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PREAMBUL 
 Anul 2008 a fost unul dintre anii cei mai plini de evenimente importante pentru evoluţia 
universităţii. Au avut loc alegerile academice în 28 februarie 2008, s-au schimbat conducerile 
unor facultăţi, au fost intentate o serie de acţiuni în justiţie împotriva universităţii de către 
Uniunea „Fundaţia Augusta” şi Asociaţia „Universitatea Tibiscus”, acţiuni indirecte sau directe. 
În acelaşi timp, datorită unor acţiuni abuzive ale Fundaţiei, universitatea s-a văzut nevoită să 
deschidă, la rândul ei, acţiuni în justiţie pentru a-şi apăra activitatea şi autonomia instituţională. 
 Conducerea Universităţii „Tibiscus”, conducerile facultăţilor, s-au străduit să dezvolte o 
activitate de învăţământ de bună calitate, să stimuleze cercetarea ştiinţifică, să dezvolte legături 
cu instituţiile din ţară şi europene similare, să promoveze o imagine pozitivă a universităţii, să 
consolideze bugetul acesteia. Toate aceste aspecte, precum şi altele, vor fi reflectate în mod 
succint în prezentul raport al rectorului. 
 
 

I. STRUCTURA UNIVERSITĂŢII „TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA ÎN 
 ANUL 2008 ŞI A PERSONALULUI ANGAJAT 

 
 

1. Structura Universităţii „Tibiscus” din Timişoara 
Structura Universităţii „Tibiscus” din Timişoara s-a modificat în anul 2007, rămânând 

aceeaşi şi în anul 2008. În anul 2008 au intervenit schimbări la nivelul conducerii universităţii şi 
a conducerilor facultăţilor, ca urmare a alegerilor universitare. În urma acestora, la nivelul 
conducerii centrale a intervenit o singură schimbare, aceea a prorectorului universităţii, fiind ales 
în această funcţie domnul prof.univ.dr. Crăciun Sabău de la Facultatea de Ştiinţe Economice. 
Funcţia de Rector a fost atribuită de Senat domnului prof.univ.dr. Cornel Haranguş, iar cea de 
cancelar domnului conf.univ.dr.ing. Dan Laurenţiu Lacrămă. Domniile lor au ocupat aceleaşi 
funcţii şi în legislatura precedentă. 

Structura Universităţii „Tibiscus” din Timişoara este în prezent următoarea: 
 

Nr. 
crt. 

FACULTATEA SPECIALIZĂRI DECAN 

1. 
Calculatoare şi Informatică 
aplicată 

- Informatică Conf.dr. Lucian LUCA 

2. Design - Arte plastice şi decorative Prof.dr. Adrian MARIAN 

3. 
Drept şi Administraţie 
publică 

- Drept 
Conf.dr. Dumitru 
VLĂDUŢ 

4. Educaţie fizică şi Sport - Educaţie fizică şi sport Conf.dr. Sava NUŢ 

5. 
Jurnalism, Comunicare şi 
Limbi moderne 

- Jurnalism 
- Comunicare şi relaţii 
publice 
- Limbi Moderne Aplicate 

Prof.dr. Adrian 
RACHIERU 

6. Psihologie - Psihologie Prof.dr. Radu RĂDUCAN  

7. Ştiinţe Economice 

- Contabilitate 
- Marketing 
- Economia afacerilor 
internaţionale 

Prof.dr. Adrian 
COJOCARIU 

8* Muzică - Interpretare muzicală Prof.dr. Adrian MARIAN 
*) facultate în lichidare 

Ca urmare a încetării contractului de muncă cu Universitatea „Tibiscus” din Timişoara a 
prof.univ.dr. Miodrag Milin, care îndeplinea funcţia de decan la Facultatea de Muzică, sarcinile 
acestuia au fost preluate de domnul prof.univ.dr. Adrian Marian, decanul Facultăţii de Design. 
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2. Structura personalului didactic şi administrativ 
În prezent avem un număr de 121 cadre didactice cu funcţia de bază la Universitatea 

„Tibiscus” din Timişoara şi 35 de angajaţi în serviciile administrative. 
 

 C.d. cu funcţia de 
bază 

C.d. 
asociate 

PROFESORI 14  
CONFERENŢIARI 24  
LECTORI 51  
ASISTENŢI 16  
PREPARATORI 16  
TOTAL 121 35 

 
Dintre aceştia, 61 au obţinut titlul de doctor, iar 9 sunt doctoranzi. Cât priveşte vârsta, 

avem 76 de persoane sub 40 de ani. 
Personalul administrativ are următoarea structură: 

 
SECRETARI UNIVERSITATE 3 
SECRETARI FACULTĂŢI 9 
SERVICII ADMINISTRATIVE 23 

 
În anul 2008 au fost întrerupte, pe cale amiabilă, un număr de 10 contracte de muncă şi 

au fost angajate cu funcţia de bază un număr de 7 cadre didactice. 
 În compartimentul administrativ şi-au întrerupt activitatea un număr de 5 angajaţi şi au 
încheiat contracte de muncă un număr de 4 persoane. 

Deşi s-a pierdut un număr semnificativ de cadre didactice, cu rol important în facultăţile 
unde au activat, sarcinile didactice şi de cercetare din instituţie nu au fost afectate. Se păstrează 
un raport corespunzător normelor ARACIS între gradele didactice de profesor, conferenţiar, 
lector, asistent, preparator. De asemenea, există un raport acceptabil între cadrele didactice tinere 
şi cadrele didactice în vârstă. Se poate menţiona că în anul 2008 Senatul a luat hotărârea în 
conformitate cu care cadrele didactice care împlinesc 70 de ani să îşi înceteze activitatea 
începând cu 1 octombrie 2008. În această situaţie s-au aflat un număr de 5 profesori şi 
conferenţiari. 

În anul 2008 au fost angajate un număr destul de mare de noi cadre didactice cu funcţia 
de bază, cele mai multe la Facultatea de Ştiinţe Economice, Calculatoare şi Informatică Aplicată 
şi la Design. Cele mai multe dintre acestea sunt preparatori şi asistenţi, ceea ce a dus la o creştere 
semnificativă a numărului de tineri. Multe dintre cadrele didactice tinere provin dintre 
absolvenţii facultăţilor respective. 

Anul 2008 a fost şi un an al promovărilor, nu numai în rândul gradelor de la baza 
piramidei (preparator, asistent, lector), dar şi în rândul celor superioare. Astfel la gradul de 
asistent au trecut un număr de 3, la cel de lector 9, iar la gradele de conferenţiar  şi profesor un 
număr de 3. 

 
II. ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 
 

1. Admiterea  
 

La mijlocul anului 2008 s-a desfăşurat admiterea la ambele forme de învăţământ – licenţă 
şi masterat. Au existat două sesiuni de admitere, între 1 şi 31 iulie, respectiv, între 1-26 
septembrie. 
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 În anul de raport, la  admitere s-au prezentat un număr destul de mare de candidaţi, mai 
mare decât în anul 2007. Toate facultăţile care au organizat admitere au avut un număr crescut de 
candidaţi, atât la licenţă cât şi la master. De asemenea, pierderile în primul semestru al anului 
universitar 2008/2009 nu au fost  mai mari ca în precedentul an universitar. Oglinda admiterii 
este prezentată în Anexa 1. După cum se vede din anexă, cel mai mare număr de studenţi 
continuă să îl aibă Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Drept şi Administraţie publică, 
Facultatea de Psihologie şi Facultatea de Design, dar a urcat ca număr şi Facultatea de Jurnalism, 
Comunicare şi Limbi moderne. Facultatea de Educaţie fizică şi Sport şi Facultatea de Muzică nu 
au organizat admitere, fiind în curs de lichidare. 
 

2. Activitatea de învăţământ 
 
a. Studiile de licenţă 

Susţinerea activităţii de învăţământ a fost asigurată formal de elaborarea la timp a 
programelor de studii, a statelor de funcţiuni, planurilor de învăţământ, fişelor disciplinelor, 
orarelor, care au fost întocmite  la termen; conţinutul acestora a fost verificat de către comisia de 
învăţământ, care a stimulat cu propuneri îmbunătăţirea lor. În conformitate cu normele în 
vigoare, s-au stabilit numărul de credite pentru disciplinele fundamentale şi de specialitate, 
pentru cele obligatorii, opţionale şi facultative. 

Practica de specialitate a studenţilor s-a desfăşurat pe baza unor protocoale cu unităţi de 
profil. La FSE practica studenţilor s-a desfăşurat în aceeaşi formulă ca în anii precedenţi, adică 
pe baza simulării activităţii specifice unităţilor economice, firmelor şi băncilor. 

Sesiunea de examene din vara anului 2008 a decurs fără evenimente deosebite. La fel, 
examenele de licenţă au fost organizate şi desfăşurate cu atenţia cuvenită la fiecare dintre 
facultăţi. 

Promovabilitatea la examenele din sesiunea 2008 la examenele de absolvire se prezintă în 
felul următor: 

 
Procent de 

promovabilitate 
Nr. 
crt. 

FACULTATEA 
Sesiune 2008 

1. Calculatoare şi Informatică aplicată 89,52 
2. Design 7,058 
3. Drept şi Administraţie publică 81,29 
4. Educaţie fizică şi Sport 86,97 
5. Jurnalism, Comunicare şi Limbi moderne 79,50 
6. Psihologie 73,37 
7. Ştiinţe Economice 50,43 
8 Muzică 100 

 
Au fost asigurate materialele didactice necesare, la toate facultăţile, sub formă de 

manuale editate, caiete de seminar, cursuri, caiete de practică, CD-uri.  S-a colaborat în acest 
sens cu edituri din Timişoara  ca Eurostampa, ArtPress, Mirton şi altele. Au fost editate pe 
cheltuiala universităţii unele cărţi apropiate ca şi conţinut disciplinelor predate, indicate a fi utile 
studenţilor. În anul 2008 universitatea a alocat 112821,54 lei pentru editarea materialelor 
didactice sau de uz didactic. 

S-au făcut achiziţii de cărţi, reviste şi alte materiale pentru biblioteca universităţii. În 
acelaşi timp, s-a mărit spaţiul bibliotecii cu un anumit număr de locuri pentru studiul individual 
al studenţilor. Este remarcabil faptul că în anul care a trecut decanii facultăţilor şi membri ai 
corpului profesoral au fost în mai mare măsură preocupaţi de achiziţiile de carte şi de materiale 
didactice. Propunerile făcute de domniile lor au fost în general acceptate. 
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b. Studiile masterale 

 

În anul 2008 au funcţionat un număr de 12 mastere cu rezultate bune şi foarte bune. 
Masterele existente în 2008 au fost următoarele: 

 
Nr. studenţi Nr. 

crt. 
Facultatea Masterul 

Anul I Anul II 
Web design pentru e-Society 24 17 

1. 
Calculatoare şi 
Informatică Aplicată Administrarea sistemelor distribuite 36 - 

2. 
Drept şi Administraţie 
Publică 

Drept comunitar şi integrare europeană 77 70 

Management şi marketing în publicitate 16 21 
Jurnalism şi publicitate 42 - 
Publicitate şi turism 23 39 3. 

Jurnalism. Comunicare 
şi Limbi moderne 

Limbi moderne şi Comunicare 

interculturală 
21 - 

Metode şi instrumente actuale de evaluare 

în psihologie 
- 9 

4. Psihologie 
Managementul resurselor umane 129 68 
Strategia afacerilor în mediul european 90 43 
Finanţele si contabilitatea unităţilor 

administrativ teritoriale 
- 23 

5. Ştiinţe Economice 
Auditul, evaluarea şi reorganizarea 

întreprinderii 
135 16 

 
Studiile masterale reprezintă o activitate de învăţământ importantă atât sub aspect 

financiar, cât şi sub aspect academic. Din perspectiva ultimului aspect subliniez faptul că 
prezenţa studiilor masterale într-o universitate ridică nivelul calitativ al întregii activităţi de 
învăţământ, deoarece masterele cer o pregătire mai înaltă atât a studenţilor cât şi a cadrelor 
didactice, favorizează rafinarea mediului academic. 

Observaţia pe care o putem face este aceea că aproape la fiecare specializare masterală 
numărul de masteranzi a crescut. De aceea regretăm piedicile pe care MECT şi ARACIS le pun 
păstrării vechilor masterate şi iniţierii de altele noi, sub forma unor măsuri restrictive, deşi 
pregătirea prin masterat tinde să fie căutată de un număr tot mai mare de licenţiaţi. În Anexa 2 la 
prezentul raport este reflectată situaţia masteratelor la universitatea noastră în anul 2008. 

 
c. Asigurarea calităţii învăţământului 

 
Asigurarea calităţii învăţământului este partea, poate cea mai importantă, a activităţii, 

care susţine rezultatele bune ale acestuia sau care este în măsură să creeze excelenţă. Alături de 
pedagogie, de etica relaţiilor între participanţii la activitatea de învăţământ, de deontologia 
profesională a cadrelor didactice şi studenţilor, de democraţie şi de atmosfera academică bună, 
asigurarea calităţii se înscrie în partea dinamică, non repetitivă a învăţământului. 

Şi în anul 2008 conducerile facultăţilor s-au străduit să menţină sau să îmbunătăţească 
nivelul calităţii educative, prin diseminarea unor valori specifice cum ar fi comunicarea bună a 
cadrelor didactice cu studenţii, interactivitatea în susţinerea cursurilor, seminariilor şi lucrărilor 
de laborator, crearea atmosferei propice absorbţiei de cunoştinţe de către studenţi. 

De altfel, cele menţionate au fost confirmate de vizitele comisiilor ARACIS la unele 
dintre facultăţile noastre pentru evaluarea externă a unor specializări.  Acestea au avut loc la 
următoarele facultăţi: 
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Data vizitei Facultatea Specializarea Obs. 
02.06.2008 FCIA Informatică (acreditare) licenţă 

Contabilitatea şi gestiunea unităţilor administrativ 
teritoriale (neacreditare) 

master 

FSE 
Auditul, evaluarea şi evaluarea întreprinderii 
(acreditare) 

master 20.10.2008 

F.Psiho Managementul resurselor umane (acreditare) master 
11.11.2008 FJCLM Jurnalism şi publicitate (acreditare master 

Web-design (acreditare) master 
11.12.2008 FCIA 

Administrarea sistemelor distribuite (acreditare) master 
 
Cu excepţia unui master de la FSE, toate celelalte specializări evaluate în decursul anului 

2008 au obţinut acreditarea. 
Creşterea calităţii activităţilor noastre, a celei de învăţământ în primul rând, a fost 

susţinută prin: 
• Cerinţa înnoirii informaţiei comunicate studenţilor, mai ales prin aducerea la zi a 

bibliografiei disciplinelor, prin achiziţiile de cărţi pentru bibliotecă; 
• Îmbunătăţirea frecvenţei studenţilor la activităţile didactice şi de cercetare; 
• Achiziţionarea de IT şi utilizarea ei sporită în activităţile de curs, seminar, cercetare; 
• Împrospătarea tematicilor de curs, seminar, cercetare, cerinţă permanentă; 
• Editarea de manuale, CD şi alte suporturi pentru învăţare. 
Privind însă şi critic lucrurile, trebuie să admitem că avem mai multe obiective de realizat 

pentru a desfăşura un învăţământ de calitate superioară. Ne referim, în primul rând, la 
dezvoltarea capacităţii instituţionale, la crearea de noi spaţii de învăţământ, la crearea de noi 
laboratoare dotate cu tehnologie înaltă, la cumpărarea de licenţe pentru programe noi, la achiziţii 
de cărţi de specialitate mai pretenţioase. Toate acestea le avem în vedere pentru viitor. 
 Avem, de asemenea, obiective importante de realizat privind eficacitatea instituţională, 
atingerea unor standarde de referinţă în activitate, obţinerea de către unii dintre profesorii noştri a 
calităţii de conducător de doctorat. 
 În ce priveşte managementul, am sublinia nevoia de a fi instituţionalizată o reacţie mai 
promptă a tuturor  verigilor universităţii, decanate şi secretariate, mai ales, la cerinţele 
regulamentare ale organelor de conducere. Fără această promptitudine în reacţie este greu să ne 
îndeplinim la timp obiectivele propuse, să asigurăm o calitate înaltă a activităţii pe care o 
desfăşurăm. 
 

3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 
 

Activitatea de cercetare ştiinţifică efectuată de cadrele didactice de la Universitatea 
„Tibiscus” din Timişoara a fost în cursul anului 2008 la un nivel mai bun decât în 2007, dar 
rezultatele obţinute sunt încă departe de cerinţele actuale. 

Dintre aspectele pozitive considerăm că trebuie remarcate următoarele: 
a. Creşterea numărului de articole publicate de membrii comunităţii academice din 

universitatea noastră în reviste ISI şi în reviste cotate în Baze de date internaţionale; 
b. Sporirea prezenţei cadrelor didactice din Tibiscus la manifestări ştiinţifice 

internaţionale; 
c. Înfiinţarea Centrelor de cercetare pe lângă facultăţile universităţii, fapt care a 

reprezentat un impuls pozitiv pentru cercetarea contractuală cu aport financiar direct şi 
un atu util la acreditarea masteratelor din cadrul universităţii; 

d. Sporirea numărului şi a valorii contractelor de cercetare în special cele cu mediul de 
afaceri local şi regional. Se remarcă aici cadrele didactice de la Ştiinţe economice, 
Jurnalistică şi Calculatoare; 
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e. Creşterea calităţii şi vizibilităţii Analelor publicate de facultăţile din Tibiscus. O 
evidenţiere specială merită aici Analele Facultăţii de Ştiinţe Economice care au obţinut 
cotaţia B şi sunt indexate deja în patru baze de date internaţionale. Eforturi similare se 
fac şi la facultăţile de Drept, Jurnalistică, Psihologie şi Calculatoare pentru creşterea 
cotaţiei şi indexarea in BDI; 

f. Organizarea cu succes a unor manifestări ştiinţifice de ţinută la facultăţile de 
Calculatoare, Ştiinţe economice şi Psihologie; 

g. Demararea cu succes a colaborărilor în cadrul Erasmus, ceea ce a dus la sporirea 
schimburilor de studenţi şi profesori între Tibiscus şi un număr de universităţi partenere 
din spaţiul UE. 

Datele concrete privind toate aceste rezultate sunt prezentate în Anexa 3 a acestui raport. 
Există însă, în continuare, câteva probleme majore care influenţează negativ activitatea 

ştiinţifică din cadrul comunităţii academice tibiscane. 
În primul rând, un număr mult prea mic dintre colegii noştri sunt dispuşi să se angreneze în 

activitatea de cercetare şi cu atât mai puţin în obţinerea şi realizarea de contracte de cercetare cu 
aport financiar pentru universitate. Acest fapt a condus între altele la imposibilitatea acreditării la 
ANCS a universităţii ca instituţie de cercetare performantă. O mare parte dintre fondurile publice 
naţionale pentru cercetare au devenit astfel inaccesibile pentru noi. 

De altfel, interesul multora dintre colegii noştri pentru cercetare se referă cel mult la 
scrierea unor articole şi a unor materiale de curs sau laborator. Nici măcar la competiţia interna 
de proiecte nu au mai dorit sa fie prezenţi. Această atitudine nu mai poate fi acceptată deoarece 
periclitează performanţa ştiinţifică şi accesul la fonduri al întregii noastre colectivităţi 
academice. 

Pentru a corecta această deficienţă, Consiliul ştiinţific urmează să propună un plan de 
măsuri concrete pentru a cointeresa cadrele didactice în prestarea de activităţi de cercetare, 
dezvoltare şi inovaţie. În plus, crearea din acest an a unui subcont special pentru cercetare cu 
analitice pe fiecare contract va permite evidenţierea mai exactă a activităţii fiecărui colectiv şi a 
rezultatelor lor financiare. 

Deşi au existat discuţii pe tema accesării fondurilor europene pentru cercetare, dezvoltare şi 
inovaţie, acest lucru nu s-a reuşit deocamdată. Există actualmente un proiect depus de colegii de 
la FSE şi alte câteva în lucru şi sperăm că în 2009 vom obţine rezultate mai bune. 

Activitatea ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor a fost în continuare nesatisfăcătoare, ea 
limitându-se la câteva prezenţe la simpozioanele proprii şi un număr relativ mic de contribuţii 
originale în cadrul lucrărilor de licenţă şi respectiv dizertaţie. Participarea lor la munca pentru 
contracte a fost practic inexistentă. Desigur, faptul ca mulţi dintre studenţii şi masteranzii noştri 
sunt angajaţi, face ca disponibilul lor de timp sa fie redus, dar şi aici sunt necesare măsuri 
inteligente de cointeresare şi disciplinare, deoarece capacitatea lor de inovare este un potenţial 
valoros. 

Au existat şi în 2008, ca în fiecare an, realizări de prestigiu în domeniul cercetării şi al 
publicării de cărţi şi articole de mare interes ştiinţific şi didactic (vezi Anexa 3). Din păcate aici 
sunt implicate doar câteva persoane şi prin urmare aportul lor deşi foarte valoros nu poate suplini 
efortul de grup. 

În concluzie, pentru anul 2009 sunt necesare acţiuni organizatorice şi financiare pentru a 
realiza următoarele obiective: 

• Integrarea în activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare a tuturor membrilor corpului 
didactic prin măsuri hotărâte de cointeresare şi coerciţie; 

• Acreditarea la ANCS a cel puţin unuia dintre centrele de cercetare ale universităţii; 
• Sporirea strădaniilor de identificare a unor parteneri din mediul de afaceri pentru 

contracte de cercetare plătite; 
• Ridicarea cotaţiei tuturor analelor ştiinţifice şi indexarea lor în bazele de date 

internaţionale; 
• Creşterea numărului şi eficienţei parteneriatelor naţionale şi internaţionale pentru 

cercetare şi pentru mobilităţi; 
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• Integrarea studenţilor şi masteranzilor în activitatea de cercetare contractuală. 
Activitatea Bibliotecii Universitare 

Anul 2008 a fost pentru Biblioteca Universităţii „Tibiscus” din Timişoara o etapă de 
dezvoltare şi înnoire. În acest sens menţionăm următoarele: 

1. S-a încheiat operaţiunea de informatizare a bibliotecii. La ora actuală este introdus pe 
calculator întreg fondul de carte al bibliotecii. În plus, din toamnă, biblioteca a devenit 
vizibilă pe internet; 

2. S-a dotat cu calculatoare una dintre sălile de lectură, fapt ce a fost bine receptat de 
comisiile de acreditare de la ARACIS 

3. S-au făcut substanţiale achiziţii şi preluări prin donaţii: 
a. Cărţi: 441 titluri (132 achiziţii şi 309 din donaţii) având valoarea totală de 16.260 

lei. 
b. Reviste: 514 exemplare (192 achiziţii şi 322 din donaţii) cu valoarea totală de 

12.205,19 lei. 
Menţionez că în cursul anului 2008 au fost înregistraţi 1378 cititori (1212 studenţi şi 166 

cadre didactice). Pe parcursul perioadei raportate au fost împrumutate 47.616 cărţi şi 6975 
reviste. 

Având în vedere existenţa bazei de date electronice a bibliotecii intenţionam să introducem 
începând cu 2009 un regulament mai strict privind împrumuturile de carte şi să percepem amenzi 
pentru cei care nu returnează volumele la termenul fixat sau le pierd. 

 

4. Relaţiile externe ale universităţii şi imaginea instituţiei 
 

Relaţiile Universităţii „Tibiscus” din Timişoara cu alte instituţii din ţară şi străinătate s-au 
dezvoltat în perspectiva celor existente anterior, dar cu obiective şi un conţinut nou. Am 
continuat de exemplu să avem relaţii cu Primăria oraşului Timişoara, cu Prefectura jud. Timiş, 
care ne-au invitat să participăm la anumite întruniri axate pe proiecte de dezvoltare regională. 
 Rectorul universităţii şi alţi reprezentanţi ai conducerii au fost invitaţi să participe la 
festivităţi aniversare de către alte universităţi din ţară, cum ar fi Universitatea „Transilvania” din 
Braşov sau Universitatea Româno-Germană din Sibiu. Dealtfel, în mod curent membrii 
Universităţii „Tibiscus” primesc invitaţii la manifestări ştiinţifice, culturale sau aniversare, ceea 
ce dovedeşte că suntem integraţi relaţional în comunitatea universitară din România. 
Reprezentanţii universităţii au participat şi în anul 2008 la dezbaterile privind soarta 
învăţământului superior românesc organizate de Consiliul Naţional al Rectorilor, cât şi în cadrul 
celor iniţiate de CNCSIS, de ARACIS sau de UUPAR. 
 În altă ordine de idei, notificăm faptul că facultăţile universităţii au accesat fonduri 
naţionale şi europene de cercetare, au intrat în parteneriate cu facultăţi ale altor universităţi, ca 
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Agricolă a Banatului (grant CNCSIS 
la Facultatea de Ştiinţe Economice) sau cu Institutul Miihajlo din Subotica. 
 O menţiune specială putem face în ce priveşte colaborarea iniţiată în 2008 cu 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin constituirea unui Centru de cercetări 
socio-economice „Munţii Apuseni”. Membri fondatori ai acestui centru, care are personalitate 
juridică, sunt Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia şi Centrul pentru Cercetări Medicale Timişoara. De asemenea, Universitatea 
„Tibiscus” din Timişoara şi-a continuat şi în anul 2008 participarea la Asociaţia Orizonturi 

universitare, fiind organizatoare a premierii de excelenţă pentru educaţie (Student eminent, în 
parteneriat cu Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Primăria Timişoara şi filiala Academiei 
Române din Timişoara). 
 Facultatea de Psihologie a dezvoltat activităţi împreună cu Universitatea din Rouen şi cu 
Universitatea Victor Segalen din Bordeaux în cadrul programului ERASMUS. Cadre didactice 
de la Facultatea de Psiohologie au participat la proiecte şi workshop-uri internaţionale organizate 
de Consiliul Europei şi Comisia Europeană şi de European Family Therapy Association. 
Facultatea de Design a continuat schimbul de informaţii cu instituţii europene precum Academia 
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Domus din Milano şi Consiliul de Design din Ungaria şi Slovenia şi cu alte centre din Europa şi 
SUA. Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi moderne a avut un participant la Conferinţa 
Internaţională organizată de Alianţa Universităţilor pentru Democraţie (AUDEM) din 9-12 
noiembrie 2008 la Baku şi la Şcoala de vară din Erevan, Armenia, în 7-19 iulie 2008. S-a obţinut 
o bursă în cadrul programului Contacte lingvistice româno-maghiare, iar trei studenţi au urmat 
cursurile Universităţii din Montpellier. Două cadre didactice din aceeaşi facultate deţin 
lectoratele din Montpellier şi Padova. 
 În primăvara anului 2008, 5 cadre didactice de la Facultatea de Calculatoare şi 
Informatică aplicată au fost încadrate la instituţia de învăţământ superior din Emden /Germania) 
în calitate de Profesor cu stagiu de predare prin grant Erasmus de tip Teaching assignments în 
cadrul programului Life Long Learning, iar trei studenţi ale aceleaşi facultăţi au participat la 
schimbul de studenţi, în cadrul aceluiaşi program. Facultatea a demarat şi programul de 
mobilităţi pentru cadre didactice, în relaţia cu o universitate din Marea Britanie - Montfort 

University of Leicester. 

 Universitatea „Tibiscus” a participat la conferinţele EUA, unde s-au trasat direcţiile şi 
modalităţile de desfăşurare a învăţământului superior din Europa şi chiar dincolo de graniţele 
continentului european. Informaţiile esenţiale ale conferinţelor au fost diseminate prin prezentare 
directă sau prin materiale scrise.  

Parteneriate pentru mobilităţi semnate cu universităţi din Franţa şi Germania s-au 
desfăşurat prin trimiterea unor studenţi de la Facultatea de Psihologie şi de la Facultatea de 
Calculatoare şi Informatică Aplicată pentru stagii de studii. Aceste parteneriate vor continua şi în 
2009, fiind posibil ca numărul studenţilor de la Tibiscus trimişi la studii să crească. O colaborare 
care tinde să se permanetizeze a fost şi aceea cu Academia de Ştiinţe Economice din Zhovty 

Vody, Ucraina, prin participarea la manifestări ştiinţifice a unor reprezentanţi ai universităţii 
noastre. 
 Imaginea Universităţii „Tibiscus” din Timişoara a fost promovată în anul 2008 la 
târgurile de universităţi din Timişoara. S-au folosit 2 bannere, 1500 pliante /facultate, 2000 de 
pliante pentru Facultatea de Ştiinţe Economice şi 1500 de afişe pentru universitate ca întreg. De 
asemenea, au fost trimise pliante la Ministerul Educatiei, Cercetării şi Tineretului pentru 
participarea la Târgul educaţional cu tema „Educaţie şi carieră/Studiază în Europa” din cadrul 
Proiectului de promovare globală Erasmus Mundus, desfăşurat în noiembrie la Moscova (Rusia). 
Au continuat şi colaborările cu partenerii noştri in materie de publicitate, Ghidul viitorului 

student, Ghidul ArtPress, Adevărul Holding, televiziunea Analog, S.C. Occident Media S.R.L., 
Andersen Media, Publimedia International şi alţii, pentru promovarea universităţii noastre pe 
plan local şi naţional. 
 Unele dintre relaţiile noastre de colaborare internaţională s-au încheiat. Este vorba de 
relaţia cu societatea literar-artistică din Uzdin, Serbia, cu Şcoala Superioară din Vârşeţ, Serbia, 
cu fundaţia olandeză Truvist-Internaţional, ca şi cu compania Schufried GMBh din Austria. 
Motivele încetării colaborării au fost diferite în fiecare caz, dar aceasta ar putea fi reluată oricând 
sau ar putea identifica un obiectiv comun de cercetare sau activitate. 
 În finalul acestei părţi a raportului amintesc o formă importantă a activităţii de promovare 
a instituţiei noastre, mai ales în vederea atragerii de candidaţi pentru admitere, şi anume, aceea a 
contactului direct al unor cadre didactice ale diferitelor facultăţi cu viitorii absolvenţi ai liceelor. 
Această activitate s-a desfăşurat cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Timiş şi a conducerilor 
liceelor respective pentru care le mulţumim. 
 Subliniem, totodată, că acţiunea numită nu s-a limitat la liceele din Timişoara, fiind 
desfăşurată şi în alte localităţi din judeţul Timiş şi chiar din alte judeţe (Caraş-Severin, Bihor). 

În perioada anului 2008 a continuat buna colaborare între Universitatea „Tibiscus” din 
Timişoara şi Clubul Sportiv Tibiscus, în care au fost implicate cadre didactice şi studenţi ai 
universităţii. Colaborarea s-a concretizat prin organizarea şi desfăşurarea a: 3 acţiuni/concursuri 
de ciclism de şosea, 2 concursuri de ciclism de trial, 1 concurs de ciclism de cross-country, 1 
maraton ciclist, 1 concurs de streetball, precum şi prin participarea la 9 concursuri în ţară (8 de 
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ciclism, 1 de streetball) şi 8 concursuri în străinătate (7 de ciclism şi unul de sporturi extreme la 
care sportivul nostru a obţinut un record mondial). 

Pentru organizarea acestor acţiuni, Clubul a depus şi a câştigat 3 proiecte finanţate de 
Consiliul Judeţean Timiş prin Agenda activităţilor cultural-sportive pe 2008. De menţionat că 
nici una din aceste activităţi nu a implicat cheltuire de fonduri din partea universităţii. 

Despre activităţile organizate a relatat pe larg mass-media locală şi naţională (Adevărul, 
Adevărul de Seară, Agenda, Agenda zilei, revista Esquire, Timpolis, revista BIKE, Timiş 
Expres, Jurnal de Caraş-Severin, revista Actual Vest, Bănăţeanul, Renaşterea bănăţeană, 
Evenimentul zilei, Analog TV, TVT 89, Tele Europa Nova, Realitatea TV, Kanal D, TVR 1 şi 
TVR Timişoara, Pro TV). 

De imagine ţine şi administrarea domeniilor de internet ale universităţii şi facultăţilor, pe 
care o prezentăm pe scurt: 

 
• Evoluţia numărului de vizitatori ai site-urilor: 

 
1 oct 2007-31 dec 2007 1 oct 2008-31 dec 2008  

Entitate Nr. 
vizitări 

Nr.studenti Raport 
viz/stud 

Nr.vizitari Nr.studenti Raport 
viz/stud 

Universitate 36002 3665 10 ori 14026 3942 4 ori 
FCIA 49856 283 176 ori 70269 301 233 ori 
FD 2273 276 8 ori 48696 268 182 ori 
FDAP 1459 803 2 ori 2226 787 3 ori 
FEFS 238 134 2 ori 375 60 6 ori 
FJ 1159 424 3 ori 
FLMA 596 149 3 ori 

2837 520 5 ori 

FM 135 20 7 ori 131 19 7 ori 
FP 3476 459 8 ori 4208 491 9 ori 
FSE 94055 1117 84 ori 7613 1496 5 ori 
 

Se observă că sunt site-uri foarte interesante şi cu bogăţie de informaţii (au vizitări multe 
atât numeric cât şi raportat la numărul de studenţi), dar şi site-uri complet neinteresante şi fără 
noutăţi sau utilitate pentru vizitatori. 

• Actualizarea site-urilor: 
- foarte bine la FCIA, FP, FSE 
- foarte slab la celelalte facultăţi, acestea nu trimit date pentru actualizări, există site-uri 

unde nu s-au trimis date pentru actualizat de circa 1 an. 
• Vizibilitate internaţională: 

- site-urile nu sunt traduse în nici o limbă străină, cu excepţia FCIA unde un cadru 
didactic propriu asigură traducerea şi actualizarea permanentă a informaţiilor. 

- plătim domeniul www.tibiscus.eu (limba egleză) care nu conţine nici un fel de 
informaţii şi nu a mai fost actualizat din 2007. 

• Forum de discuţii: 

- actualizat permanent, sunt puse întrebări de către elevi sau studenţi, iar adminstratorul 
şi moderatorul răspund imediat. 

 
5. Managementul şi activitatea Senatului  

 
Principala caracteristică a managementului din anul 2008, luat în ansamblu, a fost 

dezvoltarea şi întărirea autonomiei universităţii, separarea acesteia de Uniunea „Fundaţia 
Augusta”. Această direcţie managerială a început în anul 2004, dar s-a întărit în anul 2008, odată 
cu noua legislatură începută cu alegerile din 28 februarie 2008. În cadrul acestor alegeri au fost 
eliminate dirijismul şi influenţele fundaţiei, poziţionată de multă vreme ostil faţă de activitatea 
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autonomă a universităţii. Autonomia universităţii corespundea legii de înfiinţare a acesteia 
(Legea 484/2002), legii 480/2006 privind învăţământul privat, celorlalte acte legislative, precum 
şi Cartei universităţii din anul 2005. 

Fundaţia a atacat în justiţie autonomia universităţii, prin diverse acţiuni, încercând să şi-o 
subordoneze, dar până în prezent, hotărârile şi sentinţele judecătoreşti au dat câştig de cauză 
Senatului universităţii şi rectorului ales al acesteia. Acţiunile în justiţie continuă, însă credem că 
instanţele vor aplica legea în spiritul şi litera ei, iar universitatea va rămâne autonomă. 

Managementul desfăşurat de către Senat şi decanate, de către celelalte compartimente 
instituţionale s-a extins asupra tuturor laturilor activităţii de  învăţământ, cercetare, reparaţii, 
investiţii şi altele. Senatul şi decanatele s-au preocupat de evaluarea şi asigurarea calităţii 
învăţământului şi a celorlalte laturi ale vieţii noastre universitare, de funcţionarea comisiilor 
Senatului, de aducerea la zi a fişelor posturilor. În acest sens apreciem ca bună activitatea 
managerială în ansamblu. Între realizările acestuia am aminti trecerea unor contracte importante 
de pe fundaţie pe universitate. Deşi universitatea plătea facturile la aceste contracte, titulară era 
fundaţia, ceea ce era incorect. Este vorba despre contractele cu Vodafone, Aquatim, Colterm şi 
Liceul MIU, Primăria Timişoara şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, pentru 
spaţiile închiriate de pe str. Daliei 1A şi de pe Str. Lascăr Catargiu şi altele. Acest lucru a 
introdus coerenţa în contabilitatea noastră şi în activitatea financiară. 

Am observa, totuşi, în mod critic, că multe lucruri ţinând de învăţământ şi comunicarea 
între compartimente nu s-au făcut la timp, în mod operativ, că s-au neglijat hotărâri care s-au luat 
în Senat (destul de puţine), dar mai ales s-a întârziat cu realizarea lor. Exemplific cele spuse prin 
întârzierile cu care s-au făcut rapoartele de evaluare a calităţii de către unele facultăţi, cu 
greutatea cu care serviciul Resurse umane obţine unele acte şi informaţii pentru constituirea unor 
dosare şi altele. Sperăm în înlăturarea multora dintre aceste nereguli ale managementului nostru. 

O preocupare centrală a Senatului a fost aceea a creării de noi spaţii de învăţământ. De la 
fundaţie s-au moştenit trei etaje (ii, III şi IV) ale clădirii de pe Str. Lascăr Catargi nr. 4-6 care au 
putut fi amenajate pentru învăţământ. În spaţiul acestora îşi desfăşoară activitatea Facultatea de 
Calculatoare şi Informatică Aplicată, Facultatea de Drept şi Administraţie publică, Facultatea de 
Educaţie fizică şi Sport şi Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi moderne. Celelalte 
patru facultăţi (Facultatea de Muzică, Facultatea de Design, Facultatea de Psihologie şi 
Facultatea de Ştiinţe Economice) îşi desfăşoară activitatea în spaţii închiriate, în principal în 
clădirea de pe Str. Daliei nr. 1A, deţinută în chirie, cu contract permanent. Etajul administrativ 
(Rectoratul) de pe str. Lascăr Catargi, de asemenea spaţiul bibliotecii din aceeaşi clădire, sunt 
închiriate. 

Am făcut această scurtă descriere a situaţiei spaţiilor pentru a arăta cât de imperativă este 
nevoia de a crea noi spaţii. În această privinţă Senatul a luat, în anul 2008, hotărârea de a 
amenaja clădirea numită „Cantina” de pe str. A. Vaida-Voievod (fostă Trubadur) f.n. 
Întâmpinăm, însă, opoziţia Fundaţiei Augusta, care deţine în prezent proprietatea terenului de 
sub clădire. Pentru a putea realiza amenajările necesare ale clădirii, am cerut, prin justiţie, 
acordarea dreptului de superficie, care ne-ar permite să creăm spaţiile necesare nouă – un 
amfiteatru, săli de curs şi de seminar, laboratoare, spaţii administrative. Aceste obiective sunt 
prioritare şi le vom urmări în viitor. 

În altă ordine de idei, relatăm că Senatul şi-a desfăşurat activitatea conform programului 
de şedinţe stabilit în prealabil. Senatul a ţinut în plus două şedinţe extraordinare. Trebuie să 
consemnăm că în anul 2008 Senatul a luat hotărâri importante şi de mare responsabilitate – 
desfacerea contractului de muncă a domnului lect. Todea Gelu, eliberarea din funcţia de membru 
al Senatului a domnului prof.univ.dr. Dumitru Popovici (Facultatea de Ştiinţe Economice), a 
domnului conf.univ.dr. Constantin Ţăran (Facultatea de Psihologie) şi a doamnei Augusta Anca, 
director general administrativ, în urma pensionării. În consecinţă, au fost cooptaţi în Senat noi 
membri – lect.drd. Zvetlana Anghel, de la Facultatea de Psihologie, şi lect.dr. Nicoleta Buzilă, de 
la Facultatea de Ştiinţe Economice. Urmează să mai fie validat un reprezentant al Facultăţii de 
Jurnalism, Comunicare şi Limbi moderne, ca urmare a încetării contractului de muncă a 
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domnului conf.dr. Ioan David, de la aceeaşi facultate, care a pierdut şi calitatea de membru al 
Senatului. 

Nu putem să nu amintim că între 21 şi 27 noiembrie 2008 activitatea Rectoratului, a 
departamentului administrativ, a două decanate (FCIA şi FSE) a fost întreruptă printr-o acţiune 
în forţă, de tip comando, de către domnul conf.dr. Anca Aurel, împreună cu un acolit, Mihai 
Petre şi cu sprijinul unor angajaţi ai unei societăţi de pază. A fost vorba de o acţiune abuzivă, 
făcută în numele Fundaţiei Augusta, cu scopul de a-şi subordona universitatea. Acţiunea în cauză 
şi ocuparea spaţiilor universităţii a fost întreruptă de poliţie, la cererea noastră. Totodată, s-a dat 
curs unor acţiuni în justiţie, pentru a se sancţiona penal abuzul. 

O altă acţiune ostilă a fost emiterea de către preşedinta Fundaţiei Augusta, autointitulată 
preşedintă a Universităţii „Tibiscus”, a unor ordine de destituire a celor trei membri ai 
rectoratului (prof.univ.dr. Haranguş Cornel, prof.univ.dr. Sabău Crăciun şi conf.univ.dr. Lacrămă 
Dan), şi a doi dintre decani – decanul FCIA, conf.univ.dr. Luca Lucian şi decanul FSE, 
prof.univ.dr. Cojocariu Adrian. În locul acestora au fost numite alte persoane (prof.dr. Popovici 
Dumitru – rector, prof.dr. Rachieru Adrian – prorector, conf.dr. Cernicova-Bucă Mariana – 
cancelar, conf.dr. Karnyanszky Tiberiu – decan FCIA şi conf.dr. Anca Aurel – decan FSE). 
Aceste ordine au fost nelegale şi sunt atacate în justiţie, în vederea anulării juridice. 

Actele abuzive ale fundaţiei au fost însoţite de o campanie de presă negativă şi de 
ameninţarea că fondatorii, aşa numiţii fondatori, adică Anca Augusta şi Anca Aurel (care în fapt 
nu sunt singurii fondatori ai ISEPT şi ai Fundaţiei), vor propune desfiinţarea Universităţii 
„Tibiscus” din Timişoara. 

Asemenea acţiuni, deşi nu au rămas fără ecou în opinia publică, nu au convins şi nu au 
putut deregla în mod esenţial viaţa noastră universitară, care a revenit la normal. Dar în legătură 
cu acestea, trebuie în mod necesar să spunem două lucruri: primul este acela că desfiinţarea unei 
universităţi private, deşi poate  fi propusă de către fondatori, potrivit unui drept conferit de lege, 
nu este la mâna acestora. Desfiinţarea unei universităţi private nu se poate face decât printr-o 
lege şi potrivit legii: depinde, deci, de guvern şi parlament, ceea ce oferă o protecţie legală 
universităţilor private. 

Al doilea lucru pe care trebuie să-l spunem este că fundaţia nu şi-a încetat acţiunile ostile 
faţă de universitate şi ne aşteptăm să acţioneze în momentele importante împotriva intereselor 
noastre. Un asemenea moment poate fi sesiunea de admitere sau altul. Va trebui să fim pregătiţi 
pentru a contracara efectele negative ale unor asemenea acţiuni. 

Menţionez în acest context că începând cu alegerile din 28 februarie, dar mai ales în vara 
anului 2008, rectorul, membrii rectoratului, decanii facultăţilor de Ştiinţe Economice şi de 
Calculatoare şi Informatică Aplicată au fost nevoiţi să se implice profund şi permanent în 
confruntarea juridică şi mediatică cu Fundaţia Augusta, care părea hotărâtă fie să preia 
conducerea absolută a universităţii, fie să o distrugă. Un cuvânt de bună apreciere trebuie adresat 
cu această ocazie şefei de cabinet a rectoratului, secretarei şefe şi secretarelor celor două 
facultăţi, precum şi serviciilor administrative, care şi-au arătat susţinerea deplină pentru 
autonomia instituţiei. 

 
6. Patrimoniul şi finanţele Universităţii 

 
Pe tot parcursul anului 2008, preocuparea rectoratului, a Biroului Senatului pentru 

patrimoniu a fost intensă, dar fără rezultate benefice majore. Am încercat vinderea pământului de 
la Dumbrăviţa, dar din cauza căderii pieţei imobiliare, nu am reuşit; am încercat realizarea unei 
înţelegeri cu Fundaţia Augusta, în vederea obţinerii dreptului de amenajare şi extindere a clădirii 
„Cantina”, dar fără rezultat. Pretenţiile fundaţiei au fost inacceptabile, iar acest lucru a fost 
discutat în Senat. 

S-a clarificat situaţia juridică a principalelor elemente de patrimoniu, prin actualizarea 
CF-urilor clădirilor şi terenurilor de la Dumbrăviţa. A rămas neclară situaţia apartamentelor de la 
Sasca Montană, ale căror CF-uri sunt încă pe fundaţie, deşi în Anexa Legii 481/2002 acestea fac 
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parte din patrimoniul universităţii. Aceeaşi situaţie neclară o au şi automobilele. Încercările, nu 
prea tenace, de a clarifica aceste lucruri, au rămas fără rezultate. 

Activitatea financiară 

Din analiza situaţiilor financiare întocmite la finele exerciţiului 2008, comparativ cu 
situaţia de la finele exerciţiului 2007, se constată o creştere atât a veniturilor obţinute cât şi a 
cheltuielilor efectuate de către Universitatea „Tibiscus” din Timişoara în această perioadă. 
Rezultatele prelucrării acestor informaţii sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos. 

 
Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor în exerciţiul financiar 2008, comparativ cu exerciţiul 

financiar 2007 
          - lei - 

Nr. 
crt. 

Explicaţii Anul 
2008 

Anul 
2007 

Diferenţe 

1. Venituri din taxe 9.304.702 8.031.411 1.273.291 
2. Venituri din activitatea de cercetare      86.090 103.863 -17.773 
3. Venituri din dobânzi 229.401 42.113 187.288 
4. Venituri din chirii 65.250 50.072 15.178 
5. Alte venituri (donaţii, diferenţe de curs valutar) 21.340 18.179 3.161 
6. Total venituri 9.706.783 8.245.638 1.461.145 
7. Cheltuieli cu personalul (grupa 64) 5.779.880 4.888.330   891.550 
8. Cheltuieli materiale (grupa 60) 496.848 454.179  42.669 
9. Cheltuieli cu chiriile (612) 502.238 417.121  85.117 

10. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 938.248 789.180 149.068 
11. Total cheltuieli 7.717.214 6.548.810 1.168.404 
12. VENITURI - CHELTUIELI 1.989.569 1.696.828 292.741 

 
Astfel, veniturile cresc cu 1.461.145 lei în anul 2008 faţă de anul 2007, iar cheltuielile 

doar cu 1.168.404 lei. Acest fapt a dus la o creştere a excedentului (venituri minus cheltuieli) de 
la 1.696.828 lei în anul 2007, la 1.989.569 lei în anul 2008. 

În ceea ce priveşte structura veniturilor, ponderea majoritară o deţin veniturile din taxe, 
care au crescut cu 1.273.291 lei, în perioada analizată. O creştere semnificativă se constată şi în 
cadrul veniturilor din dobânzi, de la 42.113 lei în anul 2007, la 229.401 lei în anul 2008. Aceasta 
se datorează sumelor semnificativ mai mari aflate în depozitele bancare. Se constată o diminuare 
a veniturilor din cercetare de la 103.863 lei în anul 2007, la 86.090 lei în anul 2008.  

În structura cheltuielilor ponderea majoritară o deţin cheltuielile cu personalul, care au o 
evoluţie crescătoare, de la 4.888.330 lei în anul 2007, la 5.779.880 lei în anul 2008, adică cu   
891.550 lei. Aceasta se datorează creşterilor de salarii efectuate în cursul anului 2008, 
introducerii sporului de vechime şi angajării  unor noi cadre didactice. 

Şi în acest an au fost ajustate taxele de şcolarizare şi s-au acordat o serie de facilităţi 
studenţilor cu  o situaţie financiară precară. Cererile au fost centralizate la Rectorat până la data 
de 1 noiembrie 2008, iar analiza şi comunicarea deciziilor  s-a făcut până la data de 10 noiembrie 
2008. În acordarea acestor facilităţi s-au respectat criteriile stabilite de către Senatul universităţii. 
Cererile ulterioare au fost luate în considerare numai în cazuri bine motivate. 

În ceea ce priveşte fluxul de numerar, acesta a avut o evoluţie favorabilă. Astfel, atât la 
finele semestrului II al anului universitar 2007/2008, cât şi la finele anului 2008 a existat un 
excedent de numerar, aflat în conturile curente la bănci şi în depozite bancare. 

La finele anului 2008 în conturile bancare exista suma de 1.147.713 lei, iar în depozite 
bancare 1.126.700 lei la Raiffeisen Bank şi 4.287.885 lei la Banca Transilvania. 

Aceste sume vor fi utilizate pentru investiţiile preconizate a fi efectuate începând cu anul 
2009, care au ca obiectiv crearea de noi spaţii de învăţământ şi dotarea corespunzătoare a celor 
existente. 
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CONCLUZII 
 
Putem considera că în anul 2008 toate sectoarele activităţii noastre au fost bune sau foarte 

bune. Cu o excepţie, totuşi, o excepţie importantă: activitatea de cercetare. În acest sector, dacă 
luăm ansamblul, nu cred că putem trece de calificativul satisfăcător. De fapt, în cea mai mare 
parte a ei, cercetarea ştiinţifică a fost realizată la două facultăţi, FSE şi FCIA. La celelalte 
facultăţi lipseşte cercetarea pe bază de contracte. 

Finanţele universităţii au avut o dinamică descrescătoare în ce priveşte beneficiul, în 
comparaţie cu anii precedenţi, 2006 şi 2007. Cheltuielile de toate categoriile au crescut în 
comparaţie cu anul 2007. O pondere mare în aceste cheltuieli au avut-o creşterile salariale, care 
au fost mari. Dar şi alte cheltuieli au fost semnificative, mai ales cele cu achiziţia de tehnologie 
IT, de cărţi şi de alte achiziţii. Publicitatea a absorbit la rândul ei o sumă de bani considerabilă. 

Pornind de la aceste câteva constatări şi de la altele pe care nu le-am exprimat, ne 
propunem în viitor îmbunătăţirea activităţilor noastre în măsura posibilului. Vom acorda atenţia 
principală învăţământului, practicii studenţilor, pentru a forma specialişti cu competenţele cerute 
de piaţa muncii şi la nivelul cerut. Universitatea „Tibiscus” din Timişoara nu a fost niciodată o 
simplă vânzătoare de diplome şi nu va fi nici în viitor. 

În ce priveşte cercetarea, încă în şedinţa din acest Senat vom discuta planul propus de 
domnul cancelar al universităţii pentru cercetarea viitoare, care trebuie să fie dezvoltată în 
principal pe bază de contracte. 

Va trebui să ne preocupăm foarte concret de crearea de noi spaţii de învăţământ, 
urmărind în acest sens desfăşurarea activităţilor de amenajare a clădirii Cantina, contractată deja 
cu o firmă, precum şi cumpărarea celor două niveluri închiriate de pe str. Lascăr Catargiu. Va 
trebui să creştem beneficiul anual pentru a putea susţine aceste investiţii; în acest sens va trebui 
să acordăm mai mare atenţie economisirii de fonduri. Sperăm ca şi în condiţiile economice 
actuale neprielnice să putem progresa. 
 
 
 
 
Timişoara, 20.02.2009      RECTOR,  
       Prof.univ.dr. Cornel HARANGUŞ 
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CENTRALIZATOR ADMITERE 2008/2009 
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 

Nr.crt. Facultatea Domeniul (Specializarea) Forma de 
învăţământ 

Număr 
de locuri 
aprobate 

Număr de 
studenţi 
admişi 

Procent 
admitere 

1. Calculatoare şi Informatică 
Aplicată 

Informatică ZI 75 87 116% 

2. Design Arte plastice, Decorative şi 
Design (Design) 

ZI 150 144 96% 

Drept (Drept) ZI 200 199 99,5% 3. Drept şi Administraţie 
Publică Ştiinţe administrative 

(Administraţie Publică) 
ZI 100 -  

Ştiinţe ale Comunicării 
(Jurnalism) 

ZI 50 43 86% 

Ştiinţe ale Comunicării 
(Comunicare şi Relaţii 
Publice) 

ZI 50 54 108% 

4.  Jurnalism, Comunicare şi 
Limbi Moderne 

Limbi Moderne Aplicate 
(Limbi Moderne Aplicate) 

ZI 50 40 80% 

5.  Psihologie Psihologie (Psihologie) ZI 150 115 76,66% 
Contabilitate (Contabilitate 
şi Informatică de 
Gestiune) 

ZI 150 47 31,33% 

Contabilitate (Contabilitate 
şi Informatică de 
Gestiune) 

ÎFR 350 311 88,85% 

Economie şi Afaceri 
Internaţionale (Economie 
şi Afaceri Internaţionale) 

ZI 200 103 51,5% 

6.  Ştiinţe Economice 

Marketing (Marketing) ZI 100 72 72% 



 I II III IV Total         Anexa 2 

FCIA                

2004/2005 53 73 39 57 222           

2005/2006 93 53 73 42 261           

2006/2007 102 99 48 69 318           

2007/2008 54 80 102 47 283           

2008/2009 87 60 94    - 241           

FD                

2004/2005 38 26 17 16 97           

2005/2006 74 29 24 17 144           

2006/2007 80 54 24 21 179           

2007/2008 104 69 47 19 239           

2008/2009 144 75 49    - 268           

FDAP                

2004/2005 119 86 68 64 337           

2005/2006 153 102 83 63 401           

2006/2007 230 123 101 78 532           

2007/2008 220 174 114 100 608           

2008/2009 199 182 153    - 534           

FEFS                

2004/2005 46 50 34 21 151           

2005/2006 53 30 51 22 156           

2006/2007 61 44 29 40 174           

2007/2008 38 40 39 22 139           

2008/2009    - 28 32    - 60           

FJ                

2004/2005 50 39 30 37 156           

2005/2006 96 38 33 27 194           

2006/2007 109 97 39 33 278           

2007/2008 109 97 75 33 314           

2008/2009 97 76 79    - 252           

FLMA                

2004/2005 68 67 47 57 239           

2005/2006 74 38 66 38 216           

2006/2007 50 47 29 62 188           

2007/2008 44 40 39 26 149           

2008/2009 40 30 36    - 106           

FP                

2004/2005 68 45 40 35 188           

2005/2006 89 48 49 39 225           

2006/2007 116 76 40 41 273           

2007/2008 125 96 59 51 331           

2008/2009 115 86 84    - 285           

FSE CIG REI MK 

2004/2005 171 57 97 26 351 75 35 38 24 172 56 23 29 0 108 

2005/2006 53 134 49 106 342 91 30 41 37 199 64 32 29 18 143 

2006/2007 331 223 145 79 778 100 47 31 31 209 65 22 29 26 142 

2007/2008 360 246 212 137 955 79 56 63 36 234 67 38 24 24 153 

2008/2009 358 276 229    - 863 103 41 51    - 195 72 30 29 

   

- 131 

TOTAL (I) (II) (III) (IV) (Tot)           

2004/2005 744 501 439 337 2021           

2005/2006 840 534 498 409 2281           

2006/2007 1244 832 515 480 3071           

2007/2008 1054 936 774 495 3405           

2008/2009 1215 884 836    - 2935           
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ANEXA 3 
 
 
 

Cercetarea ştiinţifică 
 
 

1. Articole publicate reviste: 
- Reviste ISI - 26 
- Reviste indexate în Baze de date internaţionale - 40 
- Reviste naţionale – 131 
 

2. Comunicări la conferinţe ştiinţifice: 
- naţionale - 21, 
- internaţionale în ţară 37, 
- internaţionale în străinătate 19. 
 

3. Contracte de cercetare ştiinţifică cu finanţare: 
- naţională - 6 contracte, valoare totală 86090 RON 
- internaţională - 4 contracte (parteneriate), valoare 12740 Euro 
 

4. Cărţi publicate la edituri recunoscute: 
- naţionale -56. 

 
Realizări deosebite în anul 2008: 

• Colectivul de la Ştiinţe economice a adus peste 90% din banii obţinuţi pe 
contractele de cercetare ştiinţifică la nivelul întregii universităţi; 

• Conf. dr. Ciprian Valcan premiul ProCultura Timisiensis; 
• Prof. dr. Viorica Goicu bursă de studii şi grant la Academia Maghiara din 

Budapesta 
 

  


