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Stimată Doamnă Rector, 

Stimați membri ai comunității academice, 

Stimați invitați, 

Dragi studenți, 

Onorat auditoriu, 

 

Dr. Andrei Kozma este o personalitate plurivalentă a lumii medicale actuale. 

Este arădean și mai mult, este cetățean de onoare al Aradului. De astăzi, domnia sa va 

face parte din comunitatea academică  a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. 

Parcursul său profesional, cariera sa științifică justifică decizia noastră de a-i conferi 

titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.   

Născut în Arad, în anul 1954, domnul Andrei Kosma s-a format la Liceul „Ioan 

Slavici” din Arad, unde a absolvit cursurile secției real-matematică. Urmează  - 

Şcoala tehnică postliceală Arad, profil tehnică dentară, școală pe care a absolvit-o cu 

media 9,90.  A avut o incursiune  în câmpul muncii, fiind un tânăr angajat la Uzina de 

Strunguri Iosif Rangheţ, Arad, o experiență pe care o consideră benefică pentru 

parcursul său ulterior. O nouă treaptă a existenței sale începe în  anul 1979  când  

devine student la Facultatea de Stomatologie a Institutului de Medicină și Farmacie 

din București, fiind admis pe locul 5 din cele 35 de locuri disponibile la care au 

aspirat  400 de candidați. În 1984 – a absolvit facultatea cu media 9.98.  

Mereu preocupat de devenirea sa profesională, Dr. Andrei Kosma  urmează o 

serie de cursuri de specializare cum ar fi cel de inițiere în acupunctură şi medicină 

tradiţională orientală, de perfecţionare în informatică medicală. În anul 1998, în urma 

susținerii tezei de doctorat, obține titlul de doctor în medicină, specialitatea 

antropologie stomatologică. Este primul  antropo-stomatolog ce deține atestarea în 

domeniu din partea Academiei Române. 

Spirit organizat și mereu animat de dorința de a clădi lucruri bune,  a coordonat 

mai multe evenimente științifice, precum Zilele „Francisc Rainer” a cărei primă ediție 



a avut loc în 2008. Anul acesta sesiunea de toamnă a acestui eveniment a fost 

găzduită de universitatea noastră. 

Activitatea sa științifică și profesională, respectul de care se bucură în lumea 

medicală și academică, capacitatea managerială de excepție l-au propulsat în cele mai 

importante foruri științifice. În prezent este șef al Laboratorului de Cercetare în 

Pediatrie și Obstetrică Socială la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și a 

Copilului “Alessandrescu-Rusescu”; este membru în colectivul de cercetare al 

Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București 

- (1/2 norma) în Nucleul de studii bioclimatologice în profilaxie, tratament si 

recuperare medicală; Director Științific al Comisiei de Antropologie a Academiei 

Române; Secretar științific al Comisiei de Antropologie a Academiei de Științe 

Medicale; cercetător voluntar la  Institutul de Antropologie “Fr.I.Rainer” – Academia 

Română; președinte fondator al Societății Academice de Antropologie; membru 

asociat al Academiei Oamenilor de Știință din România.  

Întreaga muncă de cercetare s-a concretizat de-a lungul anilor prin multiple 

comunicări științifice, în peste 12 cărți  și mai mult de 40 capitole de carte – la care se 

adaugă conferințe și articole inter- și multidisciplinare susținute în cadrul  manifestărilor 

științifice sau publicate în lucrări de specialitate. 

Printre titlurile publicate  amintim: Medicina românească în evoluție - viziune 

enciclopedică  vol.I, apărut sub egida Academiei de Științe Medicale din România; 

coordonator general Acad.M.Ifrim,.  Antropologie si educație, coordonatori: Andrei 

Kozma, Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnici, Editura Academiei Române, 

2017, ”Aspecte de Antropologie biomedicală” autor: Andrei Kozma, Editura 

Academiei Române, 2016, Antropologia si Spiritualitatea, coordonatori: Andrei 

Kozma, Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnici, Editura Academiei, 2016, 

Antropologia și Munca și Antropologie și Societate, coordonatori: Andrei Kozma, 

Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnici, Szombatfalvi Torok Francisc; Editura 

Astra Museum; 2015, ”Antropologie și Mediu„, coordonatori: Andrei Kozma, 

Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnici, Editura Niculescu; 2014, ”Antropologie si 

Interdisciplinaritate”, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin 



Balaceanu-Stolnici; Editura Niculescu, 2013, premiată cu Premiul Academiei 

Oamenilor de Știința din România în 2015; ”Antropologie și Cultură”, coordonatori: 

Andrei Kozma, Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnic, 2012, care a obținut 

Premiul Academiei Române în 2014; ”Antropologie si Biodiversitate”, coordonatori: 

Andrei Kozma, Cristiana Glavce, C-tin Balaceanu-Stolnici; Editura Niculescu, 2011, 

”Eseuri ezoterice”, autori S. Masu, M.Bugaru, P.Buneci, A.Kozma - Editura Solaris, 

2009. 

Toate aceste mențiuni, care reprezintă o mică parte din întreaga sa activitate sunt 

tot atâtea argumente care converg spre decizia Senatului Universității „Aurel Vlaicu” 

din Arad de a-i conferi înalta distincție academică, Academicianului, Prof.Univ.Dr. 

Andrei Kozma. 

Stimate domnule profesor Andrei Kozma, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

este onorată să vă ofere titlul de Doctor Honoris Causa, ca semn al aprecierii pentru 

întreaga dumneavoastră activitate științifică. 

 


