
UNIVERSITATEA „TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA 

Anexa 3 la Cartă 

Regulament de organizare şi funcţionare 

a facultăţilor, departamentelor, colectivelor, centrelor de cercetare 

ştiinţifică şi compartimentelor funcţionale 

CAPITOLUL I 

Sistemul de management 

Art. 1 - Universitatea „Tibiscus" din Timişoara (numită în continuare Universitatea) 
funcţionează pe baza unei Carte, ce reflectă opţiunile comunităţii universitare. 
Art. 2 - Misiunea Universităţii constă în pregătirea viitorilor specialişti în domeniile Informatică, 
Arte Plastice şi Decorative, Drept, Ştiinţe Administrative, Ştiinţe ale Comunicării, Limbi 
Moderne Aplicate, Psihologie, Contabilitate, Economie şi Afaceri Internaţionale, derularea de 
programe de educaţie continuă (postuniversitare, masterat, doctorat etc), precum şi cercetarea 
ştiinţifică în domeniile menţionate. Pentru aceasta promovează învăţământ şi cercetare ştiinţifică 
la standarde de excelenţă internaţională. 
Art. 3 - Managementul Universităţii se exercită ca management academic şi management 
administrativ, pe baza principiilor generale enunţate în Carta universitară. 
Art. 4 - Managementul Universităţii abordat sistemic, poate fi evidenţiat prin prisma a patru 
componente (subsisteme) - metodologică, decizională, informaţională şi organizatorică - atât la 
nivel academic, cât şi administrativ. 
Art. 5 - Componenta metodologică se concretizează prin: 

a) management prin obiective, concretizat în defalcarea obiectivelor fundamentale până la 
nivel de post şi executant, elaborarea de programe de măsuri orientate spre susţinerea 
realizării obiectivelor, descentralizarea managerială şi economică la nivel de facultăţi şi 
programe de formare continuă şi cercetare ştiinţifică; 

b) management prin bugete, la toate nivelurile la care se elaborează, lansează, 
execută, urmăresc şi analizează bugete; 
c) management prin proiecte, utilizat în activitatea de cercetare ştiinţifică; 
d) diagnosticarea, pentru evidenţierea cauzală a principalelor puncte forte şi slabe şi 

conturarea unor modalităţi de ameliorare a performanţelor Universităţii şi ale 
subdiviziunilor sale organizatorice; 

e) delegarea, atât la nivel academic cât şi administrativ; 
f) şedinţa, atât la nivelul organismelor participative de management, cât şi în ceea ce 

priveşte derularea unor programe (proiecte) complexe: şedinţe decizional-informaţionale 
(Senat, Biroul Senatului, Consiliile facultăţilor etc); şedinţe de armonizare (la nivel de 
subdiviziuni organizatorice); şedinţe de creativitate (în principal, în derularea 
programelor de cercetare ştiinţifică). 

Art. 6 - (1) Componenta decizională cuprinde următoarea tipologie a deciziilor din Universitate: 
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a) In funcţie de criteriul orizont de timp şi implicaţii: 

- Decizii strategice - Senat, parţial Biroul Senatului, parţial Consiliile facultăţilor şi 
Consiliul de administraţie 

- Decizii tactice - parţial Senat şi Biroul Senatului, Consiliile facultăţilor, Consiliul de 
administraţie, directorii de departamente şi şefii de compartimente funcţionale, ceilalţi 
manageri individuali 

- Decizii curente - managerii individuali amplasaţi pe oricare din nivelurile ierarhice 
b) In funcţie de criteriul natura variabilelor implicate: 

- Decizii de risc - Senat 

- Decizii incerte - Biroul Senatului, Consiliile facultăţilor şi parţial Departamentele 

- Decizii certe - toate organismele participative de management şi managerii individuali 
c) In funcţie de criteriul frecvenţa adoptării: 

- Decizii unice - oricare din organismele participative de management 
- Decizii aleatorii - oricare din organismele participative de management 
- Decizii periodice - organismele participative de management 

d) în funcţie de criteriul eşalonul organizatoric: 
- Decizii de nivel superior - deciziile Senatului, Biroului Senatului, Rectorului, 

prorectorilor, directorului general administrativ, 
- Decizii de nivel mediu - deciziile Consiliilor facultăţilor, Birourilor acestora, decanilor, 

prodecanilor, deciziile şefilor de departamente şi compartimente funcţionale 
- Decizii de nivel inferior - deciziile şefilor de compartimente, directorilor 

centrelor/laboratoarelor de cercetare 
e) In funcţie de criteriul amploarea decidentului: 

- Decizii de grup - deciziile organismelor participative de management 
- Decizii individuale - deciziile adoptate de manageri individuali 

(2) Exercitarea atribuţiilor (sarcinilor) organismelor participative de management ori ale 
managerilor individuali solicită competenţe (autoritate oficială, reflectată de libertatea 
decizională) şi responsabilităţi judicios delimitate şi dimensionate şi prevăzute în ROF şi în fişele 
de post anexate acestuia. 
Art. 7 - Componenta informaţională 
(1) Sistemul informaţional este modularizat atât pe componente procesuale, cât şi pe subdiviziuni 
organizatorice de bază (facultăţi, de ex.). 
(2) Ponderea proceselor de muncă informatizate este determinantă în majoritatea activităţilor 
derulate în Universitate (formarea continuă - cursuri postuniversitare şi de masterat, cercetarea 
ştiinţifică, calitatea învăţământului, managementul academic şi administrativ, admiterea, ciclul 
de licenţă, masterat şi doctorat etc). 
Art. 8 - Componenta organizatorică 
(1) Din punct de vedere procesual, în Universitate se derulează activităţi ce pot fi arondate 
următoarelor domenii: 

a) Formarea iniţială (3 ani) - ciclul de licenţă şi masterat. 
b) Formarea continuă - cursuri postuniversitare de specializare şi perfecţionare, masterate, 
doctorat. 
c) Cercetarea ştiinţifică. 

2 



d) Managementul academic şi administrativ. 
e) Relaţiile cu mediul de afaceri şi internaţionale. 
f) Calitatea învăţământului economic şi de administraţie publică. 

(2) Structural-organizatoric, aceste activităţi principale se exercită la nivelul unor diviziuni 
organizatorice de educaţie, cercetare şi management specifice, după cum urmează: 

(a) Subdiviziuni organizatorice de educaţie şi cercetare incluzând: 
- facultăţi; 

şcoli de pregătire postuniversitară, masterală şi doctorală; 
departamente; 
centre de cercetare ştiinţifică. 

(b) Subdiviziuni organizatorice prestatoare de servicii de specialitate, cum sunt 
compartimentele funcţionale. 

CAPITOLUL II 
Managementul academic 

Art. 9 - Facultatea este subdiviziunea organizatorică ce administrează unul sau mai multe 
programe de studii. 
Art. 10 - Facultatea se înfiinţează, divizează, comasează sau desfiinţează prin decizia Senatului 
Universităţii. 
Art. 11 - Programul/programele de studiu din facultate se supun cerinţelor de asigurare a calităţii 
şi acreditare, conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 12 - în Universitate funcţionează următoarele facultăţi: 

1) Calculatoare şi Informatică Aplicată 
2) Design 
3) Drept şi Administraţie Publică 
4) Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne 
5) Psihologie 
6) Ştiinţe Economice 

Art. 13 - Fiecare din facultăţile Universităţii are propriul regulament de organizare şi 
funcţionare. 
Art. 14 - Facultatea este condusă participativ de Consiliul facultăţii şi Biroul Consiliului, iar 
executiv de un decan şi 1-4 prodecani. 
Art. 15 - Principalele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi ale Consiliului facultăţii sunt: 

a) defineşte strategia facultăţii, programele didactice şi ştiinţifice în conformitate cu 
strategia generală a Universităţii „Tibiscus" din Timişoara; 
b) elaborează planul de învăţământ al facultăţii (ciclul licenţă şi masterat); 
c) avizează statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare; 
d) propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ; 
e) aplică hotărârile Senatului şi ale Biroului Senatului; 
f) avizează comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi propunerile 
acestora pentru numirea pe posturi didactice; 
g) aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat; 
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h) validează directorii de departament sau şefii de colectiv şi directorii centrelor proprii de 
cercetare aleşi de structurile respective; 
i) fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate potrivit criteriilor 
stabilite de către conducerea instituţiei; 
j) propune Biroului Senatului acorduri de cooperare universitară internaţională; 
k) face propuneri pentru acordarea titlului de profesor consultant, de conferire a unor titluri 
şi diplome onorifice prevăzute de Carta universitară; 
1) avizează propunerile catedrelor privind acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii; 
m) coordonează activităţile departamentelor; 
n) alege şi demite decanul şi prodecani; 
o) stabileşte structura organizatorică a facultăţii (departamente, colective); 
p) alege reprezentanţii facultăţii în Senatul Universităţii. 

Art. 16 - Consiliul facultăţii se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, conform programării stabilite 
la începutul fiecărui semestru sau în şedinţă extraordinară, la convocarea decanului, a biroului 
Consiliului sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor consiliului. 
Art. 17 - Şedinţele lunare şi ordinea de zi a acestora se anunţă prin convocare, cu cel puţin 72 de 
ore înainte. 
Art. 18 - Proiectele de hotărâri se depun la secretariatul facultăţii cu cel puţin 24 de ore înainte 
de şedinţă, urmând a fi difuzate către toţi membrii Consiliului. Consiliul facultăţii emite hotărâri 
adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din 
numărul membrilor săi. 
Art. 19 - Votul secret se aplică doar în situaţia alegerii sau demiterii decanului, prodecanilor, 
precum şi în desemnarea reprezentanţilor facultăţii în Senat. 
Art. 20 - Reprezentanţii studenţilor au drept de vot în toate problemele, cu excepţia aprobării 
rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 
Art. 21 - Biroul Consiliului facultăţii este organismul executiv al acestuia şi este format din 
decan, prodecani şi reprezentantul studenţilor. Biroul Consiliului se implică în soluţionarea 
problemelor curente ale facultăţii şi aplică hotărârile Consiliului acesteia, în intervalul de timp 
dintre şedinţele sale. 
Art. 22 - Biroul Consiliului poate propune suspendarea din funcţie a membrilor Consiliului în 
condiţiile prevăzute de Carta universitară. 
Art. 23 - Şcoala postuniversitară 
(1) Şcoala de studii postuniversitare se organizează pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, 
indiferent de ramura de ştiinţă în care au făcut studiile universitare, care doresc să obţină o 
pregătire suplimentară într-un domeniu. 
(2) Şcoala de studii postuniversitare este o entitate distinctă în cadrul Universităţii. Ea poate fi 
organizată şi în cooperare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate (şcoli internaţionale 
de maşter). 
(3) Şcolile de studii postuniversitare pot fi sprijinite în activitatea didactică şi de cercetare 
de asociaţii de persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv de agenţi economici din ţară sau 
străinătate. 
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Art. 24 - Departamentul 
(1) Universitatea poate organiza unităţi la nivelul catedrelor, al facultăţilor sau al instituţiei, 
unităţi denumite departamente. 
(2) Departamentele reunesc cadre didactice şi cercetători Personalul de cercetare desfăşoară 
preponderent activităţi de cercetare ştiinţifică, dar poate participa şi la activităţi didactice. 
Numărul minim de posturi didactice ale unui departament este 20. 
Art. 25 - Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile departamentului sunt: 

a) elaborează programele analitice şi planurile de cercetare; 
b) întocmeşte statul de funcţii al departamentului; 
c) organizează manifestări ştiinţifice; 
d) evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor; 
e) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice şi componenţa comisiilor de concurs; 
f) propune organizarea concursului conform procedurii, pentru cadrele didactice asociate, 
profesorii consultanţi; propune prelungirea activităţii persoanelor care au vârsta de 
pensionare, conducătorii de doctorat; 
g) propune specializările pentru licenţă, maşter, doctorat; 
h) propune încetarea activităţii cadrelor didactice şi a cercetătorilor; 
i) propune planul anual de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice; 
j) aprobă anual programele ştiinţifice ale cadrelor didactice; 
k) răspunde de calitatea procesului de învăţământ la disciplinele care aparţin 
departamentului; 
1) avizează conţinutul cursurile universitare ce urmează a fi tipărite; 
m) examinează materialele didactice elaborate de membrii catedrei şi destinate procesului 
de învăţământ, în ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor şi al originalităţii textului 

Art. 26 - Departamentul este condus de un director de departament ales prin vot secret de 
membrii acesteia. 
Art. 27 - Colectivul reprezintă unitatea funcţională care organizează şi administrează resursele 
umane şi materiale care deservesc unul sau mai multe programe de specializare, în cadrul cărora 
se desfăşoară activităţi didactice, de cercetare, de dezvoltare ştiinţifică şi aplicare în practică, de 
creaţie artistică şi performanţă sportivă, în specializările proprii şi înrudite, dar care are în 
structura sa sub 20 de posturi didactice. Colectivul se va înfiinţa în situaţiile în care înfiinţarea 
unui departament se află în imposibilitate din cauza numărului insuficient de posturi didactice. 
Art. 28 - Colectivul de discipline transversale reprezintă unitatea funcţională ce organizează şi 
administrează resurse umane şi materiale care asigură învăţământul la disciplinele transversale 
din curricula programelor de studiu ale facultăţilor. In cadrul acestor colective se pot desfăşura 
activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi aplicare practică, de creaţie artistică şi performanţă 
sportivă. Numărul de posturi didactice se stabileşte anual în funcţie de numărul de studenţi. 
Art. 29 - Existenţa colectivului de discipline transversale este determinată de: 
a) cuprinderea disciplinelor transversale în planul de învăţământ al programelor de studii; 
b) existenţa personalului propriu de predare a acestor discipline. 
Art. 30 - Colectivul este condus de un şef de colectiv ales prin vot secret de membrii acesteia. 
Art. 31 - Centrele de cercetare ştiinţifică au rolul de a organiza activitatea de cercetare 
ştiinţifică. 
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Art. 32 - Centrele de cercetare ştiinţifică se constituie şi funcţionează la nivelul 
departamentelor, facultăţilor, la iniţiativa unor cadre didactice şi cercetători cu vastă 
experienţă ştiinţifică şi sunt avizate de Consiliile facultăţilor sau de Biroul Senatului, după 
caz, şi aprobate de Senatul Universităţii. 
Art. 33 - Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de 
învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau 
consorţii de cercetare prin care să realizeze excelenţa în cercetare. 
Art. 34 - Centrele de cercetare au ca obiect principal de activitate cercetări fundamentale şi 
aplicative, cercetări tehnologice avansate, dar pot presta şi activităţi de consultanţă, expertiză şi 
alte servicii ştiinţifice. 
Art. 35 - în c a d r u l centrelor de cercetare pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de 
cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv studenţi, precum şi alte categorii de 
personal. 
Art. 36 - Susţinerea financiară a activităţilor de cercetare - dezvoltare poate fi asigurată prin: 

- fonduri obţinute din finanţarea programelor, a subprogramelor, a temelor şi acţiunilor noi din 
Programul naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare şi inovare; 
- contracte încheiate cu firme din ţară (societăţi comerciale, regii autonome, instituţii, asociaţii 
etc.) sau cu ministere; 
- contracte de cercetare internaţionale (programe finanţate de Uniunea Europeana, de ţări 
partenere, de instituţii de cercetare, universităţi şi firme străine); 
- consultanţă tehnico - ştiinţifică, expertize tehnice, asistenţă tehnică; 
- sponsorizări; 
- comenzi ferme. 

Art. 37 - Rezultatele recunoscute ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în: 
a) cărţi, tratate şi monografii publicate; 
b) comunicări ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional; 
c) articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară 
şi străinătate, recunoscute pe plan naţional, de CNCSIS sau internaţional (reviste cotate ISI sau 
indexate în baze de date internaţionale). 
Art. 38 - Pentru valorificarea cercetărilor proprii, universitatea organizează manifestări 
ştiinţifice locale, regionale, naţionale sau internaţionale. Universitatea asigură popularizarea 
manifestării, sprijină organizarea şi desfăşurarea acesteia. 

CAPITOLUL III 
Managementul administrativ 

Art. 39 - în cadrul Universităţii funcţionează, în ceea ce priveşte structura administrativa, unităţi 
denumite compartimente funcţionale. 
Art. 40 - Compartimente funcţionale ale Universităţii sunt: 

a) Compartimentul financiar - contabil - îndeplineşte întocmirea, verificarea şi 
monitorizarea tuturor situaţiilor financiare şi contabile ale Universităţii. 

b) Compartimentul resurse umane - asigură toate serviciile aferente procesului de 
gestionare a resurselor umane. 
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c) Compartimentul juridic - acordă asistenţă juridică celorlalte compartimente funcţionale 
ale Universităţii şi avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele sau măsurile în care 
Universitatea este părtaşă. 

d) Compartimentul administrativ - asigură administrarea imobilelor în cadrul cărora se 
desfăşoară activităţile Universităţii precum şi a bunurilor mobile aflate în cadrul acestora. 

e) Compartimentul de tehnologia informaţiei - asigură suportul informatic pentru susţinerea 
sistemului informaţional al Universităţii. 

f) Compartimentul de proiecte, programe instituţionale şi relaţii internaţionale -
organizează şi monitorizează modul de derulare a proiectelor, programelor şi 
mobilităţilor studenţeşti. 

Art. 41 - Compartimentele funcţionale se află în subordinea directorului administrativ. Fiecare 
departament funcţional are un regulament propriu conform căruia îşi desfăşoară activitatea. 

Prezentul Regulament este parte integrantă a Cartei Universităţii „Tibiscus" din Timişoara 
şi a fost aprobat de către Senatul universitar în şedinţa din data de 06.12.2012. 

R E C T O R , 
ÎS. 

Conf. univ. dr. Corina MUŞUROI 
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