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Universitatea din Oradea a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare dinamică, devenind
o universitate de nivel european datorită performanțelor absolvenților și
numeroaselor parteneriate încheiate cu universităţi din toată lumea, a profesorilor
dedicaţi şi a dotărilor de ultimă generaţie.
Aşezată în reşedinţa judeţului Bihor, instituţia se bucură de o poziţie
geografică favorabilă, Oradea fiind considerată Poarta de Vest a României.
Universitatea din Oradea susţine dezvoltarea continuă şi are ca datorie
primordială să răspundă solicitărilor tuturor celor care doresc să-şi
desăvârşească pregătirea profesională într-o atmosferă academică de
excepţie.
Am încrederea că veţi găsi în Universitatea din Oradea un mediu propice
dezvoltării orizontului academic şi cultural.
In the past years, the University of Oradea has been involved in a
process of dynamic development, thus becoming an institution of higher
education at European standards both due to its numerous
partnerships with universities worldwide and the committed
teaching staff and the top equipment it provides.
Lying in the county seat of Bihor, our institution has a favourable
geographical position, as Oradea is considered to be the Western
Gate of Romania.
The University of Oradea is a supporter of continuous
development and has as its core duty to respond to the needs of
those willing to pursue their professional education in an
exceptional academic environment.
I hope that the University of Oradea will be a favourable
environment to develop your academic and cultural
competences.
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Istoria învăţământului universitar la Oradea ne onorează şi ne obligă. Comunitatea
noastră academică este azi, mai mult ca oricând, implicată în dezvoltarea regională şi
naţională din punct de vedere social, economic şi cultural. Prin participare colectivă şi
transparentă la actul de cercetare şi mentorat, corpul universitar îşi propune să dezvolte
la Oradea tradiţia gândirii libere şi de integrare în circuitul valorilor democratice ale
modernităţii. Poziţionarea într-o zonă de interferenţe culturale legitimează
deschiderea internaţională.
În spaţiul competitiv care marchează noua societate a cunoaşterii, Oradea are o
amprentă academică particulară. Avem cu toţii datoria de a supune munca şi
cercetarea noastră criteriilor fundamentale de evaluare a efortului academic, de a
apăra în continuare democraţia academică, dialogul argumentativ şi principiul
supremaţiei legii. Avem, de asemenea, puterea de a duce Universitatea din Oradea
în grupul select al universităţilor de performanţă din România.
For us, the history of higher education in Oradea is an honour and an
obligation. More than ever, our academic community is nowadays involved in
the regional and national development in its social, economic and cultural
aspects. Through its collective and transparent participation in research
and mentorship activities, the academic staff aims at developing in Oradea
the tradition of liberal thought and that of integration into the flux of
democratic values of contemporaneity. Its location in a multicultural
space legitimizes its international aspirations.
Within the competitive arena of the new knowledge-based
society, Oradea has a particular academic imprint. We all share the
obligation of measuring our work and research against the
fundamental evaluative criteria of academic effort, of further
defending academic democracy, the argumentative dialogue and
the principle of the supremacy of law. We have also the energy of
bringing the University of Oradea into the select group of top
universities in Romania.
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Senatul Universităţii din Oradea
şi misiunea sa academică
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Senatul reprezintă cel mai înalt for de deliberare şi decizie la nivelul
Universităţii din Oradea. Acest for îşi asumă sarcina de a funcţiona ca un garant
suveran al libertăţii şi autonomiei universitare. Membrii Senatului universitar
poartă răspunderea pentru reprezentarea cu demnitate şi în deplină solidaritate a
autonomiei universitare şi a prestigiului Universităţii.
Activitatea în plen a membrilor structurii academice se desfășoară pe baza
documentelor pregătite în prealabil de Comisiile de specialitate. Acestea au fost
stabilite conform art. 208 alin.3 din Legea nr. 1/2011 (LEN) şi Cartei Universităţii din
Oradea, după cum urmează: Comisia de Buget – Finanţe – Preşedinte conf.univ.dr. Marcel
Boloş (interimar: conf.univ.dr. Victoria Bogdan), Consiliul Cercetării – Preşedinte
prof.univ.dr. Cristian Grava, Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii – Preşedinte
prof.univ.dr. Mariana Mureşan, Comisia de Învăţământ – Preşedinte conf.univ.dr. Lavinia
Onica-Chipea, Comisia pentru Probleme Sociale şi Studenţi – Preşedinte prof.univ.dr. Marius
Ţepelea, Comisia de Relaţii Academice Internaţionale şi Interne – Preşedinte prof.univ.dr. Lia
Pop, Comisia de Strategie şi Reformă – Preşedinte conf.univ.dr. Radu Brejea, Comisia pentru
valorificarea și administrarea patrimoniului – Preşedinte conf.univ.dr. Ioan Ţarcă, Comisia de
monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control
managerial intern – Preşedinte conf.univ.dr. Simona Bodog. Preşedintele Senatului, prof.univ.dr.
Sorin Curilă, cancelarul general al Senatului conf.univ.dr. Vasile-Aurel Căuş, preşedinţii
comisiilor de specialitate, preşedintele studenţilor din Senat Romeo Vasile Filip şi
vicepreşedintele studenţilor din Senat Ştefan Volda constituie Biroul Permanent al Senatului care
asigură funcţionarea operativă a acestuia între şedinţe.
Activitatea comisiilor este temeiul bunei funcţionări a Senatului. Propunerile de hotărâri venite
din partea Consiliului de administraţie sau a membrilor Senatului sunt analizate de către membrii
comisiilor cu atribuţii în domeniul vizat. Fiecare comisie înaintează Senatului rezoluţii de acceptare,
amendare sau de respingere a acestor propuneri. Comisiile asigură monitorizarea activităţii rectorului
şi a Consiliului de administraţie pe domeniile lor de specialitate şi prezintă rezultatele monitorizării.
Președintele Senatului reprezintă oficial poziţia corpului senatorilor. Ca reprezentant al Senatului,
preşedintele colaborează cu celelalte structuri ale universităţii pentru îndeplinirea misiunii Senatului.
În domeniul relaţiilor academice, Senatul aprobă programele de cooperare cu alte instituţii de
învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate şi conferă, în numele universităţii, cel mai înalt
titlu, cel de Doctor Honoris Causa.
Dincolo de misiunea sa formală, Senatul este garantul profesionalismului și integrităţii întregii
comunităţi academice a Universităţii din Oradea și își asumă deschis misiunea de a da principalele direcţii
strategice în conformitate cu aspiraţiile întregului corp profesoral. Activitatea didactică și de cercetare trebuie
să se deruleze pe baza unor obiective şi criterii de performanţă cuantificabile. Senatul nu e un for cu vocaţie
antreprenorială și acest aspect trebuie să domine principial dezbaterea de idei, activităţile de bază în Universitate
fiind cercetarea şi educaţia.

The Senate of the University of Oradea
and its academic mission

The Senate represents the highest forum of deliberation and decision at the University of Oradea. Its
assumed mission is that of functioning as a sovereign guarantee of academic freedom and autonomy. The
members of the University Senate are fully responsible and solidary in the appropriate representation of the
academic autonomy and the prestige of the University.
The plenary activity of the members of this academic structure is based on the documents previously
prepared by the specialized Commissions, established according to article 208, paragraph 3 of the Law of
National Education (LEN), nr.1/2011 and of the University Charta, as follows: the Budget and Financial
Commission - President: Associate Professor Marcel Boloș, PhD, (President ad-interim: Associate Professor
Victoria Bogdan, PhD), the Research Council- President: Professor Cristian Grava, PhD, the Commission for
the Evaluation and Implementation of Quality Standards- President: Professor Mariana Mureşan, PhD, the
Education Commission- President: Associate Professor Lavinia Onica-Chipea, PhD, the Commision for
Students and Social Problems- President: Professor Marius Țepelea, PhD, the Commission for Internal and
International Academic Relations- President: Professor Lia Pop, PhD, the Commission for Strategy and
Reform- President: Associate Professor Radu Brejea, PhD, the Commission for the Use and
Administration of the Patrimony - President: Associate Professor Ioan Ţarcă, PhD, the Commision for
the Monitoring, Coordination and Methodlogical Guidance of the Development of the Internal
Managerial System- President: Associate Professor Simona Bodog, PhD. The President of the Senate,
Professor Sorin Curilă, PhD, the General Chancellor of the Senate, Associate Professor Vasile-Aurel
Căuş, PhD, the presidents of the commissions, the president of the students in the Senate, Romeo
Vasile Filip and the vice-president of the students in the Senate, Ştefan Volda make up the
Permanent Bureau of the Senate which ensures its operational functioning between sessions.
The activity in the commissions sustains the proper functioning of the Senate. The
various decisions proposed by the Administrative Council or by the members of the Senate
are evaluated by the members of the respective commissions. Each commissions sends the
Senate resolutions of acceptance, ammendation or rejection of the proposals. The
commissions ensure the monitoring of the rector's activity and that of the Administrative
Council in their fields of competence and presents the results of the evaluation.
The President of the Senate represents officially the position of the senate
memmbers. In this quality, the president cooperates with the other structures of the
university in order to fulfill the mission of the Senate.
In what concerns the academic relations, the Senates approves the cooperation
programmes with other higher education and research institutions at home and
abroad, and confers, on behalf of the university, the highest distinction, that of Doctor
Honoris Causa.
Beyond its formal mission, the Senate is the guarantee of professionalism and
integrity for the whole academic community of the University of Oradea and fully
assumes the mission of establishing the main strategic directions in accordance
with the aspirations of the whole teaching staff. Performance in the teaching and
research activities must be founded on quantifiable objectives and criteria. The
Senate does not claim an entrepreneurial vocation but encourages the
exchange and debate of ideas, the main activities being those of education and
research.
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Consiliul de Administraţie
al Universităţii din Oradea

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 1/2011,
la Universitatea din Oradea se realizează un management universitar
colegial, participativ şi antreprenorial, sistemul de management fiind
organizat pe două componente fundamentale: componenta
deliberativă şi componenta executivă.
Consiliul de Administraţie al Universităţii din Oradea este structura
de conducere operativă a universităţii, formată din rector, prorectori,
decani, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor,
având misiunea de a aplica deciziile strategice ale Senatului universitar.
Preşedinte este rectorul instituţiei, prof.univ.dr. Constantin Bungău, care
poate invita la şedinţele Consiliului de Administraţie şi alte persoane din
universitate sau din mediul socio-economic.
Carta reglementează întreaga activitate a Universităţii din Oradea şi implicit
a Consiliului de Administraţie, fiind elaborată în conformitate cu prevederile
Constituţiei României, ale Legii nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale şi în
conformitate cu principiile înscrise în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
Funcţionarea Consiliului de Administraţie a Universităţii din Oradea este pe larg
descrisă în capitolul şapte din Carta Universităţii din Oradea, intitulat „Modul de
stabilire şi atribuţiile structurilor şi ale funcţiilor executive”. În cadrul şedinţelor,
Consiliul de Administraţie este prezidat de rectorul universităţii iar atribuţiile sale sunt
prezentate în articolul 48 din Cartă.
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Echipa de prorectori a Universităţii din Oradea este formată din:
Prof.univ.dr. Marcel Roşca, responsabil cu Managementul Academic;
Prof.univ.dr. Eugen-Victor Macocian, responsabil cu Managementul Cercetării şi Relaţii
Internaţionale;
Prof.univ.dr. Marcela Prada, responsabil cu Managementul Resurselor Materiale și
Patrimoniu;
Prof.univ.dr. Ioan Țara, responsabil cu Managementul Resurselor Financiare;
Prof.univ.dr. Simona Trip, responsabil cu Managementul Serviciilor Studențești și Sociale;
Prof.univ.dr. Alina Bădulescu, Director, Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat.

The Administration Council
of the University of Oradea

According to the stipulations of the Law of National Education, nr.1/2011, the University
of Oradea has a collegial, participative and entrepreneurial management, based on two
fundamental components: the deliberative component and the executive component.
The Administration Council of the University of Oradea is the operational executive
structure of the university which includes the rector, the vice-rectors, the deans, the
general administrative director and a representative of the students and has as its
purpose the implementation of the strategic decisions of the University Senate. Its
president is the rector of the institution, prof.dr. Constantin Bungau who may also
invite other persons from the university or from the socio-economic field to the
meetings of the Administration Council.
The Charter regulates the whole activity of the University of Oradea and,
implicitly, of the Administration Council, being elaborated in accordance with the
stipulations of the Constitution of Romania, with the Law of National Education,
nr.1/2011 and with the principles mentioned in the Universal Declaration of
Human Rights. The functioning of the Administration Council of the University
of Oradea is amply described in chapter seven of the Charter of the University
of Oradea, entitled “The designation and attributions of the structures and
executive functions”. During the meetings, the Administration Council is
presided by the university rector and his attributions are mentioned in
article 48 of the Charter.
The Rector's team is made up of the following vice-rectors:
Professor Marcel Roşca, PhD, responsabilities - Academic
management;
Professor Eugen-Victor Macocian, PhD, responsabilities - Research
management and international relations;
Professor Marcela Prada, PhD, responsabilities – Management of
material rosources and patrimony;
Professor Ioan Țara, PhD, responsabilities - Management of the
financial resources;
Professor Simona Trip, PhD, responsabilities – Student
Services and social management;
Professor Alina Bădulescu, PhD, Director of Doctoral
Studies Board.
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Scurt istoric
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UNDE SE AFLĂ Oraşul Oradea este situat în nord–vestul
României, la 12 km de graniţa cu Ungaria, fiind traversat de râul Crişul
Repede. Prin aşezarea sa în spaţiul geografic românesc, Oradea este una
dintre principalele porţi de intrare în ţară la frontiera de vest a României.
SCURT ISTORIC Prima menţionare documentară a toponimului
Oradea (Varadinum) apare la 1113 într-o diplomă a abaţiei benedictine
din Zobor, în care este menţionat numele episcopului Syxtus Varadiensis şi
al comitelui Saul de Bychar. Oradea apare în documente ca oraş (civitas
Varadiensis) la 1374. Aşa cum o dovedeşte întreaga sa istorie, oraşul Oradea
nu este rezultatul unei întemeieri, ci al unei îndelungate evoluţii, punctată de
succesiunea unor evenimente ce i-au favorizat dezvoltarea sau, dimpotrivă, iau frânat-o. Ca oraş, Oradea s-a format în timp, parcurgând diferite etape, de la
faza aşezărilor grupate în jurul cetăţii, fiecare având o administraţie proprie, la
oraşul unificat, ajungând apoi, iarăşi, la separarea acestora pentru ca reunificarea
definitivă să se realizeze abia la mijlocul veacului al XIX-lea.
ORAŞUL COMERCIAL Aşezat în partea centralã a continentului european, la
distanţă sensibil egală de Viena, Praga şi Bucureşti, Oradea este punct obligatoriu de
trecere pe drumurile ce leagă Europa Centrală şi de Nord de partea sud-estică a
continentului nostru. Din acest motiv, oraşul nostru a fost, de multe ori, loc ideal pentru
întreprinzători care i-au alimentat prosperitatea dar şi loc râvnit, care a căzut pradă
năvălitorilor. De-a lungul timpului, Oradea a cunoscut perioade de dezvoltare economică
şi comercială înfloritoare. Astăzi, oraşul are o economie a cărei structură cuprinde
majoritatea domeniilor, dispune de o reţea de instituţii şi servicii de interes public general:
transport, proiectare, construcţii, instalaţii, turism, activitate hotelierã.
ORADEA ADMINISTRATIVĂ După introducerea administraţiei româneşti, la 25
decembrie 1925, oraşul Oradea a fost declarat municipiu. În prezent, Oradea are 196 367
locuitori, fiind astfel unul dintre cele mai mari municipii din ţară, şi o adevărată metropolă în
devenire. Pe data de 9 mai 2005 s-au pus bazele unei adevărate aglomeraţii urbane,
constituindu-se Asociaţia „Zona Metropolitană Oradea”. Asociaţia este compusă din 10 localităţi:
Oradea plus nouă comune limitrofe. Scopul Zonei Metropolitate Oradea este să devină în
perspectivă un spaţiu urbanistic comun integrat.
ORAŞUL ACADEMIC În Oradea sub autoritatea Episcopiei Romano-Catolice, a funcţionat în
Evul Mediu o şcoală capitulară unde erau pregătiţi tinerii pentru o viitoare carieră bisericească. În

Introducing the City
A Short History

WHERE IS IT? The city of Oradea lies in the north-west of Romania, 12 kilometres away
from the Hungarian border, on the banks of the Crişul Repede river. Due to its position within
the Romanian geographical space, Oradea is one of the main gateways into the country on its
western frontier.
A SHORT HISTORY. The toponym 'Oradea' (Varadinum) is first documented in 1113,
by a diploma of the Benedictine Abbey of Zobor in which the names of Bishop Syxtus
Varadiensis and of the county ruler Saul of Bychar are recorded. The documents mention
Oradea as a town in 1374 (civitas Varadiensis). Its whole history shows that the city of
Oradea is not the result of a settlement, but of a long evolution, marked by a succession
of events that favoured its development or, on the contrary, hindered it. The growing of
Oradea into a city was gradual, marked by several stages, from the settlements
surrounding the fortress, each with its own administration, to the unified town,
followed again by a stage of fragmentation, while the final reunification was to be
achieved only at the middle of the XIXth century.
THE COMMERCIAL CITY. Situated in the central region of the Europe, almost
equally distanced from Wien, Prague and Bucharest, Oradea is at the crossroad
linking Central and Northern Europe to the South-Eastern part of our continent.
This is the reason why our city was, at various moments, the ideal place for
entrepreneurs who contributed to its prosperity, but equally a coveted place
for invaders. In its history, Oradea had periods of economic and commercial
prosperity. Nowadays, the city has a diversified economic structure and a
network of public institutions and services: public transportation, project
management institutes, constructions, tehnology installation services,
tourism, hotel industry.
THE ADMINISTRATIVE CITY. Following the inception of the
Romanian administration, on the 25th of December, 1925, Oradea
became a municipality. At present, it has a population of 196 367
people, one of the largest cities in the country, and is an aspiring
metropolis. On the 9th of March, 2005 the conditions were set up for a
true urban agglomeration when the Association 'Oradea
Metropolitan Zone' was founded. It consists of 10 communities:
Oradea and nine neighbouring villages and its further purpose is to
become an integrated urban space.
THE ACADEMIC CITY. During the Middle Ages, Oradea had a
capitulary school where boys studied for a future ecclesiastical
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deceniul patru al secolul al XVII-lea, principele Gheorghe Rákóczi a
încercat să organizeze la Oradea un accademicum collegium, o instituţie
cu rang de învăţământ superior. Şcoala a funcţionat până la cucerirea
cetăţii de către turci în anul 1660.
Tradiţia universitară a oraşului ne duce în prima jumătate a secolului
al XIX-lea, la Academia de Drept, care a funcţionat întâi în limba maghiară,
cu o scurtă perioadă de predare în limba germană (1850-1861) şi care avea,
la sfârşitul secolului, mai mult de o treime studenţi români. Academia de
Drept s-a bucurat, în acea perioadă, de un bine meritat prestigiu în lumea
universitară din Europa Centrală, ea formând importanţi avocaţi, ziarişti sau
oameni politici. Viaţa academică orădeană se stinge în anul 1934, când
Facultatea de Drept este transferată la Cluj. Însă în mai, 1990 se produce o
reparaţie culturală şi ştiinţifică prin înfiinţarea „Universităţii Tehnice” denumită
apoi „Universitatea din Oradea.”
MULTICULTURALITATE Dimensiunea culturală a burgului este oglindită în
principal prin influenţa umanismului italian, "vârsta de aur" a secolelor XIV-XV fiind
dominată de goticul târziu şi Renaştere, prezente mai ales în arhitectura vechii
catedrale şi a palatului episcopal din interiorul cetăţii.
OAMENI ŞI CREDINŢE Schimbările care s-au produs în spaţiul european au
influenţat într-un fel sau altul şi raporturile confesionale din Oradea şi din
împrejurimile oraşului. Relaţiie dintre românii ortodocşi şi noii cuceritori unguri s-au
schimbat şi în funcţie de raporturile existente între Roma şi Bizanţ. De la toleranţa
manifestată de primii regi din dinastia arpadiană s-a ajuns la o anumită intoleranţă,
îndeosebi, după anul 1204, atunci când Constantinopolul a fost cucerit de cavalerii latini.
După apariţia Reformei religioase în Europa Occidentale au pătruns şi în Principatul
Transilvaniei noile confesiuni respectiv: calvinismul, luteranismul şi unitarianismul.
Recunoaşterea oficială a noilor confesiuni a condus la interzicerea catolicismului în
Transilvania pentru o scurtă perioadă de timp. Cucerirea Transilvaniei de către austrieci a
făcut ca o parte a românilor să treacă la greco-catolicism, o nouă confesiune apărută în spaţiul
transilvan. Oradea este dovada limpede a toleranţei religioase şi spiritului academic care există
astăzi în România. Libertatea religioasă este demonstrată prin existenţa diferitelor lăcaşuri de
rugăciune ale religiilor şi confesiunilor: ortodox, greco-catolic, romano-catolic, reformat, iudaic,
baptist, penticostal etc. Fiind un oraş de frontieră, oraşul nostru reprezintă un model de
interculturalitate şi multilingvism pentru diferitele etnii din urbea de pe Crişul Repede.

Introducing the City
A Short History

career. In the fourth decade of the XVIIth century, the Prince George Rackoczi attempted to
found an accademicum collegium in Oradea, a higher education institution. The school was
closed when the Turks conquered the fortress in 1660. The local tradition of higher
education goes back to the first half of the XIXth century and the Academy of Law. The
teaching language was Hungarian first, then German for a short period (1850-1861) and,
at the end of the century, more than a third of the students were Romanians. At the time,
The Academy of Law enjoyed a well-deserved prestige in the academic circles of Central
Europe, with important lawyers, journalists or politicians among its graduates.
Academic life in Oradea comes to an end in 1934 when the School of Law is transferred
to Cluj. However, the cultural and scientific tradition is resumed in May 1990, when the
Technical University was founded, later to be called The University of Oradea.
MULTICULTURALISM. The cultural dimension of the city is mainly reflected by
the influence of Italian humanism, 'the golden age' of the XIV- XVth centuries
dominated by the late gothic and the Renaissance, visible mostly in the architecture
of the old cathedral and of the Bishop's Palace in the fortress.
PEOPLE AND FAITHS. The changes that occured in the European space had
various influences on the confessional relations in Oradea and the neighbouring
areas. The relations between the Orthodox Romanians and the new conquerers,
the Hungarians, were also affected by those between Rome and Byzantium.
The tolerance manifested by the first kings of the Arpad dynasty gave way to a
certain intolerance, especially after 1204, when Constantinople was
conquered by the Latin knights. After the religious Reformation in Western
Europe, the new confessions reached the Principality of Transylvania, too:
calvinism, lutheranism and unitarianism. The official recognition of the
new confessions led to the interdiction of Catholicism in Transylvania for
a short period of time. When Transylvania was conquered by the
Austrians, a large number of Romanians adopted the Greek-Catholic
faith, a new confession that emerged in the Transylvanian space.
Oradea is the living proof of religious tolerance and the academic
spirit in Romania today. The existence of the worship places for
various faiths; orthodox, greek-catholic, roman-catholic, reformed,
jewish, baptist, pentecostal etc- is an expression of the local
religious freedom. A border city, Oradea is an example of
multiculturalism and plurilingualism for the different ethnic
groups living in the city on the Crişul Repede river.
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Referinţe despre trecut
Tradiţiile învăţământului superior orădean, folosind o metaforă istorică,
se pierd în negura vremurilor. În anul 2013 s-au împlinit 233 ani de la înfiinţarea
învăţământului academic orădean şi 50 de ani de învăţământ universitar
continuu la Oradea.
În atmosfera iluministă a sfârşitului secolului al XVIII-lea ia fiinţă la Oradea, în
1780, o “instituţie superioară pentru învăţământul filozofic”, transformată în 1788
în Facultate de Drept, cea mai veche facultate nu numai de pe cuprinsul României
actuale, ci dintr-o vastă regiune a răsăritului european.
Din 1921 toate cursurile Facultăţii de Drept s-au ţinut în limba română. În 1923,
prin ctitorirea a două Academii teologice viaţa universitară orădeană a primit noi
dimensiuni. Academia de Drept din Oradea, alături de cele două Academii teologice mai
avea de făcut un pas, prin integrarea unei Facultăţi de Litere, pentru îndeplinirea unui
deziderat mai vechi de alcătuire a unei universităţi a Crişanei la Oradea. Numai că în anul
1934, nucleul universitar din Oradea, Facultatea de Drept, după un secol şi jumătate de
activitate neîntreruptă, este desfiinţată şi transferată la Cluj.
După aproape trei decenii de la întreruperea activităţii Academiei de Drept din Oradea,
viaţa academică revine în oraşul de pe Criş. La 1 octombrie 1963, printr-un Ordin al
Ministerului Învăţământului, se înfiinţează la Oradea un Institut Pedagogic de 3 ani, menit să
complinească penuria de cadre didactice din învăţământul de cultură generală. Noua instituţie de
învăţământ superior orădean îşi începe activitatea cu două facultăţi: filologie şi matematică –
fizică, la care din anul următor se adaugă Facultatea de istorie-geografie şi Educaţie fizică. Rând pe
rând, noile specializări dobândesc regim universitar până în anul 1983. Atunci, datorită unei politici
educaţionale eronate, specializările didactice şi umaniste îşi restrâng activitatea şi, dintr-o instituţie
de învăţământ prosperă, nu rămâne decât un institut de subingineri, afiliat Institutului Politehnic din
Cluj.
Un nou început
În mai 1990, printr-un decret al Guvernului român, se înfiinţa Universitatea Tehnică, denumită apoi
Universitatea din Oradea pe temelia puternică a unor prestigioase tradiţii universitare orădene.
Astăzi, Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior completă, care integrează în
sine 15 facultăţi ce oferă 51 domenii de licenţă cu 108 programe de studiu, 40 domenii de master şi 11
domenii de doctorat. În cadrul Universităţii din Oradea funcţionează şi Institutul pentru Formarea
Personalului din Educaţie care asigură pregătirea pedagogică a studenţilor şi perfecţionarea prin definitivat
şi grade didactice a profesorilor într-o gamă largă de specialităţi. În cadrul Universităţii din Oradea continuă
dezvoltarea formei de învăţământ la distanţă, în acest sens existând Departamentul pentru Învăţământ la
Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (D.I.D.I.F.R.).

General Presentation of the
University of Oradea

Historical references
The traditions of higher education in Oradea go back to times immemorial, metaphorically speaking.
In 2013, we celebrated 233 years since the beginnings of higher education in Oradea and 50 years of
continuous higher education here.
Within the Enlightenment atmosphere at the end of the XVIIIth century, 'a higher institution for
philosophical education' is founded in Oradea in 1780, which was to become the Faculty of Law in
1788, the oldest faculty not only within the present national borders, but in a vast area of Eastern
Europe.
Since 1921, all the courses of the Faculty of Law were taught in Romanian. In 1923, the
foundation of two theological academies added a new dimension to the academic life in Oradea.
The Academy of Law , together with the other two theological academies, was to make another
step forward towards the old aspiration of creating a university of Crişana region in Oradea, by
integrating a Faculty of Letters, too. But in 1934, the academic nucleus of Oradea, the Faculty of
Law is closed down and transferred to Cluj, after more than a century and a half of
uninterrupted activity.
After an almost thirty-year break in the activity of the Academy of Law in Oradea, the
academic life is revived in the city on the Criş when, on the 1st of Octobers 1963, by the
Order of the Minsitry of Education, a Teacher Training Institute is established which was
to solve the shortage of teaching staff for secondary education. The new higher education
institution began its activity with two faculties, Philology and Mathematics-Physics to
which, a year later, the faculties of History-Geography and Physical Education were
added. One by one, the new specializations gain their rightful academic status until
1983 when, as a result of poor educational policies, the didactic and humanistic
studies are forced to reduce their activity, so that a prosperous institution of higher
education becomes an Assistant Engineering College, affiliated to the Polytechnic
Institute of Cluj-Napoca.
A new beginning
In May 1990, a decree of the Romanian Government established the
Technical University of Oradea, later to be called the University of Oradea,
taking into account the impressive traditions of academic life in the city.
Today, the University of Oradea is a complex institution of higher
education, with 15 faculties covering 51 fields of undergraduate studies and
108 specializations, 40 master programs and 11 doctoral schools. The
University also has a Teacher Training Department which ensures the
pedagogical education of students and teachers in a wide range of
specializations. Additionally, there is a growing Department for Long
Distance Education and Part Time Education (D.I.D.I.F.R).
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Facultatea de Arte
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Telefon: +40 259 408 129
+40 259 408 281
web: http://arte-oradea.ro

Misiune
Misiunea Facultăţii de Arte este în primul rând aceea de a educa şi forma
profesionişti în domeniul muzicii şi artelor vizuale, cu aplicare în direcţiile pentru
care s-au dezvoltat programe de studii dar şi pentru direcţii noi care pot fi accesate
folosind baza de cunoştinţe acumulate pe parcursul anilor de studiu, atât la nivel
conceptual cât şi la nivel profesional. În al doilea rând, facultatea acordă o deosebită
atenţie creaţiei artistice şi cercetării ştiinţifice. Facultatea de Arte îşi desfăşoară
activitatea artistică şi de cercetare prin cele două departamente, Muzică şi Arte Vizuale,
care propun programe de studii de licenţă şi master după cum urmează:

DEPARTAMENTUL MUZICĂ

Licenţă: Pedagogie muzicală, Interpretare muzicală - Instrumente, Interpretare
muzicală -Canto
Master: Pedagogia artei dirijorale, Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală
Principalele direcţii de cercetare
Cercetarea zonei etnografice Bihor.
Cetatea muzicală Oradea. Cercetarea şi valorificarea unor manuscrise necunoscute ale
compozitorilor transilvăneni - sec.XIX, XX.
Cercetarea şi valorificarea repertoriului pentru educarea prin muzică a preşcolarilor şi
şcolarilor mici.
Muzica veche-muzica nouă şi interpretarea ei. Promovarea tinerilor artişti – organizarea de
evenimente culturale, concerte, spectacole. Sincretismul artelor – spectacole multi şi intermedia.
Meloterapia ca mijloc de prevenţie si vindecare a afecţiunilor neuro-psihice.
Jurnalism, critică şi muzicologie în publicaţii periodice

DEPARTAMENTUL DE ARTE VIZUALE
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Licenţă: Arte decorative, Pictură, Sculptură, Conservare şi restaurare, Design, Modă – design
vestimentar
Master: Pictură şi multimedia în artele vizuale, Sculptură şi ambient
Principalele direcţii de cercetare
Imagine şi imaginar. Tablou, film, arta video.
Exersarea metaforiei vizuale în contextul reinventării formelor estetice în designul de produs.
Provocări New media, pictura şi sculptura experiment. Cinetism şi instalaţionism în sculptura modernă şi
contemporană.
Modele de spaţializare: de la spaţiul albertian la spaţiul virtual în arta contemporană.
Ambient sculptural, pictural, textil. Conexiuni, interferenţe, osmoze. Obiect - ambient
Noi tehnologii şi materiale în designul de produs, designul textil şi designul vestimentar.

The Faculty of Arts

Mission
The mission of the Faculty of Arts is, firstly, to educate and train professionals in the field of music and
visual arts, following the present curricular directions, as well as new directions that can be initiated using
the knowledge gained during the course of study, both on conceptual and professional levels. Secondly, the
faculty pays special attention to artistic creation and scientific research. The Faculty of Arts carries out its
artistic and research activity through two departments: the Music Department and the Visual Arts
Department offering undergraduate and graduate study programs as follows:

THE MUSIC DEPARTMENT

Bachelor's degree: Music pedagogy, Music interpretation - Instruments, Music interpretation –
Vocal music
Master's degree: The Pedagogy of Music Conducting, The Vocal and the Instrumental in the Art
of Chamber Music
Main research directions
Research of the ethnographic area of Bihor County.
Oradea as a musical fortress. The research and valuation of unknown manuscripts of
Transylvanian composers from the 19th and 20th century.
Repertoire research and valuation for the musical education of preschool and primary
school children.
Old music – new music and its interpretation. Promoting young artists – organising
cultural events, concerts and shows. Art syncretism – multi- and intermedia performances.
Music therapy as a means of preventing and curing the neuropsychiatric diseases.
Journalism, criticism and musicology in periodicals.

THE VISUAL ARTS DEPARTMENT

Master's degree: Decorative Arts, Painting, Sculpture, Conservation and
Restoration, Design, Fashion Design
Master: Painting and Multimedia in Visual Arts, Sculpture and Environment
Main Research Directions
Image and the imaginary. Painting, film, video art.
Practising the visual metaphor in the context of reinventing the aesthetic
forms in product design.
Challenges. New media, painting and experimental sculpture. Kineticism
and installation art in modern and contemporary sculpture.
Spatialised patterns: from the Albertian to visual space in contemporary
art.
Sculptural, pictorial and textile environment. Connections,
interferences, osmosis. Object – environment.
New technologies and materials in product, textile and fashion design.
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Facultatea de Construcţii
şi Arhitectură
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
str. Barbu Şt. Delavrancea nr. 4,
Oradea, Bihor, România
tel./fax: 0259.408447;
fax: 0359.819329;
e-mail: arhicon@uoradea.ro;
web: http://www.arhiconoradea.ro

Misiune

Facultatea de Construcţii şi Arhitectură înfiinţată prin H.G.
410/mai 2002 are 4 specializări care fac parte din cele doua
departamente existente în momentul de faţă: Departamentul de
Construcţii şi Departamentul de Cadastru şi Arhitectură.
Specializarea Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului are ca
misiune principală formarea de specialişti cu înaltă calificare în activitatea
de proiectare, execuţie şi exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor.
Absolvenţii specializării Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
sunt formaţi ca ingineri specializaţi, în principal, în activitatea de proiectare şi
execuţie a construcţiilor.
Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru îşi justifică apariţia şi
existenţa în condiţiile social-economice din România. Activitatea specializării se
desfăşoară în spaţii şi dotări ale Universităţii din Oradea, la care se adaugă
sprijinul Oficiului Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.
Nevoia tot mai mare de specialişti în domeniul arhitecturii şi urbanismului este
motivată de ritmul susţinut al construcţiilor în această parte a ţării. Absolvenţii
specializării Arhitectură sunt formaţi ca arhitecţi, pregătiţi să desfăşoare o activitate
complexă de proiectare: studii şi proiecte de arhitectură, urbanism, amenajări
interioare, mobilier şi restaurări.
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The Faculty of Constructions
and Architecture

Mission

The Faculty of Civil Engineering and Architecture was founded in May 2002 by the
Government Order 410. The faculty has four specializations and two departments: the
Department of Civil Engineering and the Department of Land Survey and
Architecture.
The main objective of the Sanitary Engineering and Environmental Protection
specializations is the training of highly-qualified specialists in the design,
implementation and exploitation of constructions and equipment necessary for the
water supply and sewarage systems in villages.
The graduates of Civil, Industrial and Agricultural Engineering
specialization are trained as qualified engineers mainly in planning and execution
of construction works.
The Land Measurements and Survey specialization justifies its existence
within the specific socio-economic conditions in Romania. Its activity is carried
out in areas and facilities on the premises of the University of Oradea, and is
also supported by the County Office of Cadastre, Geodesy and Cartography.
The constant need for specialists in architecture and urbanism is
motivated by the high rate of construction activities in this part of the
country. The graduates of Architecture are trained as architects ready to
develop a complex design activity: studies and architecture projects,
urbanism, interior design, furniture or restorations.
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Facultatea de Drept
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
B-dul General Magheru, nr.26,
410059, Oradea,
Bihor, România
Tel./fax: 0040259/479980;
E-mail: law@uoradea.ro
Web: http://drept-oradea.seval.ro

Misiune

În anul 1780 a fost înfiinţată la Oradea Academia de Drept, care este una
dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior din România.
Academia de Drept din Oradea a avut o importanţă deosebită în viaţa
culturală românească, personalităţi de prestigiu studiind şi activând aici, printre
care: Alexandru Roman, Eugeniu Sperantia, George Sofronie etc. Dintre cei mai
renumiţi absolvenţi ai Academiei de Drept din Oradea îi amintim pe Emanuil Gojdu
şi dr. Aurel Lazăr.
Facultatea de Drept promovează învăţământul şi cercetarea în concordanţă cu
exigenţele cunoaşterii şi educaţiei continue. Îşi asumă misiunea didactică centrată pe
student, urmărind formarea de specialişti în domeniu, care să dispună de o solidă
pregătire profesională prin însuşirea temeinică a aspectelor teoretice specifice ştiinţelor
juridice. De asemenea, asigură studenţilor cadrul necesar corelării permanente a
pregătirii teoterice cu pregătirea practică, dobândirea de competenţe de aplicare în
practică a cunoştinţelor asimilate – în acest sens facultatea având încheiate acorduri cu
diferite autorităţi, instituţii de profil, cabinete de practicieni etc.
În ultimii ani, graţie programului ERASMUS Lifelong Learning, s-a creat posibilitatea ca
studenţii facultăţii să beneficieze de experienţa studierii în diferite centre universitare
europene.
Alături de obievtivele menţionate, urmărim şi conectarea sistemului de învăţământ
superior românesc la sistemele de învăţământ şi cercetare ale ţărilor Uniunii Europene,
integrarea în reţelele universitare naţionale şi internaţionale pe criterii de performanţă şi
complementaritate, atragerea tinerilor absolvenţi în programe educaţionale care să le trezească
dorinţa perfecţionării continue, adaptarea ofertei educaţionale la realităţile societăţii în care trăim
şi la evoluţia structurală curentă a mediului de afaceri românesc şi european.
Facultatea oferă diplomă de licenţă în două domenii fundamentale (Drept şi Ştiinţe
Administrative) şi diplomă de master în trei domenii.

Principalele direcţii de cercetare:

Cercetare ştiintifică în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
Pregătirea şi dezvoltarea bazei ştiinţifice pentru promovarea în cadrul facultăţii a unor cursuri de
specializare/aprofundare în domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
Pregătirea studenţilor pentru diferite concursuri de procese simulate.

Structura facultăţii:
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Departamentul de Drept şi Ştiinţe administrative

The Faculty of Law

Mission

In 1780, the Academy of Law, one of the oldest Romanian higher education institutions, was
founded in Oradea.
By the Royal Decree issued on May 4th 1874, the Academy changed its name into the Faculty of
Law, with a course duration of 4 years. Throughout history, a lot of prominent personalities studied
here, among whom Alexandru Roman, Eugeniu Speranţia, George Sofronie, Dr. Aurel Lazăr, Emanuil
Gojdu.
The Faculty of Law promotes education and research in concordance to the requirements of
the continuous knowledge and education.
We assume the didactic mission focused on the student, aiming to form specialists in the
domain, who are professionally well-prepared with the solid appropriation of the theoretical
aspects which are specific to judicial sciences.
At the same time we assure for the students the necessary frame of the permanent
correlation of the theoretical preparation with the practical training, showing competence in
practical application of the assimilated knowledge – in this sense the faculty having
agreements with different authorities, institutions, practicing cabinets, etc.
In the last years, due to the Erasmus Lifelong Learning program it was created the
possibility for the students of the faculty to take advantage of the experience of studying
at different European university centers.
Near the already mentioned objectives we are also aiming: the connection of the
Romanian higher education system to the education and research centers of the E.U.
states, the integration to the national and international university systems according
to performance and complementarity, attracting young graduates to educational
programs which wake up the desire of continuous perfection, the adaptation of the
educational offer to the realities of our society and to the actual structural
evolution of the Romanian and European business environment.

Main research directions:

Scientific research in the domain of law and administrative sciences;
Preparing and developing the scientific basis to promote by the faculty
some specialty/profound study in the domain of law and administrative
sciences;
Preparing students for different contests of simultaneous processes.

The structure of the faculty:

Department of Law and Administrative Sciences
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Facultatea de Geografie,
Turism şi Sport
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
tel: +40 0259 408258
fax: +40 0259 408428
fgts@uoradea.ro
web: www.uoradea.ro

Misiune

Facultatea de Geografie, Turism si Sport s-a constituit prin unirea a două
domenii de tradiţie ale învăţământului superior orădean înfiinţate în anul 1964,
şi anume Educţie fizică şi sport şi Geografie, cărora li s-au adăugat ulterior
domeniile Ştiinţa mediului (2000) şi Kinetoterapie (2011). Dispunând de o bază
materială modernă şi un colectiv de 52 cadre didactice, facultatea şcolarizează circa
800 de studenţi înscrişi la 7 programe de licenţă, 6 de masterat şi o şcoală doctorală
în domeniul Geografie. Modernizarea continuă se reflectă şi în existenţa unui
program complet (licenţă şi master) din domeniul turismului cu predare în limba
engleză.
Misiunea facultăţii este de a pregăti specialişti în concordanţă cu cerinţele pieţei
forţei de muncă pe domeniile menţionate. Atingerea acestui deziderat se realizează prin
programe atractive, incluzând discipline corespunzătoare standardelor specifice, susţinute
de cadre didactice a căror competenţă este dovedită de activitatea lor profesională şi
ştiinţifică, recunoscută naţional şi internaţional.

Departamente

Facultatea include în structura sa două departamente: Departamentul de Educaţie fizică,
Sport şi Kinetoterapie şi Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului.
La nivel de licenţă cele şapte programe sunt: Educaţie fizică şi sportivă; Kinetoterapie şi
motricitate specială; Geografie; Geografia turismului; Geografia turismului în limba engleză;
Planificare teritorială; Geografia mediului, iar la nivel de master: Educaţie fizică şi antrenament
sportiv; Kinetoterapie în recuperare funcţională; Gestiune şi Amenajare turistică; Gestiunea şi
planificarea teritoriului asistată de SIG; Tourism Management and Planning; Gestiunea, evaluarea,
conservarea şi protecţia mediului. Şcoala Doctorală în domeniul Geografie este susţinută de şapte
conducători de doctorat şi peste 50 de doctoranzi.

Principalele direcţii de cercetare
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Direcţiile de cercetare acoperă toate cele patru domenii gestionate de facultate. La nivelul acesteia
funcţionează două centre de cercetare: Centrul de studii şi analize teritoriale (acreditat naţional) şi Centrul
de cercetări pentru performanţă umană.
Activitatea de cercetare a cadrelor didactice se materializează prin publicarea de articole în reviste
ştiinţifice, acreditate CNCS şi indexate în baze de date internaţionale, cărţi, volume, atlase. Sub egida
departamentelor şi a centrelor de cercetare sunt publicate cinci reviste de specialitate: Revista Română de
Geografie Politică (B+), Analele Universităţii din Oradea, seria Geografie (B+) şi fascicula Educaţie fizică şi Sport;
GeoJournal of Tourism and Geosites, Revista română de kinetoterapie (indexate în baze de date internaţionale).

The Faculty of Geography,
Tourism and Sports

Mission

The Faculty of Geography, Tourism and Sports was formed by the union of two traditional domains of
higher education in Oradea, both founded in 1964: Physical Education and Sports and Geography, to which
other domains were later added, Environmental Science (2000) and Physical Therapy (2011). Having
modern study facilities and a teaching staff of 52, the faculty enrolls about 800 students in 7
undergraduate study programmes, 6 graduate study programmes and a doctoral school in the
Geography domain. The continuous modernization is also reflected in the existence of a complete
programme (Bachelor and Master) in the domain of Tourism, taught in English.
The mission of the faculty is to train specialists according to the demand of the labour market in
the above mentioned domains. This is achieved through attractive programmes, including standardspecific courses, taught by a teaching staff whose competence is proven by their professional and
scientific activity, nationally and internationally acknowledged.

Departments

The faculty is structured in two departments: the Department of Physical Education,
Sports and Physical Therapy and the Department of Geography, Tourism and Territorial
Planning.
At the undergraduate level, the 7 programmes are: Sportive and Physical Education;
Kinesiotherapy Therapy and Special Motility; Geography; Tourism Geography, Tourism
Geography in English; Territorial Planning; Environmental Geography and, at the graduate
level: Physical Education and Sportive Training; Physical Therapy in Functional
Rehabilitation; Tourism Management and Planning; Gis-Assisted Territorial
Management and Planning; Tourism Management and Planning; Management,
Assessment, Conservation and Environmental Protection. The Doctoral School in
Geography is supported by seven doctoral supervisors and over 50 PhD candidates.

Main research directions
The research directions cover all four domains managed by the faculty. There
are also two research centers: The Center for territorial studies and analyses
(nationally accredited) and the Research center for human performance.
The teaching staff's research activity is materialized through articles
published in scientific magazines, CNCS - accredited and indexed in international
data bases, through books, volumes, atlases. Under the aegis of the departments
and research centers, five specialized journals are issued: The Romanian
Political Geography Magazine (B+); The Annals of the University of Oradea,
Geography series (B+) and the Physical Education and Sports Fascicle; the
GeoJournal of Tourism and Geosites, The Romanian Journal of
Kinesiotherapy (indexed in international data bases).
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Facultatea de Inginerie Electrică
şi Tehnologia Informaţiei
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel.: 0259-408204
Fax: 0259-408412
E-mail: tleuca@uoradea.ro
Web: http://electroinf.uoradea.ro/

Misiune

Misiunea facultăţii este aceea de a forma specialişti cu pregătire
superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la
nivelul performanţelor europene şi internaþionale şi în concordanţă cu
cerinţele economiei de piaţă şi a noilor tehnologii. Facultatea are
responsabilitatea de a forma absolvenţi de o înaltă ţinută profesională şi
morală, de a aduce o contribuţie importantă la vocaţia europeană a
învăţământului românesc şi de a participa activ la reconstrucţia economică
şi socială a societăţii româneşti.

Departamente

Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
Departamentul de Inginerie Electrică

Principalele direcţii de cercetare
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Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia informaţiei: Studii şi cercetări
în domeniile: diagnoză, securitate şi optimizarea performanţelor sistemelor de calcul
şi a reţelelor de calculatoare, inteligenţă artificială şi fiabilitatea sistemelor de calcul
tolerante la defecte, data mining, securitatea datelor şi sisteme embedded.
Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii: Prelucrarea semnalelor
multidimensionale, prelucrarea şi analiza imaginilor, recunoaşterea formelor, inginerie
medicală, tehnologii audio-video, electronică aplicată, microelectronică şi criogenie,
reţele neuronale celulare, robotică şi tehnologie electronică.
Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management: Analiza şi
modelarea proceselor, structuri şi sisteme de acţionare electrică avansată, calitatea energiei
în sistemele de acţionare electrică, controlul sistemelor mecatronice inteligente, management
şi comunicare în inginerie; inginerie economică în electrotehnică şi electronică.
Departamentul de Inginerie Electrică: Modelarea şi simularea numerică a fenomenelor
electromagnetice cuplate, modelarea şi simularea numerică a câmpului electromagnetic în
procesele de încălzire inductivă, în câmp de microunde şi radio-frecvenţă, proiectarea şi execuţia
de echipamente electrice.

The Faculty of Electrical Engineering
and Information Technology

Objective

The objective of the faculty is to form highly qualified specialists: engineers with scientific
knowledge, abilities and skills at an international and European performance level and in
accordance with the demand of the market economy and the new technologies. Our faculty has
the responsibility to form students of a high moral and professional status, to bring an
important contribution in education to Europe and to participate actively in the social and
economic reconstruction of the Romanian society.

Departments

The Department of Computers and Information Technology
The Department of Electronics and Telecommunications
The Department of Control Systems Engineering and Management
The Department of Electrical Engineering

Main research directions

The Department of Computers and Information Technology: Studies and
research in the domains of: diagnosis, security and performance optimization of the
computing systems and computer networks, artificial intelligence and reliability
of the fault tolerant computing systems, data mining, data security and embedded
systems.
The Department of Electronics and Telecommunications:
Multidimensional signal processing, images analysis and processing, pattern
recognition, medical engineering, audio-video technologies, applied
electronics, microelectronics and cryogenics, neural cellular networks,
robotics, and electronic technology.
The Department of Control Systems Engineering and
Management: Analysis and modelling of the processes, advanced
electrical drives structures and systems, energy quality in the electrical
drive systems, control of the intelligent mechatronic systems,
management and communication in engineering, economic
engineering in electrical and electronics engineering.
The Department of Electrical Engineering: Modelling and
numerical simulation of the coupled electromagnetic phenomena,
modelling and numerical simulation of the electromagnetic field in
the processes of induction, microwave and radiofrequency heating,
design and implementation of electrical equipments.
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Facultatea de Inginerie Energetică
şi Management Industrial
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
tel.: + 4 0259 408 106;
fax: + 4 0259 408 406,
e-mail: gbendea@uoradea.ro,
web: iemi.uoradea.ro

Misiune

Misiunea Facultăţii IEMI este de învăţământ şi cercetare, având
următoarele componente: de a forma specialişti pentru o economie
care se estimează a funcţiona într-o piaţă globalizată în domeniile
inginerie energetică, inginerie industrială, inginerie şi management, cât
şi în domenii conexe; de formare a abilităţilor în cercetarea ştiinţifică
fundamentală şi aplicativă, ce contribuie la menţinerea şi dezvoltarea
capacităţilor şi performanţelor profesionale; de a crea specialişti cu
abilităţi manageriale în diferite sectoare de activitate; de dezvoltare a
cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu strategia şi priorităţile definite la
nivel naţional şi european, pentru amplificarea rezultatelor ştiinţifice şi
financiare obţinute din această activitate; de internaţionalizare, bazată pe
dobândirea unei reputaţii internaţionale şi realizată prin asigurarea
mobilităţilor pentru studenţi şi cadre didactice, afilierea la sistemul internaţional
de valori, recunoaşterea diplomelor.

Departamentele

Departamentul de Inginerie Energetică
Departamentul de Inginerie şi Management Industrial în Textile şi Pielărie

Principalele direcţii de cercetare
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Activitatea de cercetare se desfăşoară pe bază de contracte câştigate prin
participarea la competiţii naţionale şi internaţionale, precum şi pe bază de contracte
încheiate cu entităţi economice. Principalele domenii de cercetare sunt: producerea de
electricitate din surse regenerabile; energie regenerabilă pentru încălzire şi răcire;
fiabilitatea sistemelor energetice; sisteme energetice inteligente; eficienţa energetică şi
economia de energie; cunoaştere pentru procesul de elaborare a politicilor energetice;
tehnologii de mediu; proiectarea CAD/CAM a vestimentaţiei; cercetări în domeniul fibrelor
textile şi a materialelor înalt specializate; studiul proprietăţilor tricoturilor şi operaţiilor de
tricotare; design şi dezvoltare de produs; tehnologii CAD/CAM pentru proiectarea/realizarea
încălţămintei; controlul calităţii, optimizarea produselor tehnologice, creştere economică, locuri
de muncă, competitivitate, într-o societate bazată pe cunoaştere.

The Faculty of Energy Engineering
and Industrial Management

Mission

The mission of Energy Engineering and Industrial Management Faculty is that of
education and research. It has several aims: to form specialists for an economy that is
estimated to operate in a globalised market in the fields of energy engineering, industrial
engineering, engineering and management, and their related fields, as well; to form
abilities in scientific research, both fundamental and applied, contributing therefore to
maintain and develop professional performances and capabilities; to create
specialists with managerial skills for different sectors of activity; to develop
scientific research, according to national and european priorities and strategies, to
enhance the scientific and financial results of this activity; to have an international
visibility, based on acquiring an international reputation achieved by providing
mobility for students and teachers, acces to the international system of values,
recognition of diplomas.

Departments

Energy Engineering Department
Department of Industrial Management and Engineering for Textiles and
Leather

Main Research Directions

Research activity is based on contracts won in national and
international competitions as well as on contracts with economic
entities. The main research areas are: production of electricity from
renewable energy sources; energy systems reliability; renewable
energy uses for heating and cooling; smart energy systems; energy
efficiency and energy saving; knowledge of energy policies;
environmental technologies; CAD / CAM clothing design; research
in textile fibers and highly specialized materials; study of knits
properties and knitting operations; design and product
development; CAD / CAM technology for designing / developing
footwear; quality control, optimization of technological
products, economic growth and competitiveness in a
knowledge-based society.
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Facultatea de Inginerie Managerială
şi Tehnologică
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
Campus I, Pavilion B,
410 087 Oradea,
Bihor, România
tel. 0259/408136,
fax. 0259/408436
e-mail: imt@uoradea.ro,
web: http://imt.uoradea.ro

Misiune
Pregătirea studenţilor şi a viitorilor specialişti în domeniile de licenţă şi
masterat:
Inginerie şi Management, Specializarea Inginerie Economică în
Domeniul Mecanic (formele de învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă)– licenţă,
Specializările Inginerie Economică şi Management pentru Afaceri – master,
Inginerie şi Management în Domeniul Autovehiculelor – master, Inginerie şi
Management în Domeniul Construcţiilor – master;
Inginerie Industrială, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini –
licenţă, Specializarea Concepţie, Fabricaţie, Management Asistate de Calculator –
master;
Ingineria Autovehiculelor, Specializarea Autovehicule Rutiere– licenţă;
Mecanică şi Robotică, Specializările Mecatronică, Robotică – licenţă, Specializările
Mecatronică Aplicată – master, Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză) – master.
În domeniul Inginerie Industrială se organizează studii universitare de doctorat.

Departamente

Departamentul de Inginerie şi Management
Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere
Departamentul de Inginerie Industrială
Departamentul de Mecatronică

Principalele direcţii de cercetare
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Cercetări privind proiectarea şi implementarea sistemelor CAD/CAM/CIM/PLM în fabricaţie;
Cercetări în domeniul managementului operaţional, modelarea şi simularea sistemelor de
producţie, programarea fabricaţiei asistate de calculator;
Cercetări bazate pe tehnici neuro–fuzzy de diagnoză privind modelarea şi predicţia fiabilităţii
celulelor flexibile de fabricaţie;
Cercetări privind utilizarea structurilor mecatronice în domeniul materialelor şi clădirilor
inteligente;
Cercetări privind reglementările europene specifice ecologiei zgomotului transportului de suprafaţă
şi a asistemelor computerizate de monitorizare a poluării prin sunete şi vibraţii în aglomerările urbane;
Cercetări privind arderea amestecurilor sărace cu adaos de H2 la motoarele cu aprindere prin scânteie
şi posibilităţi de aplicare la motoarele cu aprindere prin comprimare;
Cercetări privind motoarele monoregim termohidraulice.

The Faculty of Management and
Technological Engineering

Objective

Providing education and training for future specialists at the undergraduate and graduate levels in
the following fields:
Engineering and Management, Specialization: Economic Engineering in Mechanical Field (fulltime and distance-learning) – undergraduate studies, Economic Engineering and Business
Management – graduate studies, Engineering and Management in Automotive Engineering Field –
graduate studies, Engineering and Management in Civil Engineering – graduate studies;
Industrial Engineering, Specialization: Machine Building Technology – undergraduate
studies, Computer-aided Design, Manufacturing and Management – graduate studies;
Automotive Engineering, Specialization: Automotive Engineering – undergraduate studies;
Mechanics and Robotics, Specialization: Mechatronics, Robotics – undergraduate studies,
Applied Mechatronics – graduate studies, Advanced Mechatronic Systems (in English ) – graduate
studies.
PH.D. studies are also organized in the field of Industrial Engineering.

Departments

Department of Engineering and Management
Department of Mechanical Engineering and Automotive Engineering
Department of Industrial Engineering
Department of Mechatronics

Main research projects

Research on the design and implementation of CAD/CAM/CIM/PLM systems in
manufacturing;
Research in the fields of operations management, production systems
modelling and simulation, computer-aided manufacturing programming;
Research on the prediction and modelling of the flexible manufacturing cell
reliability using neuro-fuzzy diagnosis techniques;
Research on the use of mechatronic structures in smart materials and
buildings;
Research on the European regulations regarding the ecology of the road
transportation noise and of the computerized systems to monitor the urban
noise and vibration pollution;
Research on the burning of the poor mixtures with an addition of H2 to
spark-ignition engines and the different possibilities to apply them to
compression-ignition engines;
Research on the thermal-hydraulic single-phase engines.
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Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale,
Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel.: 0259408167,
email: secretariat@igri.ro
web: http://istorieoradea.webgarden.ro/;
http://politicom.uoradea.ro/
http://www.igri.ro/

Misiune

Să ofere o pregătire iniţială, o pregătire la nivel de master şi de
doctorat, celor care doresc să se formeze ca specialişti în domeniile
facultăţii noastre.
Să se dedice pregătirii unor personalităţi libere, demne şi cu simţul
răspunderii pentru gestionarea şi dezvoltarea socială;
Să dezvolte şi să îmbunătăţească permanent programele proprii studii
care funcţionează cu succes în Universitate.
Să promoveze şi să gireze o atmosferă de conlucrare academică şi de
deontologie profesională în beneficiul direct al studenţilor şi al societăţii în
ansamblu;
Să se angajeze şi să performeze în cercetarea ştiinţifică conform priorităţilor
locale, regionale, naţionale şi europene.

Departamente

Istorie;
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene;
Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării

Principalele direcţii de cercetare

Strategia de cercetare a Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi
Ştiinţele Comunicării s-a realizat în funcţie de disciplinele de specialitate din planurile de
învăţământ, potenţialul şi specializarea cadrelor didactice, direcţiile mari de cercetare
derulate la nivel naţional şi european, precum şi în vederea obţinerii unor finanţări din
programe naţionale şi europene.
În acest sens s-au stabilit următoarele direcţii de cercetare la nivelul Facultăţii:
Studiul identităţii şi migraţiei în UE; Cooperarea pentru combaterea traficului de
persoane; Istoria relaţiilor internaţionale; Studii euroregionale şi cooperare transfrontalieră;
Politica europeană de vecinătate; Politici regionale europene; Istoria presei locale în România;
Etică şi legislaţie de presă; Istoria vestului românesc; Antropologie istorică etc.
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The Faculty of History, International
Relations, Political Science and
Communication Sciences

Mission

To offer a fundamental education at the undergraduate, graduate and PhD levels to those who
want to become specialists in the fields of our faculty
To dedicate itself to the preparation of free, worthy personalities characterized by a sense of
responsibility regarding social development and management
To continuously develop and improve the curricula that have already been successful in the
university:
To promote and ensure an academic collaboration and a professional ethic atmosphere
for the direct benefit of both students and entire society;
To be involved and perform in the scientific research according to the local, regional,
national and European priorities
To aim at scientific and formative achievements at brand level for as many fields of
study and areas of competences as possible.

Departments

Department of History,
Department of International Relations and European Studies,
Department of Political Science and Communication Sciences

Main research directions

The research strategy of the Faculty of History, International Relations,
Political Science and Communication Sciences has been determined in
accordance with:
The specialization in the curricula
The teachers' potential and specialization
The major directions of research carried out at national and European
level
The funding from national and European programmes
In this regard, the following research directions were established in
the Faculty:
The study of Identity and Migration to EU; Cooperation to Fight
Human Trafficking; History of International Relations; Euro-Regional
Studies and Cross-Border Cooperation; European Neighborhood
Policy; European Regional Policies; History of Local Press in Romania;
Press Ethics and Law; History of Western Romania; Historical
Anthropology etc.
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Facultatea de Litere
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel: 0040 259 408178
Fax: 0040 259 408476
Email: litere@uoradea.ro
Web: http://litere.uoradea.ro

Misiune

Pe parcursul studiilor de licenţă şi masterat, Facultatea de Litere
îşi propune să formeze competenţe specifice, să transmită cunostinţe de
specialitate şi să modeleze valori. Printre obiectivele specifice se
evidenţiază: optimizarea capacităţii de comunicare în limba română şi în
limba străină; dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi de cercetare în limba şi
literatura română sau în limba şi literatura modernă; cunoaşterea
conţinuturilor şi a problematicii clasicismului, modernismului şi
postmodernismului culturii şi literaturii române, a culturii şi literaturii
moderne şi a culturii europene, în general.
Absolvenţii facultăţii obţin diploma de licenţă în următoarele specializări:
limba şi literatura română- limba şi literatura modernă (engleză/franceză
/germană), sau limba şi literatura modernă (engleză /franceză/ germană)-limba
şi literatura română.
Absolvenţii ciclului de licenţă îşi pot continua studiile în cadrul celor trei
programe de masterat: Literatura română-Relevanţe europene; Cultură şi civilizaţie
europeană; Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon.

Departamente

Departamentul de limba şi literatura română
Departamentul de limba şi literatura engleză
Departamentul de limba şi literatura franceză-germană

Principalele direcţii de cercetare

În cadrul celor trei departamente, principalele direcţii de cercetare ale cadrelor
didactice vizează: dimensiunea europeană a culturii române; europenitatea romanului
românesc contemporan; limba româna în contextul limbilor romanice/europene;
antropologie culturală în spaţiul european; identitate şi alteritate; estetici contemporane;
interferenţe culturale germano-române; noi perespective în predarea limbilor straine; metisajul
cultural/lingvistic în contextul globalizării; romanul francez postmodern; literatura exilului.
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The Faculty of Letters

Mission

During the undergraduate and graduate studies, the Faculty of Letters aims at forming specific
competence and skills, convey knowledge and ethical values. Among the general objectives one can
mention: increasing the capacity to communicate adequately in Romanian and in a foreign
language; developing the linguistic competences and research abilities in the field of Romanian
or foreign languages; studying of the classical, modern and contemporary issues in the
Romanian language and literature, in a foreign language and literature, as well as in the
European culture and civilization in general.
The Faculty graduates obtain a Bachelor Degree in the following fields:
Romanian Language and Literature – A Foreign Language and Literature
(English/French/German); A Foreign Language and Literature (English/French/German) –
Romanian Language and Literature, respectively.
The graduates may continue their studies in one of the three master programs:
Romanian Literature – the European Dimension, European Culture and Civilization, Types
of Modernity in the Anglophone and Francophone Spaces.

Departments

Department of Romanian Language and Literature
Department of English Language and Literature
Department of French and German Language and Literature

Main research directions

on:

The main research directions of the three departments are mostly focused

contextualizing Romanian literature and language within the European
culture
modernism in the Anglophone, Francophone or German spaces
cultural anthropology and gender studies
identity and otherness in contemporary literature
Romanian and European post-modernism
Romanian-French, English or German cultural interferences
foreign languages teaching methodology
cultural blending in the context of globalization
exile and literature in the works of Romanian writers from the
Diaspora
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Facultatea de Medicină şi Farmacie
Contact
P-ţa 1 Decembrie, nr. 10,
cod: 410073 Oradea,
Bihor, România
Telefon : +40 259 415 680
Fax : +40 259 418 266
Email : medfarm@uoradea.ro
Web : http://fmforadea. ro

Misiune

Misiunea Facultăţii de Medicină şi Farmacie este didactică şi de cercetare
ştiinţifică în domeniul ştiinţelor medicale. Aceasta furnizează cunoştinţe specifice,
prin programele sale de studii, studenţilor care au optat pentru FMF Oradea.
Deoarece se urmăreşte trecerea la un învăţământ centrat pe studentul antrenat
într-o formare continuă, pe care acesta să fie capabil să o controleze şi dezvolte şi după
încheierea studiilor la facultate, unul dintre obiectivele majore al acestei facultăţi este
acela de a crea un mediu propice de formare profesională.
Obiectivele facultăţii sunt didactice şi formative, de a pregăti medici, medici
stomatologi şi farmacişti pentru sistemul sanitar dar, în funcţie de programele de studiu
absolvite, şi specialişti în alte profesii: tehnicieni dentari, tehnicieni de radiologie şi
imagistică, balneofiziokinetoterapeuţi, asistenţi medicali. În prezent, absolvenţii facultăţii
sunt răspândiţi în întreaga ţară şi nu numai, lucrând în domeniul ştiinţelor medicale.
Facultatea de Medicină şi Farmacie contribuie la asigurarea unei bune dinamici didactice,
de cercetare şi integrare, precum şi la asigurarea unui climat de echilibru, toleranţă şi
dezvoltare în cadrul activităţii universitare, atât în oraşul nostru cât şi în regiune.

Departamente:

Departamentul Discipline Chirurgicale
Departamentul Discipline Medicale
Departamentul Discipline Morfologice
Departamentul Discipline Preclinice
Departamentul Farmacie
Departamentul Medicină Dentară
Departamentul Psiho-Neuroştiinţe şi Recuperare

Principalele direcţii de cercetare
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Identificarea modalităţiilor de eficientizarea îngrjiirilor pentru sănătate.
Identificarea factorilor din mediul ambiant care disturbă echilibrul sistemului uman.
Analiza surselor de dependenţă pentru menţinerea echilibrului bio-psiho-social.
Trialuri controlate, pentru găsirea de metode moderne – inclusiv terapie alternativă, de
diagnostic/prevenţie.
Preparate terapeutice inovative.
Materialele de osteosinteză pentru patologia dentară.
Metode terapeutice moderne de recuperare în patologia aparatului locomotor.
Modele animale în patologia infecţioasă.
Activităţile legate de modelul animal se derulează în cadrul Biobazei Facultăţii de Medicină şi Farmacie
Oradea

The Faculty of Medicine
and Pharmacy

Mission

The mission of the Faculty of Medicine and Pharmacy is teaching and research in medical sciences. It
provides specific knowledge through its programs of study for students who have chosen FMF Oradea.
Because the aim is to have a teaching system focused on a student involved in a continuous training,
which he should continue to pursue and develop after graduation , one of the major objectives of this
faculty is to create a proper environment for education and training.
The faculty's teaching and educational objectives are to train doctors, dentists and pharmacists
for the healthcare system, but also specialists in other professions: dental technicians, radiology
technicians physiokinetotherapists, nurses etc. Currently, the faculty's graduates are employed
nationwide and abroad, working in the medical field.
The Faculty of Medicine and Pharmacy helps to ensure a good, dynamic teaching for research
and integration, as well as a climate of balance, tolerance and development in the academic
activity, both in our city and in the region.

Departments:

Department of Surgical Disciplines
Department of Medical Disciplines
Department of Morphological Disciplines
Department of Preclinical Disciplines
Department of Pharmacy
Department of Dental Medicine
Department of Neuroscience and Rehabilitation

Main research objectives:

Identifying new ways of improving healthcare.
Identification of environmental factors that disturb the balance of the human
system.
Analysis of the sources of dependence for maintaining the “ bio-psychosocial" balance.
Controlled trials to find modern methods - including alternative therapy,
for diagnosis / prevention.
Innovative therapeutic substances (drugs).
Osteosynthetic materials for dental pathology.
Modern therapeutic methods for rehabilitation for musculoskeletal
diseases.
Animal models in infectious pathology.
Animal model related activities are carried out in the biobase of the
Faculty of Medicine and Pharmacy of Oradea.
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Facultatea de Protecţia Mediului
Contact

Oradea, Str. Gen. Magheru nr.26,
410048
Jud. Bihor
Tel. 00 40 259/412550
Fax. 00 40 259/416 274
Web: http://protmed.uoradea.ro/

Misiune
Facultatea de Protecţia Mediului este o facultate a Universităţii din Oradea,
instituţie de învăţământ superior acreditată, publică, care şi-a asumat misiunea
de a forma specialişti în domeniul ştiinţelor agricole şi silvice, ingineriei mediului,
ingineriei produselor alimentare, a ingineriei şi managementului în alimentaţie
publică şi agroturism cu scopul progresului economic şi social.
Principalul obiectiv al Facultăţii de Protecţia Mediului este de a contribui la
dezvoltarea economică şi socială a României acţionând pe cele trei paliere care
condiţionează calitatea serviciilor educaţionale: capacitate instituţională, eficienţă
educaţională şi managementul calităţii, oferind astfel educaţie şi pregătire profesională
de înaltă calitate absolvenţilor săi.

Departamentele din cadrul Facultăţii de Protecţia Mediului

Departamentul: Agricultură, Horticultură
Departamentul: Ingineria mediului
Departamentul: Ingineria produselor alimentare
Departamentul: Zootehnie şi agroturism
Departamentul: Silvicultură şi inginerie forestieră

Principalele direcţii de cercetare
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Cercetări privind îmbunătăţirea sistemului de fertilizare, a tehnologiei de irigare, precum şi a
protecţiei culturilor de câmp, furajere şi horticole împotriva bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;
Perfecţionarea tehnologiilor de cultură pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate în experienţe
de lungă durată cu asolamente, doze şi combinaţii de îngrăşăminte chimice şi organice,
amendamente, irigaţii, drenaj şi combaterea eroziunii solurilor;
Studiul posibilităţilor de folosire a surselor de energie neconvenţională şi a apelor uzate în zona de
nord-vest a României;
Studiul posibilităţilor de reconstrucţie ecologică a terenurilor poluate cu petrol şi a fostelor cariere
miniere;
Controlul calităţii şi tehnologii moderne de prelucrare şi conservare a produselor alimentare;
Studiul contaminanţilor organici şi anorganici din alimente;
Utilizarea şi valorificarea durabilă a resurselor forestiere şi monitorizarea economico-socială a fondului
silvic;
Studiul privind ecologia peisajelor şi crizelor de mediu în ecosistemele forestiere;
Studiul bioeficienţei cultivării şi utilizării unor soiuri şi hibrizi de plante în alimentaţia animalelor de
fermă.
Cercetări privind fundamentarea politicilor de agroturism în zona Munţilor Apuseni.

The Faculty of
Environmental Protection

Mission

The Faculty of Environmental Protection is part of the University of Oradea, a public, accredited
institution of higher education, which has the mission of training specialists in agricultural sciences and
forestry, environmental engineering, food engineering, food and management engineering in public
catering and tourism, aiming at economic and social progress.
The main objective of the Faculty of Environmental Protection is to contribute to the economic
and social development of Romania by acting on the three levels that condition the quality of
education: institutional capacity, educational efficiency and quality management, thus providing
high quality education and professional training for its graduates.

The departments of the Faculty of Environmental Protection

The Agriculture and Horticulture Department
The Environmental Engineering Department
The Food Engineering Department
The Zootechnics and Agrotourism Department
The Forestry and Forest Engineering Department

The main directions of research

Research on improvement of fertilization, irrigation technology and the protection
of field crops, forage and horticultural crops against diseases, pests and weeds;
Improving crop technologies following the research results of long-term
experiments with crop rotation, doses and combinations of organic and chemical
fertilizers, amendments, irrigations, drainage and soil erosion control;
A feasibility study for the use of unconventional energy sources and waste water
in North-Western Romania;
Studies on the potential ecological restoration of oil polluted areas and former
mining pits;
Quality control and modern technologies of food processing and
preservation;
Research on organic and inorganic contaminants in food;
The use and sustainable valorisation of forest resources and socioeconomic monitoring of the forest;
The study of landscapes ecology and environmental crises in forest
ecosystems;
Studies on the bioefficiency of cultivation and use of plant varieties
and hybrids in the diet of farm animals.
Research on policy making for agrotourism in the Apuseni Mountains.

37

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ORADEA UNIVERSITY

Facultatea de Ştiinţe
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel.0259.408161,
Web: http://stiinte.uoradea.ro

Misiunea
Cadrele didactice ale facultăţii şi-au propus obţinerea excelenţei în activitatea
didactică şi de cercetare şi formarea de specialişti bine pregătiţi în domeniile
ştiinţelor fundamentale.
Principalele obiective sunt următoarele:
Pregătirea de specialişti având calificări şi competenţe care permit integrarea
europeană a absolvenţilor. A fi Student la Facultatea de Ştiinţe înseamnă a fi Student
în Spaţiul European al Educaţiei.
Oferirea unor oportunităţi suplimentare pentru angajare prin acreditarea unor
specializări corelate dinamic cu piaţa muncii, programe de învăţământ flexibile, un spectru
larg de discipline opţionale.
Formarea unor cadre didactice informate şi motivate pentru învăţământul
preuniversitar-gimnazial, preuniversitar-liceal şi universitar.
Participarea studenţilor la realizarea de proiecte interdisciplinare europene şi regionale
în domeniul ştiinţelor aplicate: Bioinformatică, Modelarea proceselor chimice, Ecologie şi
protecţia mediului, Fizică computaţională şi Fizică Medicală, Teoria jocurilor, Matematică
fuzzy.
Facultatea oferă diplomă de licenţă în 6 domenii fundamentale (matematică, informatică,
fizică, chimie, biologie şi ştiinţa mediului), diplomă de master în 4 domenii şi doctoratul în
biologie.

Departamente

Departamentul de Biologie
Departamentul de Chimie
Departamentul de Fizică
Departamentul de Matematică şi Informatică

Principalele direcţii de cercetare
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Multiplicarea "in vitro" a unor specii de plante pe diferite medii de cultură.
Efectul poluării mediului asupra genotipului plantelor şi animalelor.
Caracterizarea chimică a apelor geotermale. Depurarea apelor reziduale.
Modelarea tratamentelor radioterapeutice în studierea tumorilor cancerigene.
Modelarea proprietăţilor sistemelor supraconductoare.
Algebra de incidenţă cu aplicaţii în combinatorică şi teoria numerelor.
Criptografie. Calcul paralel. Geometrie non-standard.
Cadrele didactice ale facultăţii noastre au o experienţă de predare şi de cercetare ştiinţifică internaţională de
excepţie, suntem beneficiarii a numeroase proiecte cu finanţare naţională şi europeană, a unor brevete de invenţie, a
unui premiu al Academiei Române şi a singurei reviste din ţară în domeniul Biologiei acreditată internaţional (ISI).

The Faculty of Science

Mission
The aim of the Faculty is to achieve excellence in teaching and research and to form highly skilled
specialists in fundamental sciences. Our main objectives are:
To offer our students qualifications and competencies for the European integration of the graduates to be a student at the Faculty of Science is to be a student within the European Higher Education Area.
To offer additional employment opportunities through accreditation of specializations dynamically
correlated with the job market, a flexible curriculum and a wide range of optional subjects.
To train students into knowledgeable and motivated teachers for the secundary and higher
education, alike.
To stimulate students' participation in multidisciplinary national and European projects
like Bioinformatics, Modelling of chemical processes, Ecology and environmental
protection, Computational and Medical Physics, Fuzzy Mathematics, Game Theory.
The Faculty offers BA diplomas in 6 key areas (Mathematics, Informatics, Physics,
Chemistry, Biology and Environmental Science), MS programs in 4 areas and a PhD
program in biology.

Faculty departments:

The Department of Biology;
The Department of Chemistry;
The Department of Physics;
The Department of Mathematics and Informatics.

Main research directions

In vitro multiplication of plant species on various growth media
The effect of environmental pollution on plant and animal genotype
Chemical characterisation of geothermal waters. Wastewater purification
Modelling radiotherapy in cancer research
Modelling superconducting properties of systems with high critical
transition temperature
Incidence algebra with applications in combinatorics and number
theory
Cryptography. Parallel computing. Non-standard geometry
Our teaching staff has exceptional teaching and research experience.
We have won several national and European-funded projects, patents
and an award of the Romanian Academy. We also issue the only
Romanian ISI journal in biology.
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Facultatea de Ştiinţe Economice
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel. birou Decanat: 0259408109
Tel. birou Secretar şef: 0259 408407
Tel. secretariat: 0259408276
Email: steconomice@uoradea.ro
Web: http://steconomiceuoradea.ro

Misiune:

Facultatea de Ştiinţe Economice, ca parte integrantă a comunităţii
academice a Universităţii din Oradea, îşi propune să devină lider regional
în formarea de specialişti – elite şi lideri de opinie - în domenii din
domeniul fundamental Ştiinţe Economice, oferind programe de studii
performante şi centrate pe nevoile studenţilor, la toate ciclurile de
învăţământ - licenţă, masterat şi doctorat, concomitent cu întreţinerea unui
sistem educaţional performant într-un mediu propice învăţării de înaltă
calitate, care permite asigurarea excelenţei şi promovarea competitivităţii şi
inovării în cercetarea ştiinţifică, precum şi a parteneriatului activ cu mediul
intern şi internaţional în domeniile gestionate de Facultate.
Misiunea Facultăţii noastre se subordonează şi contribuie astfel, la
îndeplinirea misiunii asumate de Universitatea din Oradea, „de a genera şi de a
transfera cunoaştere către societate”, prin: 1. Formare iniţială şi continuă la nivel
universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a
satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic (proces de învăţământ);
2. Cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie
individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor economice, „precum şi valorificarea şi
diseminarea rezultatelor acestora (proces de cercetare ştiinţifică).”
Excelenţa şi integritatea ne ajută să ne poziţionăm pe piaţa locală, regională şi
naţională, ca o instituţie vizibilă şi credibilă, un catalizator în domeniul economic, capabil
să ofere răspunsuri avizate mediului socio-economic.

Departamente:

Departamentul de Afaceri Internaţionale,
Departamentul de Economie,
Departamentul de Finanţe – Contabilitate,
Departamentul de Management – Marketing.

Principalele direcţii de cercetare
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Sunt în strânsă concordanţă cu oferta educaţională şi cu competenţele cadrelor didactice ale
facultăţii şi se concretizează în abordarea unor teme de specialitate specifice domeniilor:
Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe,
Management şi Marketing.

The Faculty of
Economic Sciences

Mission:

The Faculty of Economic Sciences, as part of the academic community of the University
of Oradea, aims at becoming a regional leader in training specialists - elites and opinion
leaders - in the fundamental areas of Economics, offering competitive study programs and
a student-centered instruction at all educational levels - bachelor, master and doctorate,
while maintaining an efficient educational system in a high quality learning environment
that enhances excellence and promotes competitiveness and innovation in scientific
research, as well as an active partnership with the national and international milieu for
the areas managed by the Faculty.
Our Faculty mission is part of and contributes to the mission undertaken by the
University of Oradea, "to generate and transfer knowledge to society": 1. Initial and
ongoing training at university level for personal development, employability and
satisfying the need for expertise within the socio-economic environment (learning
process); 2. Scientific research, development, innovation and technology transfer,
through individual and collective creativity in the field of Economic Sciences, and
”the exploitation and dissemination of their outcome (research process).”
Our excellence and integrity helps to position ourselves on the local,
regional and national market, as a visible and credible institution, a catalyst
for the economic field, capable of delivering pertinent answers to the socioeconomic environment.

Departments:

The International Business Department,
The Economics Department,
The Finance – Accounting Department,
The Management - Marketing Department.

The major areas of research

are in accordance with the educational offer as well as with the
competences of the teaching staff of our Faculty and they result in
research done in such specialized fields as: Business
Administration, Accounting, Economics, Economics and
International Business, Finance, Management and Marketing.
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Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel: +40 259 408766; +40 259408439
Fax: +40 259 408439
Email: contact@socioumane.ro,
chipeaf@yahoo.com
Web: www.socioumane.ro

Misiune
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane îşi asumă misiunea de a fi un furnizor
competitiv de resursă umană înalt specializată în domeniile psihologie,
sociologie, asistenţă socială şi pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, o
importantă sursă de expertiză la nivel regional în domeniile aplicate ale
ştiinţelor sociale şi un pol de excelenţă pe plan naţional în cercetarea ştiinţifică de
ramură. Calitatea actului didactic, adaptarea ofertei educaţionale la schimbările
din piaţa muncii şi actualizarea curiculei în acord cu progresul ştiinţific înregistrat
la nivel internaţional sunt reperele de bază în organizarea activităţilor noastre.

Departamente

Departamentul de Sociologie, Asistenţă Socială şi Filosofie
Departamentul de Psihologie
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acestea organizează programe de studiu acreditate după cum urmează:
Studii la nivel de licenţă:
Psihologie; Sociologie; Asistenţă socială; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
(zi şi frecvenţă redusă); Psihopedagogie specială
Studii la nivel de masterat:
Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie; Psihologie educaţională,
consiliere şcolară şi vocaţională; Gestiunea resurselor umane; Managementul serviciilor sociale
Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar;
Studii la nivel de doctorat:
Doctorat în sociologie

Principalele direcţii de cercetare
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Cercetarea ştiinţifică este o prioritate pentru fiecare membru al facultăţii. Echipe mixte de
cercetători şi studenţi desfăşoară activităţi specifice în cadrul a trei centre de cercetare acreditate,
focalizate pe următoarele direcţii de cercetare:
Analiza structurii şi dinamicii sociale
Tehnici de optimizare şi intervenţie psiho-comportamentale
Strategii şi politici educaţionale
Studenţii facultăţii noastre beneficiază de programe de practică adaptate profilului, desfăşurate în
unităţi socio-economice din judeţ, de mobilităţi internaţionale în baza acordurilor de parteneriat cu diferite
universităţi şi institute de cercetare, de o ofertă bogată de discipline opţionale şi facultative, menite a asigura
şanse sporite de inserţie profesională a absolvenţilor.

The Faculty of Social
and Humanistic Sciences

Mission
The Faculty of Social and Humanistic Sciences undertakes the mission of being a competitive
supplier of highly specialized human resources in the fields of psychology, sociology, social work and
primary and preschool pedagogy, an important source of expertise at the regional level in the applied
fields of social sciences and a pole of excellence at the national level in our field of scientific research.
The quality of teaching, the adaptation of the educational offer to the changes in the labor market and
the updating of the curriculum in accordance with the scientific progress registered i nternationally
are fundamental landmarks in organizing our activities.

Departments

The Department of Sociology, Social Work and Philosophy
The Department of Psychology and
The Department of Educational Sciences
These organize accredited study programs, as follows:
Undergraduate Studies:
Psychology; Sociology; Social Work; Primary and Pre-school Pedagogy (intramural and
extramural); Special Psycho-pedagogy
Graduate Studies:
Clinical psychology, psychological counselling and psychotherapy;
Educational psychology, school and vocational counselling; Management of human
resources; Management of social services; Integrated education in primary and preschool education
Doctoral studies:
PhD in Sociology

Main research directions

Scientific research is a priority for each faculty member. Mixed teams of
researchers and students carry on specific activities within three accredited
research centers, focused on the following directions:
Analysis of social structure and dynamics
Optimization techniques and psycho-behavioral intervention
Educational strategies and policies
The students of our faculty benefit from training programs adapted to
the profile, conducted in socio-economic units in the county, from
international mobilities based on partnership agreements with different
universities and research institutes and from a large offer of optional and
facultative subjects, aimed at offering the graduates increased
opportunities of employability.
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Facultatea de Teologie Ortodoxă
„Episcop Dr. Vasile Coman”
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel:. +40 0259 408182,
Fax.: +40 0259 408471,
Web: www.teoradea.ro

Misiune
Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”
este aceea de a pregăti viitorii preoţi, profesori de religie şi asistenţi sociali,
care îşi vor desfăşura activitatea la catedră, în parohii şi în instituţii de
asistenţă socială. Pe lângă pregătirea ştiinţifică, necesară viitorilor absolvenţi
în teologie, studenţii teologi sunt îndrumaţi spre o viaţă spirituală şi
duhovnicească adecvată, care trebuie să caracterizeze activitatea lor ulterioară
în cadrul societăţii.
Acest aspect este deosebit de important atât în ceea ce priveşte alinierea
modului de pregătire a preoţilor, profesorilor de religie şi asistenţilor sociali din
ţara noastră la modele similare din Uniunea Europeană cât şi în ceea ce priveşte
ridicarea statutului profesional al absolvenţilor care vor profesa în parohii, în
învăţământul pre-universitar şi în cadrul instituţiilor de asistenţă socială.
Facultatea de Teologie Ortodoxă îşi propune să dezvolte viitorilor absolvenţi
cunoştinţe ample despre istoria creştinismului şi a Bisericii Ortodoxe, validate de
cercetare dar şi de practică, un bogat repertoriu de activităţi practice şi de cercetare a
disciplinelor teologice, un sistem de atitudini care să favorizeze autonomia şi
creativitatea în domeniul pastoral-misionar şi social.

Principalele direcţii de cercetare

Cercetarea ştiinţifică se concretizează în activităţi de analiză, creaţie, dezvoltare
ştiinţifică sau activităţi de diseminare a acesteia, fiind obiectivată şi în contracte de cercetare,
articole publicate, comunicări ştiinţifice susţinute şi publicate.
Activitatea de cercetare se desfăşoară la nivel de departament, precum şi în cadrul
Centrului de studii teologice interdisciplinare, prin direcţii de cercetare:
Rolul teologiei ortodoxe româneşti în integrarea culturală şi ecumenică europeană
Cercetări interdisciplinare cu facultăţile din domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste
Patrimoniul cultural şi spiritual românesc, parte a patrimoniului universal
Rezultatele cercetării sunt publicate în volume colective, în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate, dar şi în „Orizonturi Teologice”, revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr.
Vasile Coman” din Oradea.
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Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop dr. Vasile Coman” are un singur departament,
Departamentul de Teologie, în cadrul căruia activează 15 cadre didactice, dintre care 13 cu titlul
ştiinţific de doctor.

The Faculty of Orthodox
Theology "Episcop
Dr. Vasile Coman"

Mission
The mission of the Faculty of Orthodox Theology "Episcop Dr. Vasile Coman" is to form the
future priests, religion teachers and social workers, who will work in the educational field, in
parishes and in social institutions. In addition to the scientific training, the theology students
are guided in a spiritual life that must characterize their future life in society. This is
particularly important for priests, religious teachers and social workers in Romania, and
compatible with similar models in the European Union. The Faculty tries to raise the
professional status of graduates who will work in parishes, in education and in social
institutions.
The aim of The Faculty of Orthodox Theology is to provide the future graduates with
extensive knowledge about the history of Christianity and of the Orthodox Church,
validated through research and practice- a rich repertoire of practical and research
activities, theological disciplines, a system of attitudes that foster autonomy and
creativity in social pastoral and missionary field.

Main research directions

Scientific research activities are reflected in the analysis, creation, scientific
development or dissemination of ideas and are reflected in contracts, articles,
books and other published scientific papers. Research is conducted at the
Department of Theology and at the Centre for Interdisciplinary theological
studies on such topics as:
The role of the Romanian Orthodox theology and the ecumenical
integration in Europe.
Interdisciplinary research: theology, social sciences, the humanities.
The Romanian cultural and spiritual heritage as part of the World
Heritage.
The results of the research are published in collective volumes, in
journals, in Romania and abroad, and in "Orizonturi teologice", the
journal of the Faculty of Orthodox Theology "Episcop dr. Vasile Coman"
of Oradea.
The Faculty of Orthodox Theology "Episcop dr. Vasile Coman"
has one Department, the Department of Theology, with a staff of
15, out of which 13 have obtained their PhD.
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Departamentul pentru Învăţământ la
Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel: 0259-408423; 0259-408426;
Fax: 0359-815084;
E-mail: idsecretariat@uoradea.ro
contact@iduoradea.ro
Web: http://iduoradea.ro

Misiunea:

Iniţierea, dezvoltarea şi managementul programelor de studii ID şi IFR în
cadrul Universităţii din Oradea, se desfăşoară în cadrul Departamentului
pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (DIDIFR),
structură instituţională specializată aflată în componenţa Universităţii din
Oradea, a cărui înfiinţare a fost aprobată de către Senatul Universităţii şi a cărui
activitate este subordonată Consiliului de Administraţie din cadrul Universităţii
din Oradea.
Misiunea DIDIFR este să realizeze serviciile de administrare şi coordonare a
tuturor activităţilor de ID şi IFR şi a programelor de formare continuă cu componentă
ID/IFR la nivel de universitate, în cooperare cu facultăţile universităţii de care aparţin
respectivele programe de studii/formare, pentru asigurarea furnizării de programe de
instruire de calitate, competitive din punct de vedere ştiinţific şi metodologic, la nivel
naţional şi internaţional.

Departamente:

Compartimentul de comunicare, consiliere, marketing/ promovare;
Compartimentul administrativ.
În cadrul DIDIFR funcţionează şi Centrul de Servicii pentru Carieră – CSC – al Universităţii
din Oradea.

Principalele direcţii de cercetare:
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Dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului de asigurare a calităţii programelor de studii
universitare organizate de formele de învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
Îmbunătăţirea managementului universitar şi creşterea capacităţii de a furniza calificări
superioare şi competenţe specifice programelor de studii ID şi IFR, adaptate cerinţelor de schimbare
ale pieţei muncii;
Extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovare a inovării în învăţământul superior ID şi IFR;
Dezvoltarea şi implementarea instrumentelor şi mecanismelor pentru îmbunătăţirea
programelor de studii ID şi IFR;
Blended Learning în mediul educaţional modern: impactul asupra experienţei studenţilor şi cadrelor
didactice;
e-Learning social şi colaborativ;
Modele de învăţare în e-Learning;
strategii de dezvoltare a suporturilor pentru studiu individual în sistemul ID şi IFR;
Probleme etice în sistemul ID şi IFR.

The Department of Distance
and Part-Time Learning

Mission

The Department is a specialized institutional structure of the University of Oradea,
approved by the University Senate and subordinated to the Administration Council of the
University, in charge with the initiation, development and management of distance and
part-time study programs.
Its mission is to administer and coordinate all distance, part-time and lifelong
learning educational activities at the university level. It cooperates with other faculties of
the university which are responsible for the respective study programs, in order to
ensure their quality and competititveness from a scientific and methodological
perspective, at the national and international level.

Departments:

Communication, Counselling, Marketing/Promotion
The Administrative Section
It also manages the Centre for Career Services (CSC) of the University of Oradea.

Main Research Directions:

The development and optimization of quality-ensuring strategies for the
long distance and part-time university programs;
The improvement of the university management and its capacity of
offering high qualifications and specific competences through its long distance
and part-time programs, adapted to the changing requirements of the labour
market;
Enlarging the opportunities for education and promotion of innovation
in long distance and part-time education at the university level;
The development and implementation of instruments and
mechanisms able to improve the long distance and part-time study
programs;
Blended Learning in the modern educational context: the impact
on the experience of students and teaching staff;
Social and cooperative e-Learning;
Didactic models in e-Learning;
Development strategies for materials used in individual
study in the long distance and part time system;
Ethical issues in the DLDPTL system;
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Departamentul pentru Pregătirea
şi Perfecţionarea Personalului Didactic
Contact
CP nr.114, OP 1
Str. Universităţii, nr. 1,
410087 Oradea,
Bihor, România
Tel: +40 259-408147
Fax: +40 259-408148
E-mail: dpppd@uoradea.ro
Web: www.uoradea.ro/DPPPD

Înfiinţat în anul 1996, DPPPD al Universităţii din Oradea este avizat de
ARACIS (Aviz ARACIS nr. 1085 /2008) ca „instituţie furnizoare de programe de
formare a cadrelor didactice”.

Misiune

Misiunea DPPPD este formarea iniţială şi continuă a profesorilor prin
convergenţa învăţării cu cercetarea şi practica educaţională.

Obiective

Asigurarea calităţii procesului de învăţământ prin formarea iniţială şi continuă a
profesorilor competenţi;
Compatibilizarea cu sistemul european de formare / certificare în profesiunea
didactică;
Actualizarea permanentă a strategiilor formative şi evaluative în instruirea cadrelor
didactice prin cercetare, inovare, cooperare;
Dezvoltarea cercetării fundamentale şi aplicative în domeniul educaţiei prin programe şi
proiecte proprii, precum şi în colaborare cu alte instituţii şi organizaţii la nivel local, naţional şi
internaţional;
Îndrumarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice prin inspecţii speciale şi
conducerea lucrărilor metodico - ştiinţifice;
Evaluarea periodică a cadrelor didactice prin examenele pentru obţinerea gradelor didactice
II şi I;
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice formatoare.
Ofertă formativă pentru perioada 2012- 2015
Programul de studii psihopedagogice, nivelul 1, studii de licenţă si nivelul 2, studii de masterat
Programul de formare continuă pentru obţinerea gradului didactic II. Tutoriat pentru obţinerea
gradului didactic I.
Practica didactică
Practica pedagogică este îndrumată de cadre didactice universitare specializate, în colaborare cu
mentorii certificaţi din şcolile de aplicaţie.

Principalele direcţii de cercetare
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Prin Centrul de Cercetări Interdisciplinare Educaţie – Cultura – Societate, DPPPD desfăşoară programe de
cercetare fundamentală şi aplicativă, ca partener şi coordonator al unor proiecte internaţionale. Rezultatele
activităţii ştiinţifice şi a expertizei cadrelor didactice ale departamentului sunt publicate în edituri de prestigiu
(ELSEIVER, Editura Didactica si Pedagogica etc).

The Teacher Training
Department

Established in 1996, The Teacher Training Department is accredited by ARACIS (The Romanian
Agency for the Implementation of Quality Standards in Higher Education) as ”an institution that
provides training programs for the teaching staff”.

Mission

The mission of the Department is the intial and continuous training of teachers by combining
education with research and teaching practice.

Objectives

Ensuring the quality of the educational process through the initial and continuous training
of competent teachers
Compatibility with the European teacher training system and professional certification.
The continuous improvement of formative and evaluative strategies in the training of
teaching staff through reasearch, innovation and cooperation.
The development of fundamental and applied research in the field of education through
institutional programs and projects, as well as through cooperation with other local,
national or international insitutions and organizations.
Guidance of the continuous training activities of the teaching staff through class
visits and supervision of scientific and methodological projects.
Periodical evaluation of the teaching staff through exams that certify the Ist and
IInd didactic degrees.
The professional development of teaching instructors.
The formative offer for the period 2012-2015:
Psychopedagogical Studies program, level 1 for the undergraduate cycle and
level 2, for the graduate cycle
The continuous formation program for the IInd didactic degree. Tutorials for
the Ist didactic degree
The Teaching practice
The teaching practice is supervised by specialized university staff in
cooperation with the certified mentors from the designated schools.

Main research directions

Through its Centre for Interdisciplinary Research Education-CultureSociety, the Department runs fundamental and applied research programs,
as a partner and coordinator of such international projects. The results of
scientific research and expertise of the teaching staff in the Department
are published in prestigious journals (ELSEIVER, Editura Didactica si
Pedagogica etc).
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Consiliul pentru Studii Universitare
de Doctorat
Contact

C.P. nr.114, O.P. 1
Str. Universităţii, nr. 1,
410087 Oradea,
Bihor, România
Tel: 0730-024720
Fax: 0259-408508
E-mail: csud@uoradea.ro
Web: www.uoradea.ro/Studii+Doctorat

Universitatea din Oradea oferă posibilitatea aprofundării
studiilor universitare prin doctorat în 11 domenii de doctorat, și
anume: Biologie, Economie, Filologie, Geografie, Istorie, Inginerie
electrică, Inginerie energetică, Inginerie industrială, Medicină,
Sociologie. Studenții-doctoranzi, în număr de peste 400, își desfășoară
studiile sub coordonarea unui număr de 45 conducători de doctorat.
Numai în anul 2013, au fost susținute public un număr de 71 teze de
doctorat, prezentând rezultate de vârf obținute în cercetarea științifică.
Din punct de vedere organizatoric, studiile de doctorat se desfășoară în
cadrul a 6 Școli doctorale, și anume: Școala Doctorală de Științe Bio-medicale,
Școala Doctorală de Științe Sociale, Școala Doctorală de Științe Inginerești,
Școala Doctorală de Istorie, Școala Doctorală de Filologie, Școala Doctorală de
Geografie.
Studenții-doctoranzi au la dispoziție pentru studiu și cercetare centre de
resurse ce dispun de toate dotările, precum și acces la laboratoare și alte facilități
existente la nivelul Universității. De asemenea, studenții-doctoranzi sunt sprijiniți
printr-o serie de proiecte POSDRU dedicate studiilor doctorale, iar o parte dintre ei
beneficiază de granturi doctorale.
Principalele preocupări ale Universității cu privire la studiile universitare de
doctorat privesc consolidarea domeniilor de doctorat existente și crearea de noi
domenii, îmbunătățirea managementului calității școlilor doctorale, precum și
stimularea obținerii unor rezultatelor tot mai valoroase și relevante în activitatea lor de
cercetare.
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The Council for Doctoral Studies

The University of Oradea offers the opportunity to continue academic studies at the
doctoral level in 11 doctoral fields, namely: Biology, Economics, Philology, Geography,
History, Electrical Engineering, Energy Engineering, Industrial Engineering, Medicine, and
Sociology. More than 400 doctoral students are studying under the supervision of 45
coordinating professors. In 2013 only, 71 doctoral theses were publicly defended,
presenting top results obtained in their scientific research.
From an organizational perspective, doctoral studies are grouped into 6 Doctoral
Schools, namely: Doctoral School of Bio-medical Sciences, Doctoral School of Social
Sciences, Doctoral School of Engineering Sciences, Doctoral School of History, Doctoral
School of Philology, and Doctoral School of Geography.
In support of their study and research, PhD students enjoy dedicated resource
centres that have all the facilities. Additionally, they have access to laboratories and
other facilities available in the University. Also, doctoral students are supported
through a series of dedicated EU-financed projects, and some of them benefit
from doctoral grants.
The main concern of the University regarding doctoral studies is to
consolidate existing fields and create new ones, to improve the quality
management at all doctoral schools level and to stimulate doctoral students to
obtain more valuable and relevant results in their research.
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Cercetarea ştiinţifică este o componentă a triunghiului cunoaşterii
(educaţie – cercetare - inovare). Ea este în egală măsură furnizor şi
beneficiar de cunoaştere avansată şi este esenţială pentru societatea
viitorului care se doreşte a fi una a înţelepciunii.
Învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică din România parcurg
actualmente procesul amplu şi complicat de compatibilizare şi integrare în
spaţiul european al cercetării. Aceasta implică dezvoltarea armonioasă a
cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative, parteneriate şi reţele ale
instituţiilor de cercetare – dezvoltare – inovare, pregătirea resurselor umane
şi investiţii în infrastructura de cercetare ştiinţifică.
Universitatea din Oradea este un actor de importanţă medie în spaţiul
naţional al învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, dovadă poziţia
ocupată în ultimii ani prin numărul de studenţi finanţaţi şi prin rezultatele
cercetării ştiinţifice, între universităţile publice din România.
Rezultatele evaluării efectuate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului în iunie 2011, în urma cărora Universitatea din Oradea a fost încadrată în
categoria universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică, întăresc poziţia de frunte a
universității noastre.
După o analiză atentă a resurselor şi ale competenţelor din spaţiul academic al
Universităţii din Oradea, a tendinţelor naţionale şi europene, s-a elaborat Strategia
Cercetării Ştiinţifice pentru perioada 2014 -2020, având ca şi obiectiv central „orientarea
cercetării ştiinţifice spre domeniile declarate prioritare în Strategia Naţională de CercetareDezvoltare şi generarea condiţiilor pentru evoluţia Universităţii din Oradea ca un pol de
excelenţă în relaţia cu mediul economic, social şi prin prisma implicării în viaţa comunităţii”.
Pentru operaţionalizarea Strategiei Cercetării Ştiinţifice s-au stabilit atât stimulentele care se
acordă pentru performanţă în cercetarea ştiinţifică, cât şi consecinţele lipsei de performanţă.
În ultimii doi ani, pe baza „Procedurii privind înfiinţarea, evaluarea şi ierarhizarea centrelor
de cercetare” s-a parcurs procesul dificil de structurare, evaluare şi instituţionalizare a centrelor
de cercetare, identificându-se şi cuantificându-se domeniile şi colectivele de cercetare cu rezultate
relevante.
Cele 27 centre de cercetare instituţionalizate din cadrul Universităţii din Oradea sunt
structurate pe domeniile prioritare înscrise în Strategia Naţională a Cercetării Ştiinţifice.

Scientific research

Scientific research is part of the triad of knowledge (education-research-innovation). As both
a provider and a beneficiary of advanced knowledge, it is essential for the future society which is
supposed to be one of wisdom.
Higher education and scientific research in Romania is now undergoing the vast and
complicated process of integration into and compatibility with the European space of
research. This implies the harmonious development of fundamental and applied scientific
research, partnerships and networks of research-development-innovation institutes, the
training of the human resource and investments in the infrastructure of scientific research.
The University of Oradea is a medium player in the national arena of higher education
and scientific research, as proved by the recent rankings in terms of budgeted students
and the results of scientific research, among the public universities in Romania.
The results of the evaluation made by the Ministry of Education, Research, Youth
and Sport in June 2011, which led to the inclusion of the University of Oradea in the
category of education and research universities, strengthens the leading position of
our university.
Following a careful evaluation of the resources and competences within the
academic space of the University of Oradea, of the national and European
tendencies, The Strategy of Scientific Research for 2014-2020 was drawn, with
the main objective of ”orienting scientific research to fields declared as a priority
in the National Strategy of Research and Development and of generating the
conditions for the evolution of the University of Oradea as a pole of excellence
in its relation to the social and economic context and its implication in the
community life.”. In order to make the Strategy of Scientific Research
operational, incentives were established for performance in research, as
well as the consequences for lack of performance.
During the last two years, starting from the ”Procedure regarding the
foundation, evaluation and ranking of research centres”, we followed the
difficult process of structuring, evaluating and institutionalizing the
research centres, identifying and quantifying the domains and the
research teams with relevant results.
The 27 institutionalized research centres of the University of
Oradea are structured on the priority doamains registered in the
National Strategy of Scientific Research.
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Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel: +40 259 408 644
Fax: +40 259 432 789
Email: cantal@uoradea.ro

A fost înfiinţat în anul 1992 prin Ordin al Ministrului
Învăţământului. Deschiderea unui astfel de centru a avut la bază
dorinţa de exploatare a celui mai important zăcământ geotermal din
nord-vestul României.
Centrul Naţional de Cercetări Geotermale din cadrul Universităţii din
Oradea, cu o suprafaţă totală de 950 m2, are sediul într-o clădire modernă.
În cadrul Centrului Naţional de Cercetări Geotermale funcţionează un
complex geotermal complet automatizat de tip SCADA.
În perioada de iarnă Centrul Naţional de Cercetări Geotermale asigură
agentul termic necesar pentru încălzirea tuturor birourilor şi sălilor de studiu
din Campusul I şi II al Universităţii din Oradea. Acest centru este utilizat şi în
scop didactic, pentru practica studenţilor admişi la specializările de profil.
Au fost finalizate două proiecte majore de cercetare cu caracter aplicativ, de
mare anvergură, realizate sub auspiciile EUREKA. Primul proiect "Centrala
demonstrativă de tip geotermal/clasic şi posibilităţi de utilizare la sistemele de
încălzire centrală din municipiul Oradea şi judeţul Bihor, România", a fost realizat în
colaborare cu "Iceland Geothermal Engineering" din Islanda şi cu "Houe & Olsen A.S."
din Danemarca. Acest proiect are caracter de pionierat în cadrul activităţii de cercetare
româneşti, întrucât sistemul este în totalitate automatizat iar posibilităţile deosebite
deschise de acest proiect pot fi generalizate pe scară largă. Al doilea proiect, "Simulator
Nova Sim", realizat în colaborare cu firma "Rafhonnun" din Islanda, a avut ca obiectiv
simularea cu ajutorul calculatorului a proceselor nestaţionare şi, în mod particular,
simularea funcţionării complexului geotermal automatizat SCADA din cadrul Universităţii
din Oradea.
Activitatea de cercetare s-a materializat până în prezent în peste 43 de contracte de
cercetare, 8 brevete de invenţii, peste 221 de comunicări la diverse manifestări ştiinţifice
interne şi internaţionale.
Un accent deosebit s-a pus pe dezvoltarea unor colaborări internaţionale în domeniul
geotermalismului cu diverse universităţi şi instituţii din străinătate: Şcoala Internaţională de
Geotermalism Pisa - Italia, Institutul Naţional de Geotermalism al Chinei de Nord – Beijing, ENEL
Roma – Italia, Universitatea din Reykjavik – Islanda, Iceland Geothermal Engineering – Islanda,
Houe & Olsen A.S. - Danemarca etc.

The National Centre for
Geothermal Research

The centre was established in 1992 by an order of the Ministry of Education. The
foundation of such a centre was motivated by the desire to exploit the most important
geothermal reserve in north-western Romania.
The National Centre for Geothermal Research of the University of Oradea, with a total
area of 950 square metres is located in a modern building and it also hosts a SCADA-type,
fully automatic geothermal complex.
During winter time the Centre provides the necessary thermal agent for the heating
of all offices and study rooms in Campus I and Campus II of the University of Oradea.
The center has also a didactic purpose, for the professional practice of students in the
specific fields.
Two major, large-scale projects of applied research were carried out under the
auspices of EUREKA. The first, ” A pilot geothermal/classical power station and its
possible use in the central heating systems in the municipality of Oradea and Bihor
County”, was accomplished with the collaboration of ”Icelandic Geothermal
Engineering” from Iceland and ”Houe & Olsen A.S”, from Denmark. This is a
pioneer project within the Romanian research framework, since the system is
fully automatized and the outstanding possibilities it offers can be
implemented on a large scale. The second project, a ”Nova Sim Simulator”,
realized in cooperation with the ”Rafhonnun” company from Iceland, had as
its objective the computer-simulation of non-stationary processes and,
particularly, the simulation of the functioning of the geothermal,
automatized SCADA complex at the University of Oradea.
The research output so far includes 43 reasearch contracts, 8 patent
licences and more than 221 papers delivered at various national and
international scientific manifestations.
Particular emphasis was laid on developing international
cooperation in the field of geothermalism with various universities
and institutions from abroad: The International School of
Geothermalism from Pisa, Italy; The National Institute of
Geothermalism of Northern China, Beijing; ENEL, Rome, Italy;
University of Reykjavik, Iceland; Iceland Geothermal
Engineering, Iceland; Houe & Olsen A.S. - Denmark etc.

55

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ORADEA UNIVERSITY

Departamentul de
Relaţii Internaţionale
Contact

C.P. nr. 114, O.P. 1
Str. Universităţii nr. 1
410 087 Oradea,
Bihor, România
Tel: +40-259-408.183,
+40-259-408.144
Tel/Fax: +40-259-467.642
E-mail: driie@uoradea.ro

Departamentul de Relaţii Internaţionale al Universităţii din Oradea are misiunea
de a promova contactele cu alte universităţi şi instituţii din străinătate, deschizând
posibilitatea participării studenţilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice şi nedidactice
la programe de mobilităţi, cercetare şi formare profesională. În prezent, Departamentul
de Relaţii Internaţionale administrează peste 250 de contacte externe. Prioritare sunt
relaţiile cu universităţile europene, care se traduc prin mobilităţi în cadrul programelor
LLP (Erasmus, Leonardo), CEEPUS, programe de burse acordate de state europene sau
agenţii (Agenţia Francofoniei, British Council, DAAD, Fulbright, etc.), menite să asigure
conectarea universităţii noastre la circuitul european al resurselor umane.
Departamentul de Relaţii Internaţionale are următoarea structură:

I. Biroul LLP În anul 2005 a luat fiinţă Biroul de Programe Comunitare, redenumit, în
urma Hotărârii de Senat nr. 11849/27.09.2007, Biroul Lifelong Learning Programmes (LLP).
Misiunea acestuia este de a gestiona Programul Lifelong Learning, program al Uniunii Europene
destinat învăţământului, formal şi informal, pentru toate nivelurile, de la nivel gimnazial, până la
cel liceal şi universitar. În cadrul acestui program, Biroul LLP gestionează următoarele subprograme: Erasmus – destinat învăţământului superior; Leonardo da Vinci – destinat formării
profesionale; Grundtvig – destinat educaţiei adulţilor; Programul Transversal – destinat promovării
cooperării europene între două sau mai multe sub-programe, precum şi Jean Monnet – destinat
promovării cunoaşterii fenomenului de integrare europeană la nivel mondial.
De la înfiinţarea sa în 2005, prin programele gestionate de Biroul LLP, au beneficiat de burse prin
diferite programe aproape 1100 de studenţi şi s-au realizat peste 1300 de vizite ale cadrelor didactice şi
nedidactice în state europene. Universitatea din Oradea a primit aproximativ 300 de studenţi şi peste 170
de profesori şi membri ai personalului administrativ veniţi prin programe comunitare.
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II. Biroul pentru Studenţi Străini şi Burse oferă informaţii candidaţilor străini care doresc să
studieze la Universitatea din Oradea. Biroul Studenţi Străini are următoarele responsabilităţi:
Corespondenţa cu viitorii studenţi ai universităţii;
Îndrumarea acestora şi acordarea de informaţii, materiale necesare pentru admitere, formulare, liste de
documente etc.
Primirea de documente şi întocmirea dosarelor de candidatură;
Înaintarea documentelor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii
scrisorilor de accept/adeverinţelor care permit accesul candidaţilor străini la studii în toate ciclurile de
învăţământ;
Remiterea scrisorilor de accept/adeverinţelor candidaţilor;
Întocmirea de documente necesare pentru obţinerea vizei de studii;
Contactul permanent cu diverse instituţii şi structuri, cum ar fi ambasadele României în străinătate, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Poliţia de Frontieră, Autoritatea pentru Străini Bihor, facultăţile pentru
care aceştia au optat;
La sosire, asistenţă în întocmirea dosarului de înscriere la facultatea aleasă;
Oferă informaţii privind alte tipuri de burse internaţionale (burse ale Guvernului român, Fulbright, CEEPUS, DAAD,
burse ale Guvernului francez, alte instituţii şi organizaţii din România şi din străinătate).

The Department of
International Relations

The Department of International Relations at the University of Oradea has as its mission the promotion of
contacts with other universities and institutions from abroad, allowing for the participation of students,
researchers, teaching and administrative staff in mobility, research and internship programs. Currently, the
Department runs over 250 external contacts. Top priority have the relations with European universities, i.e.,
mobilities within the LLL programs (Erasmus, Leonardo), CEEPUS, grants awarded by European states or
agencies (Agency of the Francophonie, British Council, DAAD, Fulbright etc) meant to connect our university to
the European network of human resources.
The Department of International Relations has the following structure:

I.The LLP Bureau. The Bureau of Communitary Programs was set up in 2005 and, following the
Decision of the Senate nr. 11849/29.09.2007, turned into the Bureau for Life Long Learning Programs
(LLL). Its mission is to manage the Life Long Learning Program, an educational program of the European
Union for all levels: primary, secondary and tertiary. Within this framework, the LLP Bureau manages
the following sub-programs: Erasmus- for higher education; Leonardo da Vinci- for professional
training; Grundtvig- for adult education; the Transversal Program-for promoting European
cooperation between two or more sub-programs, and Jean Monnet- for promoting the process of
European integration at a global level.
Since its foundation in 2005, more than 1100 students benefited from the various programs of
the LLP Bureau and more than 1300 members of the teaching and administrative staff went on
professional visits to European countries. In its turn, the University of Oradea received the visit of
about 300 students and over 170 professors and members of the administrative staff.

II. The Bureau for Foreign Students and Study Grants offers information to candidates
from abroad who wish to study at the University of Oradea. The Bureau has the following
responsabilities:
Correspondence with the future students of the University.
Guidance and information, materials necessary for matriculation, forms, lists of
documents etc
Reception of documents and preparation of dossiers
Submission of documents to the Ministry of National Education which issues the
letters of acceptance that allow the foreign candidates acces to all cycles of education
Sending of the letters of acceptance to the candidates
Drawing up of the documents necessary for the study visa.
Permanent contact with various institutions and structures such as Romania's
embassies abroad, the Ministry of National Education, the Immigration Police, The
Authority for Foreigners Bihor, the faculties they have chosen.
Upon arrival, assistance with the matriculation dossier for their respective
faculty.
Information regarding other types of international grants (grants of the
Romanian government, Fulbright, CEEPUS, DAAD, grants of the French
government, of other institutions and organizations from Romania and from
abroad).
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Pentru a asigura mai bune condiţii de lectură studenţilor noştri şi personalului
didactic, Universitatea din Oradea a iniţiat construirea unei biblioteci moderne,
clasându-se printre cele mai mari biblioteci din ţară. Ca şi concepţie arhitectonică,
clădirea este proiectată pe cinci nivele, cu o suprafaţă utilă de 7650 m2, fiind structurată
în două compartimente funcţionale: de depozitare a cărţilor şi pentru lectură şi studiu.
Noua clădire a fost inaugurată în octombrie 2010, odată cu deschiderea anului
universitar, oferind studenţilor noştri un cadru plăcut de lectură, răspunzând totodată
celor mai exigente solicitări.
Biblioteca dispune de: computerizare integrală; acces nelimitat la Internet; un stoc de
carte de 250 mii volume; sistem Intranet; 520 de locuri în sălile de lectură; cabinete
individuale de studiu pentru cadre didactice, doctoranzi, cercetători, studenţi; săli de audiţie
muzicală pentru studenţii facultăţii de muzică, teologie etc.; muzeu.
Din anul 1990, odată cu înfiinţarea Universităţii din Oradea, Biblioteca Institutului de
Învăţământ Superior Oradea devine Biblioteca Universităţii din Oradea.
Biblioteca are un caracter enciclopedic, achiziţionând documente din toate domeniile de
cunoaştere, cu precădere din domeniile incluse în multitudinea de profiluri ale universităţii.
Creșterea fondului de carte a fost determinată de înfiinţarea unor noi facultăţi în cadrul universităţii
și de creșterea numărului de studenţi și cadre didactice.
Colecţiile bibliotecii au sporit an de an prin achiziţii, schimb de publicaţii cu cei peste 50 de
parteneri și prin importante donaţii din partea unor oameni de cultură și cadre didactice universitare.
Recent în biblioteca noastră au intrat aproximativ 11 000 de volume ce au alcătuit biblioteca
personală a Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca de la Paris. Importante alte donaţii pe care le avem în
bibliotecă sunt ale lui Mircea Zaciu, Mircea Popa, M. C. Demetrescu.
Începând din anul 2008, în cadrul bibliotecii a început realizarea unui sistem modern de gestiune a
patrimoniului de carte, prin achiziţionarea programului de bibliotecă Liberty3, ceea ce permite o
documentare rapidă și eficientă a utilizatorilor.
Noua clădire a Bibliotecii Universităţii din Oradea dispune de spaţii generoase (7 800 mp pe cele 5
niveluri) care permit organizarea colecţiilor în sistem de acces liber la raft pe domenii și specializări în 4 săli de
lectură cu 520 de locuri și cu posibilitatea de consultare a cataloagelor tradiţionale, dar mai ales a celor care
sunt rezultatul noilor tehnologii. Biblioteca dispune astfel de 22 de posturi OPAC pentru cautarea on-line a
documentelor, 60 de posturi cu acces liber la Internet, sală multimedia, 12 cabinete individuale de studiu pentru
cadre didactice, doctoranzi, cercetători și studenţi.
Universitatea din Oradea mai deţine şi 2 biblioteci filiale: Facultatea de Arhitectură și Construcţii, Facultatea
de Protecţia Mediului. Colecţiile Bibliotecii Universităţii cuprind un număr de aproximativ 280 000 cărţi și
periodice, ceea ce reprezintă printre altele circa 60 000 de titluri de carte, 136 de abonamente la reviste românești, 27
abonamente la reviste străine, 11 abonamente la ziarele naţionale și locale, STAS-uri, brevete.
Pe site-ul Universităţii, la secţiunea ”biblioteci on-line”, se pot accesa gratuit bazele de date: Science
Direct–Journals, Springerlink–Journals, Thomson ISI, CSA Research Pack, PROQUEST Academic Research Library,
Oxford Journals, Cambridge Journals, Wiley-Blackwell-Journals și Scopus.
Biblioteca, prin colecţiile sale de documente, sprijină activităţile didactice și de cercetare ale Universităţii din
Oradea.

The Library of the
University of Oradea

In order to provide better reading conditions for its students and teaching staff, the University of Oradea
initiated the construction of a modern library, one of the largest university libraries in the country. From an
architectural point of view, the building has five levels, an effective area of 7650 square metres, being organized
on two functional compartments: one for the book storage and one for reading and study.
The new building was inaugurated in October 2010, at the beginning of the academic year, offering its
students a pleasant environment for reading and satisfying the most exigent expectations.
The library has: a complete computerized system; an unlimited access to Internet; 250 000 volumes; an
Intranet system; 520 seats in the reading-rooms; individual study rooms for teachers, doctorate students,
researchers and students; rooms for musical auditions for the students of the Faculty of Music, the students of
the Faculty of Theology etc.; a museum.
In 1990, when the University of Oradea was founded, the library of the Higher Education Institute of
Oradea, became the Library of the University of Oradea. The library has an encyclopaedic ambition,
gathering documents from all fields of study, mostly from those included in the multitude of
specializations at the University of Oradea. The steady increase in number of books has been determined
by the establishment of new faculties within the university and by the increased number of students and
teaching staff.
The library collections have multiplied over the years due to new acquisitions and important
donations from intellectuals and teaching staff. Lately, approximately 11000 volumes belonging to
Monica Lovinescu and Virgil Ierunca's personal library in Paris, have entered our library. Other
important donations have been made by Mircea Zaciu, Mircea Popa and M. C. Demetrescu.
Since 2008, a modern system of book administration has been implemented, with the
acquisition of a library programme, Liberty3, which allows a fast and efficient documentation
for the users.
The new library building possesses a generous space (7800 square metres on 5 levels),
which allows the free access to book collections, organized on domains and specializations in
4 reading-rooms, with 520 available seats, the students having the possibility of consulting
both the traditional and digital catalogues.
The library has 22 OPAC posts for on-line document search, 60 posts of free access to
Internet, a multimedia room, 12 individual study rooms for the teaching staff, PhD
candidates, researchers and students.
The University of Oradea has two other branches: the library of the Faculty of
Architecture and Constructions and of the Faculty of Environmental Protection.
The library's collections contain an approximate number of 280 000 books and
journals, which means about 60 000 book titles, 136 subscriptions to Romanian
magazines, 27 subscriptions to foreign magazines, 11 subscriptions to local and
national newspapers, STAS and patents.
On the university site, at the ,, on-line libraries'' link, one can freely access
several data bases: Science Direct-Journals, Springerlink-Journals, Thomson ISI,
CSA Research Pack, PROQUEST A cademic Research Library, Oxford Journals,
Cambridge Journals, Wiley-Blackwell-Journals and Scopus.
The Library, with its document collections, supports the didactic and
research activities of the University of Oradea.
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Baza materială şi facilităţile universităţii noastre pot fi
caracterizate prin două cuvinte: diversitate şi dezvoltare. Iată ce
poate oferi instituţia noastră sub acest aspect:
Spaţii de învăţământ.
Suprafaţa totală a spaţiilor de care dispunem pentru procesul de
învăţământ este de 45 000 m2. Studenţii şi cadrele didactice îşi
desfăşoară activitatea în 250 laboratoare, 95 săli de seminarii, peste 100
săli de curs şi amfiteatre, Aula Magna (300 locuri), Aula Facultăţii de
Medicină şi Farmacie (200 locuri), Aula Facultăţii de Protecţia Mediului
(200 locuri), complexul Expoflora, 4 săli de sport, terenuri agricole.
Campusul universitar.
Cu o suprafaţă totală de 144 000 mp, este unul din cele mai cochete
campusuri universitare din România. Acest aspect este dat de îmbinarea
reuşită dintre arhitectura clădirilor şi micul parc dendrologic cu specii extrem
de variate, unele dintre ele constituind rarităţi.
Căminele studenţeşti.
Cazarea pentru studenţii universităţii noastre este asigurată în spaţiile
destinate acestui scop, 4 cămine proprii situate în campus.
Cantina pentru studenţi,
Este situată lângă căminele studenţeşti din campus şi are o capacitate de 600
persoane (în 3 serii). Aici este asigurată servirea mesei în regim de cantină
studenţească, dar sala este utilizată şi pentru organizarea de mese festive sau de
protocol.
Casa universitarilor.
Aflată în stadiu avansat de construcţie, clădirea este destinată în principal cadrelor
didactice şi este concepută cu spaţii necesare satisfacerii unor cerinţe cât mai diverse:
cazare, masă, organizarea de conferinţe, de manifestări culturale etc.
Casa de oaspeţi.
Pentru oaspeţii universităţii şi lectorii străini invitaţi a susţine prelegeri, le stă la
dispoziţie Casa de oaspeţi. Menirea ei este de a face cât mai plăcută şederea în universitatea
noastră.

Material resources
and facilities

The material resources and facilities of our university can be characterized by two
words: variety and development. This is what our university can offer:
The Educational Space
The total area of the educational space is 45 000 square metres. The students and
teaching staff have at their disposal 250 laboratories, 95 seminar rooms, over 100
lecture rooms and amphitheatres, the Aula Magna (300 seats), the lecture hall of the
Faculty of Medicine and Pharmacy (200 seats), the lecture hall of the Faculty of
Environmental Protection (200 seats), the Expoflora complex, 4 gym halls, farm
land.
The University Campus
Having a total area of 144 000 square metres, the university campus of Oradea
is regarded as one of the most beautiful of its kind in Romania.This is due to the
successful combination of the architectural style of the buildings and the small
dendrological park which contains various species of trees and plants, some of
them quite rare.
The Student Hostels
The four hostels, located on the campus, cater to the accommodation
needs of our students.
The Student Refectory
The student refectory is situated next to the hostels and has a
capacity of 600 persons (in three series). The refectory is used as an
eating area for students, but also for organizing festive meals and for
protocol.
The University House
The university house is currently under construction. The
building is destined mostly for the use of teaching staff and has
enough room for various activities: accommodation,
conferences, cultural activities etc.
The Guest House
The guest house is at the disposal of the university's guests
and visiting professors. Its purpose is to provide a pleasant
stay for all.
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Clubul studenţesc.
Cei ce doresc să-şi petreacă timpul într-o ambianţă cât mai
tinerească, au la dispoziţie Clubul studenţesc. Situat la parterul
clădirii cantinei studenţeşti, este locul preferat pentru organizarea
serilor de dans, concertelor sau a manifestărilor culturale ale
cursanţilor noştri.
Spaţii cu destinaţie spirituală.
Din incinta universităţii nu lipsesc lăcaşurile de cult: o capelă de
rugăciune şi Biserica monument istoric “Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”.
Ridicată din lemn, între anii 1760-1762, ea este o mărturie a concepţiei
arhitectonice religioase româneşti. Aceasta este prevăzută cu turn
clopotniţă cu foişor deschis pe arcade.
Constituind un obiectiv turistic de interes, ea atrage un număr important
de vizitatori, fiind totodată şi lăcaş destinat serviciului religios, cu ocazia
marilor sărbători creştine.
Baza didactică şi de cercetare “Gaudeamus”
Pentru activităţi didactice şi de cercetare sau pentru agrement şi odihnă, se
poate folosi baza turistică a universităţii de la Stâna de Vale. Situată la 90 km de
Municipiul Oradea, într-o zonă montană de un pitoresc deosebit, baza de aici oferă
spaţii de cazare şi masă pentru 80 de persoane, o sală de curs şi o pârtie de schi dotată
cu baby-schi. Vara este locul preferat de cantonament pentru sportivii de performanţă
ai Clubului Sportiv al Universităţii (C.S.U.).
Asistenţa medicală.
În caz de boală sau accident, studenţii şi personalul universităţii pot beneficia de
servicii medicale de specialitate atât în medicina generală cât şi stomatologie la
“Dispensarului medical” din cadrul campusului.
Tipografia.
Aceasta deţine spaţii şi utilaje adecvate, necesare tipăririi revistei universităţii, a
cursurilor studenţeşti sau a cărţilor cu caracter tehnic.
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The Student Club
The Student Club is destined to those who want to spend their time in a pleasant and
youthful environment. Located on the ground floor of the refectory, the club is a good
place for dancing evenings, meetings, concerts and cultural activities for students.
Spaces with a Spiritual Destination
Within the campus there is also room for worship places: a praying chapel and
historical monument, a church named ''The Saints Archangels Mihai and Gavril''.
Constructed between 1760-1762 and made up entirely of wood, the church is an
example of the Romanian religious architectural vision. The church has a steeple
and a porch with two archways. Regarded as an interesting religious sight, the
church attracts an important number of visitors, being also a place for religious
services, especially during Christian celebrations.
Gaudeamus Didactic and Research Centre
The university's touristic centre at Stana de Vale can be used for didactic
and research activities, as well as for relaxation and recreation. Located at 90
km from Oradea, in a beautiful mountain region, it offers accomodation and
eating facilities for 80 people, a lecture room and a ski track equipped with
a baby-ski system. In summer, the place is a favourite training camp for
those involved in professional sport activities at the University Sports
Club.(USC)
Medical Assistance
In case of an accident or illness, students and teachers from the
university can benefit from specialized medical services in general
medicine and dentistry at the ”Medical Health Unit'' inside the
campus.
The Printing Press
The printing press has the necessary space and equipment
for the printing of courses, technical books and the university
journal.
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Editura Universităţii din Oradea
The Publishing House of the University of Oradea

Editura Universităţii din Oradea a luat fiinţă prin Ordinul ministrului
învăţământului nr. 5047/1995, ca unitate fără personalitate juridică.
Scopul înfiinţării editurii a fost acela de a deservi activitatea didactică şi de
cercetare, prin valorificarea potenţialului intelectual şi ştiinţific al comunităţii
universitare locale.
Din 2003, Editura Universităţii din Oradea face parte, cu onoare, din
Asociaţia Editorilor din România, asociaţie profesională care reuneşte cele mai
prestigioase edituri din România.
Întregul demers editorial poartă girul profesionalismului.
Anual, editura scoate un catalog care cuprinde proiectele editoriale ale
facultăţilor. Acesta constituie reperul cel mai semnificativ pentru cunoaşterea şi
promovarea activităţii editoriale, fiind extrem de solicitat cu ocazia participării la
târgurile de carte.
De la înfiinţare până în prezent sub egida editurii au apărut peste 3 000 de titluri de
carte, din domeniile ştiinţific şi tehnic, tratate de drept, cărţi de istorie, geografie, de
ştiinţele comunicării şi relaţii internaţionale, asigurând în prezent editurii universitare
orădene un profil enciclopedic. Dintre revistele care apar sub egida editurii, o revistă este
cotată ISI, 5 reviste sunt indexate SCOPUS, 11 reviste sunt indexate în minim 2 baze de date și
9 reviste sunt în CNCSIS/CNCS B+.
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The publishing house of the University of Oradea was founded by the Order of the Minister
of Education nr. 5047/1995, as a unit without juridical status.
The purpose of its foundation was to serve the didactic and research activity, turning to good
account the intellectual and scientific potential of the local academic community.
Since 2003, the Publishing House of the University of Oradea has been a proud member of the
Romanian Publishers' Association, a professional association which brings together the most
prestigious publishing houses in Romania.
The entire editorial approach is a guarantee of professionalism. Every year, the publishing house
brings out a catalogue which contains the editorial projects of the faculties. It represents the most
significant point of reference regarding the recognition and promotion of the editorial activity, always in
demand at book fairs.
Since its foundation, more than 3 000 book titles have been published in the scientific and technical
domains, law treatises, books in the fields of history, geography, communication science and international
relations, which speaks of the encyclopaedic ambition of the University of Oradea. Among the magazines
appearing under the aegis of the publishing house, one journal is rated ISI, 5 journals are SCOPUS indexed, 11
journals are indexed in at least 2 databases and 9 journals are CNCSIS/CNCS B+.

Baza sportivă
The Sports Ground

Baza sportivă. Cu o suprafaţă de 17 000 m2, baza sportivă a universităţii are o dublă destinaţie,
constituind locul de antrenament al studenţilor Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport sau de agrement
şi practicare a sportului pentru studenţii şi cadrele noastre didactice. Aceştia pot folosi terenurile de
rugbi, fotbal, volei, beach-volley, handbal, tenis de câmp, baschet, atletism şi sălile de gimnastică,
atletism şi forţă (body-building).
În perspectivă se va construi şi un bazin olimpic acoperit, ce va utiliza apa geotermală debitată
de sonda forată în campusul universitar.
Sala de jocuri sportive. Această construcţie a fost realizată prin contribuţia Consiliului
Naţional de Investiţii care a suportat lucrările de construire a sălii, iar utilităţile au fost realizate
din fondurile Universităţii din Oradea.
Sala de jocuri sportive, cu o lungime de 47 de metri şi 27 de metri lăţime, are o capacitate
de 150 de locuri în tribune, 8 vestiare, echipamente pentru handbal, baschet şi volei şi
dispune de cabinet medical şi centrală termică proprie.
De asemenea, la utilităţile standard, se adaugă, prin contribuţia Universităţii, dotări
performante pentru instalaţia de sonorizare, tabela electronică de marcaj, covorul pentru
gimnastica ritmică, panourile pentru baschet şi alte materiale sportive specifice activităţii
şi conforme cu standardele internaţionale. Sala poate fi utilizată în procesul didactic şi
pentru sportul de performană din Universitatea din Oradea.

The Sports Ground. Having a surface of 17 000 square metres, the sports ground
of the University of Oradea, has a double function: a training place for the students of
the Faculty of Physical Education and Sports and a place of recreation and sports
practice for other students and teaching staff. They all can practise sports like:
rugby, football, volleyball, beach volleyball, handball, tennis, basketball, athletics,
gymnastics and body-building, both in open-air fields and in the gyms.
In the future, an indoor olympic swimming pool will be built which could
use geothermal water from the well drilled in the university campus.
The Sports Hall. This building was erected with the contribution of the
National Investment Council which paid for its construction, the utilities being
paid for by the University of Oradea.
The Sports Hall is 47 metres long and 27 metres wide and has a capacity
of 150 seats, 8 locker rooms, handball, basketball and volleyball equipment
and possesses a medical unit and an independent central heating.
Also, to the existing facilities, the university has added more up-todate equipment: the sound system, the electronic scoring table, the rug
for rhythmic gymnastics, the basketball panels and other sports
equipment in accordance with the international standards.
The Hall can also be used for the professional sports practised at
the University of Oradea.

65

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
ORADEA UNIVERSITY

Asociaţia Sportivă
“F.C. Universitatea Oradea”

Asociaţia Sportivă ”F.C. Universitatea” Oradea a fost înfiinţată în
21 iulie 2011, la iniţiativa profesorilor Ilieş Alexandru, Dumitrescu
Gheorghe şi Maroti Ştefan din cadrul Facultăţii de Geografie, Turism şi
Sport, iniţiativă sprijinită de Senatul şi Rectoratul Universităţii din
Oradea, precum şi de Direcţia Judeţeană de Sport Bihor. Scopul acestei
asociaţii este de a oferi studenţilor o paletă cât mai largă de activităţi
cultural-sportive extra-curriculare, prioritate având promovarea
sporturilor de echipă. În paralel, Universitatea din Oradea beneficiază de o
promovare reală şi de o imagine favorabilă prin acest gen de activităţi.
Prima echipă constituită a fost cea de fotbal „F.C. Universitatea Oradea”,
formată în exclusivitate din studenţi ai Universităţii din Oradea şi care a
participat în primul an de înfiinţare în campionatul Judeţean Bihor şi la
campionatele naţionale universitare. Pentru atitutudinea şi comportamentul
jucătorilor, echipa au fost răsplătite cu trofeul fair-play din partea AJF Bihor, ceea
ce confirmă succesul şi necesitatea promovării „modelului universitar” în lumea
sportului. Atât cei cca 30 de jucătorii (foto) cât şi staful tehnic (5 persoane: Ilieş
Alexandru, Dumitrescu Gheorghe, Peţan Petru, Baias Ştefan şi Măduţa Florin) prin
această activitate voluntară au reuşit promovarea imaginii Universităţii din Oradea
(în campionatul judeţean, la campionatele naţionale universitare) cu succes. În
continuare, ne dorim multiplicarea acestui gen de iniţiativă şi la alte sporturi de echipă
sub emblema Universităţii din Oradea.
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The Sports Association
,, F.C. Universitatea'' Oradea

The Sports Association ”F.C.Universitatea'' Oradea was founded on the 21st of July 2011
at the initiative of professors Ilieş Alexandru, Dumitrescu Gheorghe and Maroti Ştefan from
the Faculty of Geography, Tourism and Sports, an idea supported also by the Senate and the
Rectorate of the University of Oradea and by the Bihor County Sports Board
The aim of this association is to provide a wide variety of extracurricular cultural and
sports activities for students, the promotion of team sports being a priority. At the same
time, the University of Oradea can only benefit from this type of activities.
The first constituted team was that of football, ”F.C.Universitatea Oradea'', made up
entirely of students from the University of Oradea and taking part, in its first year of
existence, in the Bihor County Championship and also in national university
championships. Owing to the players' good attitude and conduct, the team has been
rewarded with the fair-play trophy by the AJF Bihor, which confirms the success
and the necessity to promote ”the university model'' in the sports world. Both the
30 players(see photo) and the technical staff (Ilieş Alexandru, Dumitrescu
Gheorghe, Peţan Petru, Baias Ştefan and Măduţa Florin) have successfully
managed through their voluntary work to promote the image of the University
of Oradea in the county championship and in national university
championships. In future, we would like to see this kind of initiative applied to
other team sports practised at the University of Oradea.
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Clubul Sportiv Universitar Oradea

Sportul universitar este prezent în Oradea încă din anul 1963,
anul în care a fost fondat Institutul Pedagogic de 3 ani. Înfiinţarea în
anul 1964 a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport face ca activitatea
sportivă de performanţă să se diversifice şi să capete consistenţă la
disciplinele sportive handbal (băieţi), volei (băieţi), atletism, baschet
(băieţi), fotbal şi gimnastică ritmică. În anii următori apar noi secţii
sportive: în 1967 secţia de tir sportiv, în 1969 cea de schi iar în 1971 de
judo. Apoi şi secţiile de gimnastică sportivă, haltere şi rugby.
Pe parcursul anilor clubul sportiv şi-a desfăşurat activitatea sub mai
multe denumiri: Clubul Sportiv Pedagogic”, „Asociaţia Sportivă
Universitară” sau „Clubul Sportiv Universitar”. Dar preocuparea pentru
performanţa sportivă în rândul studenţilor a rămas aceeaşi.
Datorită reducerii activităţii din cadrul Institutului de învăţământ superior
din Oradea în anul 1983 s-a restrâns şi activitatea clubului, ajungându-se la doar
două secţii de performanţă – tir şi volei băieţi. În anul 1988 îşi încetează
activitatea şi secţia de volei.
Odată cu înfiinţarea Universităţii din Oradea (1990) se revigorează şi
activitatea clubului sportiv, numărul secţiilor crescând de la an la an. În prezent
clubul are 8 secţii de performanţă: Atletism – nivel internaţional, Baschet (feminin) –
Liga Naţională, Fitness – nivel naţional, Gimnastică ritmică – nivel naţional, Handbal
(feminin) – campionatul judeţean, Karate kyokushin – nivel internaţional, Tir sportiv –

nivel internaţional, Volei (feminin) – divizia „A2”. Mai multe informaţii se pot găsi pe
www.csu-oradea.ro.
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The Sports Club of the
University of Oradea

University sports have been present in Oradea since 1963, the moment when the threeyear Pedagogic Institute was founded. The foundation of the Faculty of Physical Education
and Sports in 1964 brought variety and consistency to the performance sports activity.
The Sports Club of the University of Oradea was established in 1966 having the
following departments: handball(men), volleyball(men), athletics, basketball(men),
football and rhythmic gymnastics. New sports departments appeared: in 1967, the target
shooting department, in 1969 the ski department and in 1971, the judo department.
Then, the gymnastics department, the weight lifting and rugby departments.
The training was effected by the teachers of the Faculty of Physical Education and
Sport, who worked passionately with the sportsmen and sportswomen, most of
them, students.
Over the years, the Sports Club has been known as ”The Pedagogic Sports
Club'', ”The University Sports Association'', or ”The University Sports Club''. But
the concern for performance among students has remained constant.
In 1983, the activity of the High Education Institute of Oradea was reduced
and so was the sports club activity, limited to two performance departments
only: target shooting and volleyball (men). In 1988, the volleyball department
ended its activity, too.
At the same time, with the foundation of the University of Oradea in
1990, the Sports Club's activity restarted, the number of departments
increasing each year. At present, there are eight performance departments:
Athletics - international level, Basketball (women)- National League,
Fitness - national level, Rhythmic Gymnastics - national level, Handball
(women)- county championship, Kokyushin karate - international level,
Shooting Sports- international level, Volleyball (women)- division
,,A2''. More information can be found on www.csuoradea.ro
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Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera ia fiinţă în anul 2013
prin unirea a două centre de specialitate existente în Universitatea din
Oradea: Centrul de Servicii privind Cariera şi Centrul de Consiliere
Psihologică şi Orientare în Carieră - EGO PLUS.
Centrul de Servicii privind Cariera a făcut parte din structura
Universităţii din Oradea din anul 2005. Centrul de Consiliere Psihologică şi
Orientare în Carieră - EGO PLUS a fost înfiinţat la 1 octombrie 2002 în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sub coordonarea catedrei de psihologie.
Obiectivul prioritar al Centrului este creşterea gradului de inserţie a
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă. Atingerea acestui obiectiv se realizează
prin oferirea de servicii de consiliere psihologică tuturor studenţilor universităţii
în vederea dezvoltării personale şi a depăşirii obstacolelor cu care se confruntă în
aria academică, socio-economică şi de carieră.
Misiunea noului centru este sprijinirea studenţilor şi absolvenţilor în dezvoltarea
unor cariere de succes, prin consiliere, informare şi facilitarea accesului pe piaţa
muncii. Pentru o dezvoltare durabilă pe termen lung a comunităţii se doreşte crearea
unei legături directe şi permanente între mediul de afaceri şi mediul universitar, într-un
sistem de tip „win-win”, cu avantaje substanţiale de ambele părţi.
Centrul facilitează legătura între student şi potenţialii angajatori; oferă consiliere în
carieră – individual; oferă asistenţă în elaborarea elementelor necesare căutării unui loc de
muncă (în colaborare cu specialişti de la firme de specialitate): prezentarea la interviul de
angajare, arta comunicării, managementul timpului, dezvoltarea spiritului antreprenorial;
sesiuni de instruire susţinute de companii, oportunităţi pentru studenţi şi stagii de practică în
companii.
Prin activităţile sale Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera se îngrijeşte de
respectarea dreptului tuturor studenţilor Universităţii din Oradea de a beneficia gratuit de
informare şi consiliere academică, profesională, psihologică şi socială. O atenţie deosebită se
asigură dezvoltării serviciilor de orientare şi consiliere pentru studenţii proveniţi din medii
dezavantajate socio-economic, marginalizate din punct de vedere social precum şi a studenţilor cu
dizabilităţi.
Centrul de Consiliere şi Servicii privind Cariera urmează modelul centrelor similare de pe lângă
marile universităţi din ţară şi străinătate. Construit ca şi răspuns la solicitările perioadei actuale de
eficientizare a activităţii academice şi de racordare a acestora la realitatea comunităţii, centrul se
doreşte a fi o unitate de psihologie aplicată care să ofere posibilitatea de practică şi voluntariat pentru
studenţi.

Counselling and
Career-Orientation Center

Counselling and Career-Orientation Center was founded in 2013 by merging two existing
specialist centers in the University of Oradea: the Career Service Center and the Center for
Psychological Counselling and Career Guidance - EGO PLUS.
The Career Service Center was part of the structure of the University of Oradea since 2005.
Psychological Counselling Center and Career Guidance - EGO PLUS was founded on October 1,
2002 in the Faculty of Social Sciences under the supervision of the department of psychology.
The main objective of the Center is to increase the employability of graduates. Achieving
this objective is made by providing counselling services to all university students in
personal development and overcoming barriers faced in the area of academic, socioeconomic and career.
The mission of the new center is to support students and graduates in developing
successful careers through counselling, information and facilitating access to the work
enviroment. For a long-term sustainable development of the community want to create
a direct and permanent links between business and academia in a "win-win", with
substantial benefits both sides.
The center facilitates the connection between student and potential employers;
provides career counselling - individually, offer assist in developing the necessary
elements of a job search (in collaboration with specialists from specialized
companies) presenting their job interview, art of communication, time
management, development of entrepreneurial spirit; training sessions held by
companies, opportunities for students and internships in companies.
Through its activities the Center for Counselling and Career Services cares
about the respect for the right of all students to benefit University of Oradea
free information and advice to academic, professional, psychological and
social. Particular attention shall ensure the development of guidance and
counselling for students from disadvantaged socio-economically
marginalized socially and students with disabilities.
Counselling Center and the Career Services follows the pattern of
similar centers attached to major universities in the country and
abroad. Built as a response to requests from the current period to
streamline academic work and their connection to the reality of the
community, the center aims to be a unit of applied psychology
practice that provides the opportunity for students and volunteers.
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Amprenta Universităţii din Oradea
asupra Comunităţii

Oraşul în care trăim este asemenea unui mediu viu, care
palpită la tot ceea ce este în jurul lui. Tot ceea ce îl înconjoară şi
tot ceea ce mişcă îi conferă parcă un suflu viu... Tot ceea ce respiră
e strâns legat de oamenii cu care interacţionează, tradiţii, cultură,
activităţi, realizări... practic este aidoma unui mediu viu, care dă şi
primeşte de la ecosistemul din jurul său.
Din punctul de vedere al Universităţii din Oradea putem spune că
vibrăm şi creştem împreună cu studenţii noştri, dar alături de noi
vibrează şi creşte şi mediul nostru, oraşul nostru...
Continuând metafora, aceste seminţe pline de viaţă, studenţii, vin
aici şi găsesc un mediu prielnic, un mediu unde să crească, să înveţe, să se
formeze pentru a fi pregătiţi să reziste intemperiilor vieţii cu mai multă
tărie. Dacă sămânţa prinde rădăcini, mediul o hrăneşte, o protejează,
devine vlăstar, apoi prinde rădăcini şi devine parte vie din natură, din
Universitate, din oraş.
Putem vorbi de o primenire a atmosferei pe care aceşti copaci o dau, de
toate roadele pe care aceştia le dau, de toate resursele pe care le găsesc aici
pentru a duce înainte acest schimb de valori.
Dacă privim modul în care studenţii noştri ne influenţează viaţa din jurul
nostru, am putea vorbi despre o anume „amprentă” a Universităţii din Oradea
asupra oraşului.
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The City we live in is a vivid environment, which vibrates to everything that is
around it. Everything that surrounds it and everything that moves seems to confer it
a living breath… Everything that breathes is tightly bound to the people it interacts
with, to traditions, culture, activities, achievements… actually it is like a live
environment, which gives and gets from its surrounding ecosystem.
From the perspective of the University, we can say that we vibrate and grow
together with our students, but meanwhile, side by side, our environment, our
city is vibrating and is growing too …
Lingering on this metaphor, these seeds full of life, the students, come
here and find a favourable environment in which they can grow up, learn,
get ready to face the life obstacles. If the seed strikes roots, then the
environment nourishes it, protects it until it becomes an offshoot, then
strikes roots and becomes a living part of the nature, of the University, of
the city.
We can speak about rejuvenation of the environment given by
these trees, about all the fruit given by them, all the resources they find
here to carry on this exchange of values.
If we thought the way in which our students influence our lives,
we could definitely speak of a certain “impact” the University has
on our city.
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