In memoriam
Prof. Dr. Aurel Ardelean
Prof. Dr. Aurel Ardelean a fost o personalitate remarcabilă, un om al vremurilor
noastre. Înainte de orice, domnia sa a gândit dincolo de limitele mentalităților epocii,
dincolo de convenții și de restricții și chiar împotriva acestora. Pentru că Profesorul Ardelean
a înțeles societatea în esența sa, a fost un deschizător de drumuri, un vizionar.
La fel ca personalitățile din orice epocă istorică, Profesorul Aurel Ardelean a fost
interesat de mai multe domenii, astfel încât, biolog de profesie, a avut contribuții
importante în medicină și științele vieții, în timp ce viața socială și politică a orașului său l-au
preocupat îndeaproape, ocupând funcțiile de consilier municipal şi judeţean în Arad și de
senator în Parlamentul României. De asemenea, a prețuit valorile creștinismului, pe care lea promovat în comunitatea sa din poziția de consilier în Consiliul şi Adunarea Eparhială a
Arhiepiscopiei Aradului, dar şi în Adunarea Naţională Bisericească. Istoria ținutului natal și
cea națională au constituit puncte centrale de interes pentru domnia sa, militând pentru
recunoașterea contribuției pe care Aradul l-a avut în realizarea Marii Uniri.
Dovedind o înțelegere superioară a contextului social și politic, Prof. Dr. Aurel
Ardelean și-a asumat sarcina de a fonda Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad în
anul 1990, când cei mai mulți dintre români nu înțelegeau nici măcar ideea de învățământ
privat. Așa cum a afirmat însuși domnia sa, și-a dorit să creeze „o cetate a ştiinţei şi culturii
arădene, transilvane şi euro-regionale.” Într-adevăr, sub conducerea Profesorului Ardelean,
atât ca rector, cât și, ulterior, ca președinte al universității, aceasta s-a afiliat unor organizaţii
internaţionale, ca Asociaţia Universităţilor Europene (EUA) sau Uniunea Universităţilor Euroasiatice (EURAS), pentru a cita doar două organisme proeminente. Mai mult, universitatea
arădeană deține vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor (FEDE), organism participativ
la lucrările Consiliului Europei.

Prin formația sa de biolog, Profesorul Ardelean a fost interesat de științele vieții în
integralitatea lor, inclusiv de medicina umană, înființând Institutul de Științe ale Vieții, în
care se derulează proiecte de cercetare ambițioase în domeniul biologiei și medicinei, cu
laboratoare dotate cu tehnică de vârf. Domnia sa a pus astfel bazele învățământului medical
arădean, în ciuda piedicilor pe care le-a întâmpinat, pentru că era de părere că medicina
înseamnă viață. A fondat învățământul medical arădean nu doar în ciuda piedicilor, ci și
datorită lor.
Ca o încununare și recunoaștere a întregii activități desfășurate de Profesorul
Ardelean în învățământul și cercetarea biologică fundamentală cu aplicații în medicină și
farmacie, în anul 2000 a fost ales membru titular al Academiei de Științe Medicale din
România, ocupându-și locul meritat în istoria medicinei românești post-decembriste.
Profesorul Aurel Ardelean a fost un dascăl de excepție nu doar în învățământul
universitae, ci și în cel preuniversitar, unde a promovat interesul elevilor pentru biologie,
conducându-i pe aceștia în obținerea unor rezultate remarcabile la olimpiadele naţionale de
biologie. A desfășurat și o prolifică activitate publicistică în calitate de autor sau de coautor,
publicând peste 200 de titluri. Pentru întreaga activitate ştiinţifică şi contribuţia la
dezvoltarea învăţământului românesc i-a fost înmânat Ordinul Naţional „Serviciul
credincios” în grad de cavaler, o distincție care a încununat toate eforturile sale, în timp ce
orașul pe care l-a pus pe harta învățământului românesc i-a acordat titlul de Cetățean de
onoare spre sfârșitul vieții.
Consecvent doctrinei brătiene din anii interbelici, și-a trăit viața și a construit o
universitate de la zero, care va rămâne dovada că și pe plaiurile mioritice lucrurile se pot
face „Prin noi înșine!” și astfel va rămâne în memoria comunității academice.
Dumnezeu să îl odihnească!

