Sunt
poate
mult
mai
familiarizată cu aceste concursui având în vedere că am
participat de-a lungul timpului la diferite faze. Poate că și
muncesc mai mult și poate că
imi doresc anumite lucruri mai

mult decât alți colegi.
Cum te-a susținut profesorul
de la clasă?
Domnul profesor Igaș Petru
m-a ajutat de fiecare dată cu
diferite materiale de studiu.
Cu dânsul am dezbătut fiecare temă propusă. Concursul a
avut loc la Iași, și am fost plăcut
surprinsă că domnul profesor
m-a sunat și m-a încurajat.
Ce facultate dorești sa urmezi
după terminarea liceului?
Îmi doresc foarte mult sa merg
la Timișoara, la limbi străine.
Consider că pot face o carieră,
și cred ca este un mediu bun
pentru dezvoltare.
Îi mulțumesc domnului profesor Igaș pentru ajutorul și încredera acordată, și sper ca și pe viitor să ridice cât mai mulți elevi
care să participe la olimpiadă.
Este o experiență deosebită și
o metodă excelenă de evaluare
personală a cunoștințelor.

Țica Alexandru Dan, clasa a XI-a E
Olimpiada de Matematică

De ce ai ales matematica?
Am ales această materie deoarececonsider că este știința care te
învață să gândești. Este știinta de la
care pleacă toate celelalte discipline
cum ar fi, fizica spre exemplu.
Cum te-a influențat profesorul de
la clasă?
Doamna Pele Tamara a despus un

efort respectabil în pregătirea mea.
De la începutul clasei a noua am
început să iubesc matematica sub
tutela doamnei profesoare. Imi
place foarte mult abordarea dânsei
asupra subiectelor. M-am pregătit
multe ore suplimentare, iar materialele didactice puse la dispoziție
de doamna profesoară m-au ajutat
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foarte mult.
Cum te susțin părinții?
Părinții mei îmi acordă libertate
totală în alegerile mele, și sunt foarte mândri de mine. Mă susțin în
toate demersurile mele.
Îi mulțumesc doamnei profesoare
pentru că m-a făcut să îndrăgesc
acestă materie și pentru că a avut
încredere în mine de la început.
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SEBIȘ - LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
OINA ŞCOLARĂ, MEREU LA
ÎNĂLŢIME, LA SEBIŞ

În luna martie şi aprilie a anului şcolar 2013, la Sebiş, s-au
desfăşurat etapele judeţeană şi zonală ale ONSŞ la oină băieţi
-liceu. Liceul Teoretic Sebiş a fost prezent la cele două
competiţii ,clasându-se pe locul I. Echipa a obţinut astfel
calificarea la faza naţională, care va avea loc la Botoşani, în
perioada 17-19 mai 2013. Componentii echipei sunt: ALBAC
ADRIAN LAURENŢIU IX E, BRÂNCOVAN IULIAN XI
C, CÎRNAŢ ADRIAN FLORIN XII D, CRAINIC RĂZVANEDUARD X G, POPA EMANUEL AMIR XI B, DUDUIALĂ
DANIEL MARINEL X G, BIRAU PAUL ANDREI IX E,
ARDELEAN FLAVIUS NICOLAE XI E, GURBAN TEODOR X D, GALDĂU IRINEL FLORIN IX E, IRIMIE ANDREI-TRAIAN X D, NICULA PAUL ALEXANDRU X D,
OARCEA IOAN VASILE X G, POP CIPRIAN-IOAN XII B,
TĂNASE ALEXANDRU-FLORIN XI F, BUNDURUŞ GABRIEL –EMANUEL X D, URS DANIEL CRISTIAN XI E,
I-am surprins pe componenții echipei de oină la antrenament, în curtea liceului, pregătindu-se
pregatiti de profesor Gudiu Geta.
Dir. adj. Prof. Gudiu Geta pentru concursul național unde sperăm să facă o figură cât mai frumoasă. SUCCES!

Programul „Școala Altfel”
la Gimnaziu

Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun“ a fost una foarte ocupată pentru elevii, diriginţii şi profesorii claselor VVIII de la Liceul Teoretic Sebiş. Împreună au avut parte de o
săptămână cu adevărat diferită, elevii participând la activităţi
foarte variate, în urma cărora şi-au îmbogăţit universul cultural, au aflat lucruri noi şi credem că au devenit mai înţelepţi
şi mai buni. S-au organizat concursuri de cultură generală,
concursuri de aptitudini, discuţii şi dezbateri pe teme de
alimentaţie şi trai sănătos, concursuri sportive, activităţi artistice (ateliere de teatru şi pictură), vizionări de filme şi documentare ştiinţifice, experimente din sfera ştiinţelor naturii.
Elevii însoţiţi au mers în excursii (la pădure, lac, muzee - Buteni, s-a vizitat oraşul Cluj-Napoca), au facut vizite la diferiţi
agenţi economici din oraşul nostru (brutărie, fabrică de pantofi), au participat la proiecte de ecologizare, au avut activităţi
in colaborare cu Poliţia, Pompierii şi Spitalul oraşului Sebiş si
au luat parte la activităţi de voluntariat.
prof. Susan Maria

„Zilele Școlii” la Sebiș ÎNSCRIEREA LA CLASA PREGĂTITOARE

La Liceul Teoretic Sebiș
se organizează ”Zilele Școlii” în perioada 2324 mai 2013. Manifestările desfășurate cu această
ocazie vor avea loc după
următorul program:
Joi, 23 mai 2013:
• Ora 10:00: careu festiv (discursurile participanților,
premierea olimpicilor)
• Ora 11:00: program artistic
• Ora 12:00: - concurs
de pictura și fotografie
”Frumusețea
plaiurilor
natale oglindite în fotografie și pictură”
- expoziție culinară cu deSEBIȘ EXPRES

gustare
- prezentarea ofertei
educaționale pentru anul
școlar viitor
Vineri, 24 mai 2013:
• Ora 10:00: simpozion
internațional
”Știința,
arta și economia – dialoguri transdisciplinare”, cu
secțiuni pentru elevi și
profesori
Conducerea școlii vă invită cu drag să participați
la activitățile prilejuite de
acest eveniment important pentru noi.
Dir. adj. prof.
Mariș Ramona

În perioada 2 aprilie – 22 aprilie s-a desfășurat
la Liceul Teoretic Sebiș, prima etapă de înscriere
a copiilor în clasa pregătitoare. Aceasta s-a făcut
conform metodologiei privind cuprinderea copii-

lor în clasa pregătitoare și clasa I și a calendarului
de înscriere în aceste clase. Înscrierea s-a efectuat după un orar prelungit, între orele 8,00 – 20,00,
de luni până vineri, respectiv 8,00-13,00 sâmbăta,
pentru a da posibilitatea tuturor părinților care
lucrează să poată veni să-și înscrie copiii.
Planul de școlarizare elaborat pentru anul școlar
viitor, este de 2 clase pregătitoare (50 locuri) la
Sebiș și 0,25 clase la Prunișor. În prima etapă au
fost înscriși un număr total de 46 copii, 40 pentru
Sebiș și 6 pentru Școala Primară Prunișor. Dintre
aceștia 40 au domiciliul în localitatea Sebiș și
in localitățile aparținătoare orașului Sebiș, iar 6
aparțin altor circumscripții școlare. Au rămas un
număr de 10 locuri pentru clasa pregătitoare care
pot fi completate în etapele următoare.
Dir. adj. prof. Mariș Ramona
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SEBIȘ - LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
Programul „Școala Altfel” la Grădiniță

Săptămâna 1-5 aprilie 2013 a fost
dedicată și la Sebiș activităților educative extracurriculare și extrașcolare în
cadrul programului mai sus menționat.
În această săptămână nu s-au organizat cursuri conform orarului obișnuit al
școlii, ci un orar special. Scopul acestui
program este implicarea tuturor elevilor
și cadrelor didactice în activități care
să răspundă intereselor și preocupărilor
diverse ale copiilor, să pună în valoare
talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente
în curriculumul național și să stimuleze
participarea lor la acțiuni variate, în
contexte nonformale.
Aceste activități au fost propuse atât
de către cadrele didactice din unitatea
școlară, cât și de către elevi și părinți
în urma ședințelor școlare, câte una din
următoarele domenii: cultural- artistic, tehnico-științific, sportiv, cetățenie
democratică și responsabilitate socială,
educație pentru sănătate și stil de viață
sănătos, educație ecologică și protecție
a mediului, abilități de viață, educație
rutieră, consiliere și orientare.
Astfel, la nivelul învățământului
preșcolar, la Grădinița P. N Sebiș, au
avut loc următoarele activități, coordonate de către inspiratele doamne educatoare Gomoi Lidia, Mărușteri Angela și
Gligor Mirela:
• Pădurea și viața
• Mămico, ajută-mă să cresc sănătos!
• Suntem harnici bucătari!
• Viața are prioritate!
• Să ne cunoaștem trecutul
• Micii sportivi
• Dansul fluturașilor
• Ești supărată că m-ai născut?
• Lucrăm și ne bucurăm împreună
După părerea dânselor, acest program a
fost o mare provocare plină de surprize
educative, captivante, interesante, însă
foarte utile, deoarece au avut ca invitați
și parteneri părinți, cadre medicale și
agenți de circulație.
Datorită faptului că activitățile au fost
foarte bine pregătite, temele alese diverse și interesante, specifice vârstei
preșcolarilor, toate persoanele implicate în program și-au manifestat dorința
de a participa și anul viitor la astfel
de activități reușite, în cadrul acestei
săptămâni.
Clasa pregătitoare A, condusă de prof.
Igaș Cristina, a desfășurat cu deosebit
interes activități prin intermediul cărora
a urmărit să dezvolte simțul estetic și să
aplice nevoia de frumos în încondeierea
ouălor de Paște și a vaselor ceramice.
Obiectivele urmărite s-au finalizat
cu o expoziție care a adus un suflu de
sărbătoare.
În data de 3 aprilie 2013, în cadrul
săptămânii,, Să știi mai multe, să fii
mai bun”, la Grădinița PP Sebiș și la
Clasa pregătitoare B s-au organizat
work- shopuri de artă la care au participat copiii și părinții lor. În cadrul acestor ateliere de lucru s-au confecționat
din deșeuri diferite obiecte decorative
specifice Paștelui. Toate aceste obiecte
vor fi prezentate în cadrul expoziției,,
Dăruind, vei dobândi”, care va avea
loc în ziua de Florii, în curtea Bisericii
Ortodoxe din Sebiș, Parohia I.
În schimbul unei mici donații, fiecare
SEBIȘ EXPRES

participantla expoziție va primi în dar
de la copii câte un obiect decorativ. Din
banii obținuți se vor cumpăra alimentepentru 30 de copii defavorizați.
Inițiatoarele acestor activități și acțiuni
sunt doamnele educatoare și profesoare:
Turnea Irina, Pop Mihaela, Jurcă Daniela, Mariș Ana și Barbatei Maria. Tot din
programul lor mai spicuim urmatoarele:
• Amenajarea unui colț verde în sala de
clasă
• Construcția gigant
• Vizitarea unei brutării
• Atelier de gătit desert- tort de biscuiți,
fursecuri, prăjituri.
Clasa I A și clasa a IV-a A, învățători Luca
Ionică și Luca Mărioara a desfășurat în
această săptămână următorul program:
• Luni - Mândru-i jocul pe la noi! –
învățarea pasului de dans de pe Criș
• Marți – Ce putem face din lemn? –
vizită la un atelier de mobilă
• Miercuri – Cum circulăm prin oraș? –
vizită la Poliția Sebiș
Minte sănătoasă în corp sănătos –
partener dr. Bătrâna Adriana
• Joi – Cangurașul explorator – concurs
și Cartea, lumina sufletului – lecturarea
și audierea de povestiri religioase în
parteneriat cu profesorii de religie
• Vineri – Concursuri și jocuri sportive.
Clasa a III-a B, prof. Oancea Rozalia a urmărit să parcurgă toate domeniile de activitate și astfel, a desfășurat
următorul program:
• Vizită la o fabrică de pâine și la
Muzeul,, Țării Zărandului”
• Să fim prieteni cu vecinii noștri! –
Parteneriat cu Școala Gimnazială Bârsa
și Grădinița P.N.Aldești
• Activitate de voluntariat la Casa
Speranța Sebiș și orfelinatul Barnaba
Sebiș, precum și o activitate cu actorii
de la Teatrul Piticot Arad
• Activitate de ecologizare, concurs de
desene și șezătoare literară
• Să fim buni gospodari! – pregătirea
sandvișurilor și a salatei de fructe.
Copiii s-au simțit foarte bine, au muncit
cu mult drag și spor, însă s-au și simțit
bine comunicând și cunoscând persoane
noi.
Clasele a III-a A și a IV-a B, prof.
Ionescu Florica și Bun Teodor au colaborat la realizarea programului din
această săptămână și s-au bucurat de
următoarele acțiuni:
• Să descoperim comorile cărților –
prin vizitarea unei biblioteci, citirea
unor lecturi în limba română și limba
engleză, prin concursuri și jocuri de rol
• Să cunoaștem tradițiile folclorice din
zona Crișului Alb – printr-un parteneriat
cu solista de muzică populară Voichița
Suba, venită și în calitate de părinte,
care a prezentat costumul popular specific zonei și un joc de Prunișor
• Să trăim sănătos! – reprezentată printro acțiune de ecologizare și prin prepararea și degustarea unor delicioase salate
de fructe
• Să cunoaștem împrejurimile orașului!
– concretizată printr-o drumeție la Gura
Văii, unde au observat formele de relief
și vegetația specifică zonei locale
• Să ne jucăm și să concurăm! –
fructificată prin ștafete,, comice”.
Elevii celor două clase au dat dovadă
de multă iscusință, atât manuală, cât
și mentală, drept pentru care vă și
demonstrează prin poze.
Clasa a II-a B, condusă de prof. Bun

Andreia Arabela, a hotărât în urma
discuțiilor cu elevii și cu părinții acestora, să desfășoare următoarele activități,
așteptate cu multă nerăbdare:
• Bun venit la șezătoare! – să spunem
glume,ghicitori,proverbe, să citim
povești hazlii, dar pline de povețe din
bătrâni, să cântăm și să horim ca să ne
binedispunem, însă dacă gura nu ne
tace, nici mâinile nu stau, sunt foarte
dibace
• Să aducem primăvara prin știință și
imaginație! – prin joc interactiv de
matematică pe calculator,, Scormonilă
sparge gheața”și prin alte jocuri care ne
gâdilă imaginația
• Acum ieșim la plimbare! – vizităm
Mănăstirea Feredeu, Muzeul Ioan
Slavici și Emil Monția din Șiria și apoi
poposim la Moara cu noroc, ca să ne
astâmpărăm foamea și setea, dar și să
învățăm cum să ne comportăm în societate și cum să circulăm corect, împreuna
cu dna.prof. de religie ortodoxă Dragoș
Violeta
• Cum arată un film 3D? – după ce
ne-am trudit la concursul Cangurașul
explorator, ne-am relaxat, unii pentru
întâia oară, la vizionarea filmului Ice

Age 4, pus la dispoziția noastră, atât
spațiul, cât și ochelarii, de către ospitaliera și neobosita familie Hurrelbrink,
din Sebiș
• Să învățăm să ne păstrăm sănătatea!
– atât a noastră cât și a mediului
înconjurător – drumeție la Dezna, unde
ne-am jucat în aer liber, am cules leurdă
și am preparat o salată de legume, am
băut apă de izvor și am construit o
căsuță pentru păsărele, am făcut ștafete
împreună cu părinții, dar ... totul în
imaginația noastră, deoarece timpul
nu ne-a permis, și astfel că am rămas
în clasă pentru a viziona materiale
științifice despre tema propusă,despre
Sahara, Nordul Înghețat și la final, filmul Vrăjitorul din Oz, pentru a uita de
necaz.
Ultima activitate propusă nu o lăsăm
doar în plan imaginar, ci o înlocuim cu
o ședință cu părinții, din luna mai, când
timpul va ține cu NOI!
Material realizat de prof. înv. primar
Bun Andreia Arabela
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ÎNVĂȚĂMÂNTUL ÎN SEBIȘ - LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
Programul „Școala Altfel”
la Liceu

La Liceul Teoretic Sebiş elevii au încercat si au
reuşit ca în saptămăna Şcoala altfel să afle mai
multe lucruri şi să fie cât mai buni. Activităţile
derulate în cursul săptămânii au cuprins toate
domeniile de activitate cât şi concursuri pe
teme variate şi excursii tematice.
Bobocii liceului au făcut cunoştintă cu orizontul local, judeţean cât şi cu frumuseţile naturale prin excursiile tematice realizate împreună
cu profesorii coordonatori la Parcul Derndologic Gurahonţ, vizite la muzeul din Buteni
precum şi excursii de o zi la Timişoara, Cluj
însoţiţi de pofesorii Leahu Mona, Demetrescu
Dana,Moga Mariana,Giura Ioan Marius şi alţii.
Mai multe mâini dibace s-au întrecut în
confecţionarea decoraţiunilor pentru Sf.Paşti
şi a felicitărilor pentru sărbători. sub îndrumarea doamnei profesoare Alda Livia, diriginta clasei aX-a A şi a doamnei profesoarei
Oance-Fereştean Monica de la clasa aXII-a A.
Elevii clasei a XI-a C prin „Arta declamaţiei”
s-au transpus în piesa „Apus de soare” scrisă
de B. Şt. Delavrancea prin care domnul profesor Pogan Mihai a sensibilizat elevii prin mesajul transmis şi prin deprinderea de a recita.
Domnul profesor Sgărcea Silviu a reuşit
împreună cu elevii claseii a IX-a A, să dezbată
citate celebre ale scriitorilor cunoscuţi şi
operele lor prin incurajarea muncii în echipa
şi dezvoltarea gândirii emoţionale.
Excursia tematica„Influeţe mediteraneene în
flora şi fauna Romaniei” a scos în evidenţă
buna pregătire ecologică, educaţia şi comportamentul civilizat, de către elevii clasei a XI-a
B coordonaţi de profesor Lazăr Olivia, prin
care au fost evidenţiate asemănările floristice
şi faunistice ale zonei noastre cu cele din zona
Valea Cernei,Băile Herculane.
Elevii de la profilul tehnologic în colaborare
cu Liceul „Mihai Viteazul” Ineu, Liceul Pâncota şi Liceul Particular Arad, au realizat un
schimb de experienţă în cadreul activitaţii
„Eco-primăvara ineuană”dezvoltând astfel
competenţele de comunicare între elevi cadre
didactice şi părinţi.

Activităţile multiple derulate în cursul
săptămânii „ Să şti mai multe să fi mai bun”ia purtat pe elevi în trecut prin vizitele la
muzeele din zonă dar şi în viitor privind orientarea pentru carieră ca urmare a vizitei şi
dezbaterilor realizate la Universitatea „Vasile
Goldiş”, Filiala Sebiş, prin prezentarea

opţiunilor profesionale, de către domnul primar Dr.Ec.Gheorghe Feieş.
Imaginile ataşate ilustrează doar câteva din
activităţile desfăşurate de către elevii şi profesorii coordonatorii, prin care aceştia au încercat în săptămâna altfel să afle mai multe şi
să fie mai buni.

Filiala Sebiș a Universității de Vest „Vasile Goldiș”
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specialitatea:
Economia Comerţului, turismului şi serviciilor.
Asistenţă Socială
Alte forme de specializare:
Studii de masterat
Marketingul şi managementul firmei.
Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii.
Audit şi Expertiză Contabilă
Management Educațional
Modul psihopedagogic
Şcoala activă pentru perfecţionarea personalului didactic
Obţinerea permisului european de conducere a
calculatorului E.C.D.L.
Completarea studiilor liceale la frecvenţă redusă
pentru clasele IX-XIII
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