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UNIVERSITATEA DE VEST

“VASILE GOLDIȘ”
DIN ARAD

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 licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în 

carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.



MESAJUL CONDUCERII
UNIVERSITĂȚII 

   Încă de la înfiinţarea sa în anul 1990, 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, fiind afiliată la organizaţii internaţionale printre 
care: Asociaţia Universităţilor Europene - EUA, Magna Charta 
Observatory, Consorţiul European „Carolus Magnus”, Conferinţa 
Rectorilor Danubieni - DRC, Asociaţia Universităţilor Transcarpatice, 
Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi – IAUP, 
Academia Europenă de Ştiinţe şi Arte din Salzburg - Austria, Uniunea 
Universităţilor Euro-asiatice EURAS şi deţine vicepreşedinţia 
Federaţiei Europene a Şcolilor - FEDE, organism participativ la 
lucrăr i le  Consi l iu lu i  Europei .                    . 
                  .
  Sub egida Senatului Universităţii, integrarea cercetării ştiinţifice cu 
învăţământul universitar şi practica profesională este asigurată prin 
creşterea calităţii activităţii academice într-o dimensiune pluri-
disciplinară, inovativă şi multiculturală, desfăşurată în veritabile 
laboratoare de cercetare şi formare ştiinţifică: Institutul de Ştiinţe ale 
Vieţii, Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri ITA, Centrul de Cercetări 
Socio-Umane, Centrul de Studii Iudaice, Centrul Româno – Brazilian, 
Centrul Cultural Italian, Centrul de studii germanice „Fr. Schiller”.

   Astăzi, Universitatea de Vest 
„Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie 
academică postmodernă, de tip 
humboldtian, constituie un forum al 
ideilor l ibere, 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
creaţ ie  o  largă d iversi tate  de 
programe de studii pentru nivelele
de studii universitare de licență, 

O INSTITUȚIE
ACADEMICĂ
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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, 
d i s t i n s u l u i  c o r p  a c a d e m i c ,  s t u d e n ţ i l o r, 
masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor 
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, Tunisia, Ungaria, Suedia 
şi din alte părţi ale lumii studiază medicina în limba 
română sau în limbile franceză şi engleză.                                     
.
   De asemenea, graţie performanţelor de până acum, 
Universitatea noastră a devenit parteneră a peste 50 
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, dorim să adresăm 
mulţumiri tuturor celor care împărtăşesc filosofia 
patronului spiritual al UVVG şi să îi invităm, cu 
gratitudine, să împartă bucuriile şi provocările cu 
corpul academic al Universităţii, la diferite 
manifestări ştiinţifice şi culturale organizate în aulele 
şi sălile de curs din Campusul Universitar.

PREȘEDINTE

Prof. Univ. Dr.
Aurel ARDELEAN

RECTOR

Prof. Univ. Dr.
Coralia-Adina COTORACI
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   Senatul universitar este structura de conducere, 
de decizie și deliberare academică a Universității. 
Este compus din 75% personal didactic și de 
cercetare și din 25% reprezentanți ai studenților.

  Asigură conducerea operativă a Universității, 
având competențe decizionale exclusive privind 
patrimoniul Universității, cu toate drepturile 
conexe acestuia, precum și  competențe 
organizatorice, de reglementare economico-
financiare, de formare și alocare a resurselor pe 
priorități, în scopul îndeplinirii misiunii asumată 
de Universitate.

CONSILIUL DE  ADMINISTRAȚIE
2

RECTORUL
3

SENATUL UNIVERSITĂȚII

CONSILIUL FACULTĂȚII
  Definește strategia de dezvoltare, aprobă 
planurile de învăţământ, propune numărul de 
studenţi pe specializări și forme de învăţământ, 
aprobă disciplinele pentru examenele de licenţă, 
masterat și doctorat și validează directorii de 
departamente. 
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1    Asigură conducerea executivă a Universității, pe 
baza contractului de management și a contractului 
instituțional. Rectorul încheie contractul managerial 
cu președintele Senatului Universitar și contractul 
instituțional cu președintele Fundației Universitare  
“Vasile Goldiș” din Arad. Numește prorectorii pe 
baza consultării Senatului universitar.

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII 
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   Răspunde de calitatea întregului proces de 
învăţământ și cercetare din facultate. Coordonează 
activitatea Consiliului facultăţii pentru aplicarea 
hotărârilor luate, numește prodecanii și este 
președinte al Consiliului Facultăţii.

DECANUL
5

   Răspunde de producerea, transmiterea și 
valorificarea cunoașterii la nivelul departa-
mentului, de eficienţa activităţii didactice și de 
cercetare a departamentului.

CONSILIUL 
DEPARTAMENTULUI6

  Realizează managementul şi conducerea 
operativă a departamentului. Răspund de 
planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de 
managementul cercetării şi al calităţii.

DIRECTORII DE 
DEPARTAMENT7

   Se ocupă de gestionarea activităţii școlare din 
Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu 
celelalte facultăţi, sau cu alte instituţii. Transmite 
și aplică deciziile organelor de conducere ale 
Facultăţii și Universităţii.

SECRETARIATUL
8

7

“Prin noi înșine!”
Vasile Goldiș
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SCURT ISTORIC AL 
FACULTĂȚII

vi itori lor absolvenţi , implicarea lor în 
programele de cercetare, sociale, programe de 
pregătire postuniversitară și în educaţia 
medicală continuă. 

Practicăm un învăţământ modern, centrat pe 
student, adaptat cerinţelor spaţiului european, 
prin creșterea ponderii activităţilor practice și a 
act ivităţ i lor de studiu și  de cercetare 
individuală. 

Facultatea de Medicină Dentară, U.V.V.G. Arad a luat fiinţă în anul 1991 și se integrează armonios in 
structura Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” Arad, ale cărei facultăţi au cu preponderenţă profil 
umanist. Facultatea de Medicină Dentară, a fost acreditată prin HG 969 din 2000.

Ideea înfiinţării Facultăţii de Stomatologie a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-știinţifice 
ale urbei noastre, cât și de existenţa, încă din anul 1956, a unei puternice Școli Postliceale de Tehnică 
Dentară, care a dat ţării, generaţii de specialiști valoroși. În cadrul acestei școli, s-a dezvoltat o 
puternică bază materială și s-a format un valoros colectiv didactic. Un alt factor care a determinat 
înfiinţarea acestei specializări este baza materială stomatologică deosebită a municipiului Arad, 
reprezentată de patru policlinici stomatologice cu 60 unităţi de lucru, între care Policlinica 
Stomatologică Judeţeană „Aurel Vlaicu”, care la ora respectivă era una dintre cele mai moderne și 
bine echipate din ţară.

Prin acreditarea instituţională a Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiș” 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.

Cadrul educaţional este variat, cu abordare 
multidisciplinară în educaţia medicală a 
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Studenţii desfășoară activitate de cercetare în strânsă 
corelație cu activităţile educaţionale, surse de formare în 
contextul integrării în spaţiul european și internaţional. 
Întregul efort al corpului academic este centrat pe formarea 
de absolvenţi, cu pregătire adecvată în domeniul medical 
dentar și al cercetării știinţifice, raportate la standardele 
europene și internaţionale.

Pogramele de studii acreditate și autorizate - nivel licenţă - în 
cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, U.V.V.G. din Arad sunt: 

1. Medicină dentară - 6 ani/zi, IF, 360 de credite ECTS, licenţă – 
specializare evaluată de AHPGSși acreditată prin H.G. 
376/2016.

2. Tehnică dentară – IF, 3 ani/zi 180 credite ECTS, licenţă – 
specializare acreditată prin H.G. 376/2016

Facultatea de Medicină Dentară, prin programele de studii 
Medicină Dentară și Tehnică Dentară  realizează învăţământ 
superior pe ciclul licență, cursuri academice postuni-
versitare, studii de perfecţionare/specializare profesională, 
școli de vară, parteneriate și schimburi de studenţi cu alte 
universităţi de prestigiu din spaţiul EU.
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PUNCTE FORTE ALE 
FACULTĂȚII

FACILITĂȚI

-  Colectivul facultății de Medicină Dentară este alcătuit din cadre didactice 
capabile și responsabile care asigură un cadru educaţional variat, cu 
abordare multidisciplinară în educaţia medicală a viitorilor absolvenţi, cu 
implicarea lor în programele de cercetare, sociale, programe de pregătire 
postuniversitară și în educaţia medicală continuă. Practicăm un învăţământ 
modern, centrat pe student, adaptat cerinţelor spaţiului european, prin 
creșterea ponderii activităţilor practice și a activităţilor de studiu și de 
cercetare individuală;

-  Studenții facultății de Medicină Dentară își desfășoară stagiile de lucrări 
practice în cele două clinici proprii, care sunt echipate cu aparatură medicală 
de ultimă generație conform normelor ARACIS;

- Suntem singura facultate de profil din țară care asigură studenților 
aparatură, instrumentar, materiale și consumabile în mod gratuit;

- Diplomele obținute în urma examenului de licență sunt recunoscute în 
întreaga comunitate europeană, iar suplimentul de diplomă în limba engleză 
le oferă posibilitatea absolvenților noștri de la ambele specializări să se 
angajeze în sistemul public și privat european, ceea ce se și întâmplă cu 
succes încă din anul 2007, când România a aderat la comunitatea europeană.
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• Oferirea oportunităţilor de valorificare a tuturor categoriilor de cunoștinţe 
și procedee, astfel încât să asigure transformarea lor în servicii, tehnologii și 
produse, exprimate în publicaţii, prototipuri, proiecte, etc, cu aplicabilitate 
concretă în praxisul stomatologic, de maniera eficientizării scontate, pe 
domeniile sale existenţiale.

• Implicarea studenților în domenii și proiecte de cercetare, de realizare a lor 
pe tripticul: multidiscipliaritate, interdisciplinaritate și transdisciplinaritate, 
cu mecanismele lor de oportunitate, oferite actualmente, dar și de 
perspectivă, de particularităţile instituţionale, în dinamica sa internă si 
externă. 

• Cultivarea și dezvoltarea aptitudinilor și motivaţiilor de mobilizare a 
propriilor membri ai comunităţii academice la activitatea de C.D.I., precum și 
antrenarea, la propria activitate instituţională, de profil, a unor personalităţi, 
extrasistem, cu prestigiu naţional, european și chiar internaţional, 
recunoscut. 

• Posibilitatea participării active și constructive a disponibilului, actual sau 
preliminat, de resurse umane, îndeosebi prin cuprinderea studenţilor, 
diferitelor cicluri de instruire și prin implicarea lor cu obţinerea de 
rezultatele proprii în cercetarea știinţifică.

OPORTUNITĂȚI
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FILIALELE
UVVG

01
SEBIȘ

02
MARGHITA

03
ZALĂU

04
SATU MARE

05
BAIA MARE

Adresa: B-dul Victoriei, nr.12, C.P. 315700
Tel: 0257 311 083

E-mail: sebis@uvvg.ro

SEBIȘ - jud. Arad

Adresa: Str. C.Coposu, nr. 3, C.P. 450008
Tel: 0260 615 464 | 0260 615 465

E-mail: zalau@uvvg.ro 

ZALĂU - jud. Sălaj

Adresa: Str. M. Viteazul, nr. 26, C.P. 400030
Tel: 0261 716 230 | 0261 716 229 | 0361 401 014

E-mail: satumare@uvvg.ro
Web: sm.uvvg.ro

SATU MARE - jud. Satu Mare

BAIA MARE - jud. Maramureș

MARGHITA - jud. Bihor

Adresa: Str. Culturii, nr. 5, C.P. 430282
Tel: 0262 213302 | Fax: 0262 213 682

E-mail: baiamare@uvvg.ro
Web: bm.uvvg.ro

Adresa: Str. Eroilor, nr. 9, C.P. 415300
Tel: 0259 362 802

E-mail: marghita@uvvg.ro
Web: marghita.uvvg.ro 
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• Membrii prezentei echipe manageriale, 
urmăresc CONTINUITATE, PERFORMANŢĂ 
ȘI COMPETITIVITATE prin definirea ca un 
promotor activ în realizarea obiectivelor și 
criteriilor academice pe linia dezvoltării 
programelor existente în conformitate cu 
spiritul Bologna, astfel încât să ridicăm 
calitatea și să perfecționăm mecanismele 
de formare profesională care au la bază 
cunoașterea și realitatea nevoilor de 
îngrijiri în scopul asigurării sănătăţii publice 
și a individului cu respectarea prevederilor 
Codului deontologic al medicului dentist.

PREZENTAREA CONDUCERII
FACULTĂȚII 
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Conducerea Facultăţii de Medicină Dentară este asigurată de:

Conf. univ. dr. Paul Freiman 
Decan

Șef lucrări univ. dr. Ioana Lile 
Prodecan

Șef lucrări univ. dr. Tiberiu Hosszu 
Director de Departament

Medicina dentară
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FACULTATEA DE
MEDICINĂ DENTARĂ

Arad, Str. L. Rebreanu  nr. 86,

Tel: 0257 259 853  |  Fax: 0257 212 204

E mail: - medicinadentara@uvvg.ro

Website: medicina.uvvg.ro

Contact

2
PROGRAME
LICENȚĂ
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Descriere

Programe educaționale

Facultatea de Medicină Dentară a luat fiinţă în anul 1991 în cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” 
din Arad, iar programul de studiu a fost acreditat prin HG 969 din 2000. Ideea înfiinţării Facultăţii de 
Medicină Dentară a fost determinată atât de vechile tradiţii cultural-ştiinţifice ale urbei noastre, cât şi 
de existenţa, încă din anul 1956, a unei puternice Şcoli Postliceale deTehnică Dentară, care a dat ţării 
generaţii de specialişti valoroşi.



PROGRAME EDUCAȚIONALE

Licență

MEDICINĂ DENTARĂ

TEHNICĂ DENTARĂ

IF 6 ani 360 credite ECTS

IF 3 ani 180 credite ECTS
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Posibilități de angajare în domeniu medicinei dentare

CONSILIER MEDIC

EXPERT MEDIC

INSPECTOR DE SPECIALITATE MEDIC

REFERENT DE SPECIALITATE MEDIC 

MEDIC STOMATOLOG

MEDIC STOMATOLOG REZIDENT

MEDIC STOMATOLOG DE SPECIALITATE

CERCETĂTOR ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ

ASISTENT DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂ 

Posibilități de angajare în domeniu tehnicii dentare

TEHNICIAN DENTAR

MANAGER DE LABORATOR DE TEHNICĂ DENTARĂ

TEHNICIAN DENTAR INSTRUCTOR

REPREZENTANT FIRMA DE MENICAMENTE / ECHIPAMENTE 

MANAGER FIRMĂ MEDICAMENTE / ECHIPAMENTE TEHNICĂ DENTARĂ

CONSILIER DE SPECIALITATE TEHNICĂ TENTARĂ

TEHNICIAN DENTAR DEMONSTRATOR



OBIECTIVE ȘI 
COMPETENȚE

PROGRAME 
DE STUDIU TIP 

LICENȚĂ
DIN CADRUL
FACULTĂȚII

18



MEDICINĂ DENTARĂ
Arad

• Facultatea de Medicină Dentară U.V.V.G. Arad își asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin 
interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care 
contribuie la acumularea cunoștinţelor teoretice și practice precum și la dezvoltarea competenţelor orizontale 
și transversale,  pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională și internaţională a muncii. 

• Structura curriculară și procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu 
cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor și adoptarea strategiilor educaţionale și a 
sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă. Misiunea și obiectivele 
programului de studiu Medicină Dentară sunt conforme cu reglementările sectoriale specifice învăţământului 
medical, conform Directivei Europene, recunoașterea internaţională a diplomelor și calificărilor și sunt dictate 
de racordarea la Spaţiul European al Învăţământului Superior, precum și la Spaţiul European al Cercetării 
Știinţifice. Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medical naţional și internaţional, conform 
standardelor specific Medicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate a studenţilor prin sistemul ECTS.

• Prin reevaluarea curriculei au fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum 
ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ș.a.m.d., astfel încât 
absolvenţii sunt capabili să se integreze cu success în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: 
Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca 
discipline opţionale, pentru a permite absolventului săaleagă un traseu educaţional propriu. 

• A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnico 
materiale, crearea de noi laboratoare, înconcordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

IF 12 360 
forma semestre credite

Descriere 
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Competențe profesionale:

C1. Identificarea stării de boală şi stabilirea 
diagnosticului corect al afecţiunii (afecţiunilor) 
dentare;
C2. Terapia conservativa a structurilor odonto - 
parodontale;
C3. Diagnosticul si terapia interceptiva a anomaliilor 
aparatului dento-maxilar;
C4. Restaurarea protetica a arcadelor dentare;
C5. Identificarea particularitatilor diagnostice si 
evolutive si examinarea pacientului cu afecţiuni 
chirurgicale din sfera oro-maxilofaciala;
C6. Gestionarea bazelor teoretice si legislative ale 
sistemelor de sanatate operaţionale in Romania 
precum si a celor manageriale vizând cabinetul de 
medicina dentara;

Competențe transversale:

1.  Executarea  responsabi lă  a  sarc in i lor 
profesionale în condiţii de autonomie restrânsă şi 
asistenţă calificată.

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a 
resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, 
termenelor de realizare aferente şi riscurilor 
aferente;
CT2. Realizarea de proiecte sub coordonare, pentru 
rezolvarea unor probleme specifice domeniului, cu  
evaluarea corecta a volumului de lucru, resurselor 
disponibile, timpului necesar de finalizare şi a 
riscurilor, în condiţii de aplicare a normelor 
deontologice şi de etică profesională în domeniu, 
precum şi de securitate şi sănătate în muncă

2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice 
muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru 
nivelurile subordonate.

CT3. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor 
într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi 
în relaţie cu pacientul;
- Realizarea unei lucrări/unui proiect, executând cu 
responsabilitate sarcini specifice rolului într-o 
echipă pluridisciplinară.

3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; 
utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare, pentru dezvoltarea personală şi 
profesională.

CT4. Identificarea oportunităţilor de formare 
continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
- laborarea, tehnoredactarea şi susţinerea în limba 
română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a 
unei lucrări de specialitate pe o tema actuală în 
domeniu, utilizând diverse surse şi instrumente de 
informare

Competențe specifice
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- Consilier medic; 
- Expert medic; 
- Inspector de specialitate medic; 
- Referent de specialitate medic;
- Medic stomatolog;
- Medic stomatolog rezident; 
- Medic stomatolog de specialitate; 
- Cercetător în medicina stomatologică; 
- Asistent de cercetare în medicina stomatologică; 

- Medic dentist
- Medic dentist rezident, 
- Reprezentant firmă de medicamente / 
echipamente medicale, 
- Manager de spital medic, 
- Director medical, 
- D -irector cercetare dezvoltare medic, 
- Asistent manager firmă de medicamente, 
manager firmă de medicamente.

Ocupații posibile

Ocupa iiț Ocupa ii noi CORț
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• Programul de studiu Tehnică Dentară face parte din structura organizatorică a Facultăţii de Medicină Dentară, 
fiind primul Colegiu înființat în cadrul Universității noastre, încă din anul 1991, studenţii desfășurându-și 
activitatea în paralel cu colegii lor de la această facultate.

• Specializarea Tehnică Dentară a fost acreditată în urma propunerii A.R.A.C.I.S., prin H.G.. 635/2008, publicată 
în Monitorul Oficial al României, nr. 834, partea I din 11 decembrie 2008.   

• Fiind judeţ de graniţă, cu un caracter multicultural, absolvenţii noştri au şansa realizării profesionale şi pe 
piaţa forţei de muncă globalizate. Suplimentul de diplomă în limba engleză le oferă posibilitatea angajării în 
sistemul public şi privat european; 

•  al Misiunea specializării este de a pregăti tehnicieni dentari foarte bine instruiţi în domeniul proteticii dentare,
aparatelor ortodontice și chirurgicale. 

• La absolvire, un viitor tehnician dentar trebuie să deţină cunoştinţe la zi şi o înţelegere a chestiunilor majore 
referitoare la practica medicinii dentare în general şi a tehnicii dentare în special, trebuie să aibă multe abilităţi, 
inclusiv cele legate de cercetare, de investigaţie, cele analitice, de  rezolvare a problemelor, de planificare, 
comunicare, prezentare şi lucru în echipă. De asemenea, trebuie să înţeleagă care este relevanţa acestor 
activităţi în practica tehnicii dentare.

Competențe profesionale:

C1. Utilizarea adecvata a principiilor ce stau la baza  
morfologiei si functionalitatii aparatului dento-
maxilar;
C2. Aplicarea notiunilor privind materialele,  
aparatele si echipamentele de lucru specifice 
laboratorului de tehnica dentara;
C3. Proiectarea si confectionarea restaurarilor  
protetice fixe;
C4. Proiectarea si confectionarea restaurarilor  
protetice mobile, mobilizabile si composite;
C5. Desfasurarea activitatilor în domenii specifice:  
ortodontie si chirurgie oro-maxilo-faciala;
C5. Desfasurarea activitatilor de management, 
conducere si administratie sanitara;

Competențe transversale:

CT1. Identificarea obiectivelor de realizat, a  
resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a 
acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, 
termenelor de realizare aferente şi riscurilor 
aferente;
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor  
într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi 
în relaţie cu pacientul;
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi  
a resurselor de comunicare şi formare profesională 
asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de 
specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in 
limba română cât şi într-o limbă de circulaţie 
internaţională.

IF 6 180 
forma semestre credite

Arad

TEHNICĂ DENTARĂ

Descriere 

Competențe specifice
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- Tehnician dentar; 
- Manager de laborator de tehnică dentară, 
tehnician dentar instructor, 
- Reprezentant firmă de medicamente 
/echipamente, 
- Manager firmă medicamente/echipamente 
tehnică dentară, 
- Consilier de specialitate tehnică dentară, 
- Tehnician dentar demonstrator.

Ocupații posibile
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LISTA PARTENERILOR ANTREPRENORIALI 
AI UNIVERISTĂȚII

BRD - scursala Baia Mare;

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad;

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a 
județului Baia Mare;

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România Filiala Arad;

Corpul Experților Contabili și Contabililor 
Autorizați din România Filiala Satu Mare;

Camera Auditorilor Financiari din România 
(CAFR) Arad;

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici 
și Mijlocii din România (CNIPMMR) Arad

Consiliul Județean Arad;

Consiliul Județean Satu Mare;

Direcția de Dezvoltare și Asistență 
Comunitară Arad;

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Timișoara;

Direcția Silvică Arad;

Inspectoratul Școlar Județean Arad;

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare;

Inspectoratul Școlar Județean Zalău;

Ocolul Silvic Gurahonț;

Primăria Municipiului Arad;

Primăria Municipiului Satu Mare;

Primăria Orașului Sebiș;

Primăria Orașului Marghita;

Regia Națională a Pădurilor ”Romsilva” - 
Direcția Silvică a Județului Arad;

SC Auto Schunn SRL ;

SC Blue Arctic SRL;

SC Brutaria Daniel SRL Satu Mare;

SC Costi SRL;

SC ContiTech Fluid Automotive 
Romania SRL Carei;

SC Cozmircom SA Baia Mare;

SC Ciupe Grup SRL Zalău;

SC DRM Draxlmaier Romania sisteme 
electrice SRL Satu Mare;

SC Doru Exir SRL Zalău;

SC Elearning & Software SRL;

SC Finprom SRL;

SC Galrom Agrement SRL – Moneasa;

SC Gutâiul Grup SRL Baia Mare;

SC Horga Consulting SRL;

SC Hotel Leon SRL;

SC Huf România SRL;

SC K2 Glass Shark SRL Baia Mare;

SC Maschio Gaspardo România SRL;

SC Orabia Ambient SRL – Marghita;

SC Piroş Security SRL;

SC Roprest SRL;

SC Robmir SRL – Marghita;

SC Schenker Romtrans SA; SC Vodafone Romania SRL – agenția Zalău.

Agenția Județeană de Ocupare a Forței 
de Muncă Arad

Agenția de Protecția Mediului a 
județului Sălaj

Banca Intesa Sanpaolo Bank Arad

Banca Comercială Română – BCR Arad



25



PLATFORME IT PUSE LA
DISPOZIȚIA STUDENȚILOR

www.fb.com/uvvgarad
www.fb.com/fseiiuvvg
www.fb.com/facultateademedicinauvvg
www.fb.com/uvvg.medicinadentara
www.fb.com/facultateadefarmacieuvvg
www.fb.com/socioumaneefs
www.fb.com/uvvgdrept
www.fb.com/blcuvvg
www.fb.com/student uvvg

uvvg.ro
medicina.uvvg.ro
medicinadentara.uvvg.ro
drept.uvvg.ro
fseii.uvvg.ro
farmacie.uvvg.ro
socioumaneefs.uvvg.ro

WEBSITE

FACEBOOK
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Platforma portal uvvg.ro este un portal dezvoltat pe soluţia Moodle, 
pe el fiind implementate la ora actuală sistemul de evaluare 
multicriterială a cadrelor didactice, chestionarele de satisfacţie ale 
studenţilor, dar şi secretariatele virtuale ale facultățiilor.

PLATFORMA PORTAL

PLATFORMA CURSURI

Platforma cursuri.uvvg.ro este o platformă de e-learning a 
universităţii, dezvoltată pe soluţia Moodle. Aici sunt postate 
suporturile de cursuri şi alte materiale ajutătoare pentru studenţi, 
grupate pe facultate, specializare, formă de învăţământ, an de studiu. 
Fiecare student are acces doar la cursurile proprii, pe bază de nume
de utilizator și parolă.  

UMS - UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM

Platforma pentru managementul studenţilor în care prin aplicaţiile 
client se realizează toate operaţiile de management a studentului 
din secretariat de la înmatriculare până la absolvire, cu evidența 
planurilor de învăţământ şi a situaţiilor şcolare, dar şi a situaţiilor 
financiare ale studenţilor.  Sistemul beneficiază şi de componenta 
online, unde studenţii îşi pot consulta situaţiile şcolare şi cele 
financiare, iar prin integrare cu sistemul de plăţi online Euplatesc.ro, 
studenţii pot prin această platformă să îşi plătească taxele online.  
Sistemul are şi o componentă Alumni, care devine activă şi vizibilă 
pentru fiecare student care devine absolvent.

Platforma examene uvvg.ro este o platformă dezvoltată pe soluţia 
Moodle pentru examinările susţinute pe calculator, accesibilă doar 
din laboratoarele universității.

PLATFORMA DE EXAMENE

SERVICIUL DE E-MAIL 

Serviciul de email @student.uvvg.ro: toți studenții pot beneficia de o adresă 
de e-mail de tip număr_matricol@student.uvvg.ro pe care o pot folosi la 
comunicarea în cadrul universității, atât pe parcursul studiilor, cât și după 
finalizare. Soluția este bazată pe sistemul Google Education.
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HARTA ORAȘULUI ARAD ȘI 
LOCAȚIILE UNIVERSITĂȚII

Spitalul Clinic
Județean

Cafenea
Segaffredo

Fast-Food
McDonalds

Primaria
Arad

Parcul
Mihai Eminescu

Biserica
Rosie

Raiffeisen
Bank

Boeme Cafe

Hotel 
Continental

Parcul padurice

Colegiul
Moise Nicoară

Universitatea
Vasile Goldiș

Parcul
Copiilor

Piața Mihai
Viteazul

Parcul
ReconcilieriiColegiul

Csiky Gergely

Ziridava Shopping
Center

Gara AradAtrium MallStadionul Francis
von Neumann

Spitalul Clinic
Municipal

Autogara
Atlassib

Cetatea
Aradului

Restaurant
Ema Del Mar

Fast-Food
Spartan

Fast-Food
KFCColegiul Național

“Vasile Goldiș”

Piața
Catedralei

Cafe Clasic
1890

Banca
Comercială

Română

ING
Bank

Dessert Shop
Delizioso

Ștrandul
Neptun

Piscină publică
Amefa-AMC

Restaurant
Șura Dacilor

Xo Residence

Complexul
Muzeal Arad

Casa de Cultura
a Sindicatelor

Catedrala Sfânta 
Treime

alebecl DduPo

Facultatea de
Științe Economice

Farmacia
DONA

Benzinăria
OMV

Banca Transilvania

Stație
taxi

Piața
Podgoria

Piața
Podgoria

Strada Ion C.Brătian
u

Stație
taxi

Strada Cozia

Teatrul 
Ioan Slavici
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9

Muzeul Memorial „Vasile Goldiș”
Centrul de Studii și Istorie Literară „Ioan Slavici”

   Str. Vasile Goldiș, nr. 6 - 6A

10    Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 25-27

Centrul de Chirurgie Laparoscopică „Sf. Gheorghe” din Arad

7    Str. Henri Coandă, Nr. 1

Colegiul Particular „Vasile Goldiș”
Hotel „Academica” 
Biblioteca Europeană de Științe Bio-Medicale
Sedii de desfășurare a activităților facultăților de: Medicină 
Dentară, Medicină, respectiv Farmacie.

Centrul B.L.C.-U.V.V.G. 
Centrul Internațional de Testare lingvistică
Clasa Confucius
Departamentul de Limbi Moderne

11    Splaiul General Praporgescu – Baza Constructorul
3 B-dul Revoluției, Nr. 85-87

Biblioteca Centrală Universitară „Tudor Arghezi” 
 Departamentul de Tehnologie a Informației 

Incubatorul Tehnologic și de Afaceri
 Donația Colecția de Artă „ Doina și Baruțu Arghezi” 

6    Str. Andreny Karoly, Nr. 2-4

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad

4    B-dul Revoluției, Nr. 78

Centrul Academic de Conferințe
Club ”Atheneum”

   B-dul Revoluției, Nr. 94-96 

B-dul Revoluției, Nr. 92

C U Sasa niversitarilor și tudenților

R U.V.V.Gectoratul . 
Direcția Financiar Contabilă
D R Iepartament elații nternaționale 
B E A Sirou liberare cte de tudii 
Direcția General Administrativă
F Ș Jacultatea de tiințe uridice
Compartiment Juridic
Casieria Universității
Tipografia Universității

1

Campus Universitar „Vasile Goldiș” 
Biroul pentru Studenți Străini 
Facultatea de Științe Economice, Informatică și Inginerie
Facultatea de Medicină 
Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Farmacie
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
Librăria Universitară Medicală

2 Str. Liviu Rebreanu, Nr. 86

8

Căminul studențesc
Centrul de Screening Mamar

   Str. Cocorilor, Nr. 58

5    Str. Mihai Eminescu, Nr. 15

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport
Librăria Universității
Goldiș TVNet
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 
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CONTACTE DIN CADRUL
UNIVERSITĂȚII

Tel: 0257-283 033
Tel: 0257-282 839
Tel: 0257- 254 540
Fax: 0257- 254 530

CABINET PRORECTORI

Tel./Fax: 0257-280 338
Tel./Fax: 0257-285557
administrativ@uvvg.ro

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Telefon: 0257 217 029
Email: intstudent@uvvg.ro

BIROU STUDENȚI STRĂINI

Tel.: 0257-280 260
Fax: 0257-280 260
rectorat@uvvg.ro

CABINET RECTOR

Tel.: 0257-280 335
Fax: 0257-280 810
presedinte@uvvg.ro

CABINET PREȘEDINTE

Tel.: 0257-280 063
contabilitate@uvvg.ro

CONTABILITATE

Tel.: 0257-285 813
relint@uvvg.ro

DEPARTAMENT RELAȚII INTERNAȚIONALE

Tel.: 0257-281 991
eliberaridiplome@uvvg.ro

BIROU ELIBERARE ACTE STUDII

SECRETAR GENERAL AL UNIVERSITĂȚII:
Tel: 0257/280335
Fax: 0257 280810
Email: fsabau@uvvg.ro

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE 
ÎN CARIERĂ
Tel: 0257 259555
Email: consiliere@uvvg.ro



Tel.: 0257-285 110
dti@uvvg.ro

DEPARTAMENT TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Tel./Fax: 0257-254 108
dppd@uvvg.ro

DEPARTAMENTUL DE PREGĂTIRE 
A PERSONALULUI DIDACTIC

Tel.: 0257-285 117
biblioteca@uvvg.ro

BIBLIOTECA UNIVERSITARĂ “TUDOR ARGHEZI”

Tel.: 0257-214 636

LIBRĂRIE

Tel: 0787 880 025
E-mail: blc@uvvg.ro

CENTRUL B.L.C. - U.V.V.G.
CENTRUL INTERNAȚIONAL DE TESTARE LINGVISTICĂ
CLASA CONFUCIUS
DEPARTAMENTUL DE LIMBI MODERNE

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ
Tel.: 0040-357 407 200
www.scjarad.ro

FARMACII NON STOP
Help Net
Tel.: 0257-280 491
www.helpnet.ro
Sensiblu
Tel.: 0257-254 527; 0257-214 955
www.sensiblu.com

www.isuarad.ro

INSPECTORATUL PT. SITUAȚII DE URGENȚĂ
“VASILE GOLDIȘ” ARAD

POLIȚIA ARAD
Tel.: 0257-207 104
www.politiaromana.ro

URGENȚE
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 
FACULTĂŢII DE MEDICINĂ DENTARĂ 

Principalele direcţii de dezvoltare și a scopurilor de perspectivă instituţională în vederea 
realizării priorităților fundamentale ale Facultății de Medicină Dentară sunt stabilite prin 
prisma modernizării procesului de învăţământ și asigurării calităţii educaţiei, în concordanţă 
cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 și bunele practici naţionale și internaţionale. Aceste 
aspecte presupun un accent de continuitate pe:

• Asigurarea calităţii educaţiei, în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și 
bunele practici naţionale și internaţionale.
• Managementul cercetării. Creșterea performanţei în activitatea de cercetare, dezvoltare – 
inovare, dezvoltarea colaborării cu mediul antreprenorial. Colaborări internaționale.
• O politică de resurse umane care să asigure prin raportare la prezent plierea pe 
standardele ARACIS.
• Un bun parteneriat cu studenţii și a îmbunătăţirea serviciilor oferite acestora.
• Promovarea unui management performant și asigurarea transparenţei decizionale.
• Premise de viitor.

După 24 de ani de la înființare, ne mândrim cu dovada unei continuități remarcabile a tradiției 
moștenite, care prin menținerea și dezvoltarea unui învățământ de calitate a determinat 
decisiv formarea de specialiști în domeniul stomatologic. Această tradiţie trebuie continuată 
şi dezvoltată în contextul provocărilor şi dinamicii societăţii de astăzi.



IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIA TA

UNIVERSITATEA
MILENIULUI 

Arad, Str. L. Rebreanu nr. 86
Tel: 0257 259 853
Fax: 0257 212 204

E-mail: medicinadentara@uvvg.ro
Website: medicina.uvvg.ro

BROȘURA DE 
PREZENTARE A 
FACULTĂȚII DE 
MEDICINĂ
DENTARĂ
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