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(14 mai 2015)Ref.: Mesajul Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu prilejul
celebrării a 25 de ani de existenţă a Universităţii de Vest "Vasile Goldi�" din Arad

        Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 14 mai a.c., un mesaj cu

prilejul celebrării a 25 de ani de existenţă a Universităţii de Vest "Vasile Goldi�" din Arad,

mesaj adresat participanţilor la eveniment de domnul consilier de stat Gheorghe Angelescu. 

Vă prezentăm textul mesajului:

Stimată doamnă Rector,

Onoraţi membri ai Universităţii de Vest "Vasile Goldi�",

Doamnelor şi domnilor,

Dragi studenţi,

În acest cadru festiv, doresc să vă felicit cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existenţă a

Universităţii de Vest "Vasile Goldi�". De la înfiinţarea sa şi până astăzi, Universitatea "Vasile

Goldi�" şi-a consacrat prin consecvenţă, seriozitate �i calitate locul în rândul instituţiilor de

învăţământ superior din România.

Începând cu anul 1990, sistemul universitar românesc se află într-un proces continuu de

reformare şi reorganizare. Dumneavoastră aţi demonstrat în tot acest timp că la Universitatea

de Vest "Vasile Goldi�" este pus în practică, de către un corp academic dedicat, un model de

învăţământ superior particular funcţional. O confirmă numărul mare de studenţi, masteranzi,

doctoranzi, atât români cât şi străini, care vin să studieze aici.

Faptul că această Universitate este membră cu drepturi depline în spaţiul european al cercetării

şi educaţiei reprezintă o mare �ansă care oferă instituţiei capacitatea de a se dezvolta şi adapta

noilor condiţii şi cerinţe. Criteriile externe de evaluare a învăţământului superior reprezintă o

condiţie sine qua non pentru atestarea şi recunoa�terea calităţii sistemului de educaţie, repere

obligatorii în viaţa academică modernă. 

Universitatea dumneavoastră arată, pe lângă gradul ridicat de adaptabilitate şi dezvoltare

instituţională, şi o determinare în a face faţă provocărilor care apar la fiecare pas în acest

mediu solicitant. Prin ansamblul de resurse pe care le antrenaţi în procesele de învăţare,

formare profesională şi cercetare �tiinţifică, puneţi în practică un sistem educaţional

performant �i competitiv. În felul acesta contribuiţi activ, prin instruire, la dezvoltarea

societăţii române�ti.

Îmi îndrept cele mai bune gânduri către dumneavoastră şi îmi doresc să rămâneţi în continuare

la fel de motivaţi şi con�tienţi de faptul că doar un sistem de învăţământ bine pus la punct şi

foarte bine adaptat poate genera abilităţi şi competenţe, de care avem atâta nevoie în România



de astăzi. Resursa umană rămâne în continuare cheia reu�itei unei naţiuni, iar la baza acesteia

stă educaţia. Împărtă�esc aceea�i viziune cu dumneavoastră cu privire la nevoia de

reconstrucţie în educaţie, şi anume că aceasta este şi trebuie să rămână o prioritate pentru ţara

noastră.

În final, doresc să vă urez mulţi ani încununaţi de rezultate foarte bune care să ateste

potenţialul Universităţii "Vasile Goldi�" în clasamentele naţionale şi europene.
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