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Editorial

Condiţia intelectualului, a omului care se
confruntă cu idei, gânduri, concepte, cu‐
vinte...   prinsă în rotirea atâtor metafore
– mici bijuterii literare, în vitrina uşor
prăfuită a istoriei literaturii şi filosofiei,
lustruite şi de mângâierea virtuală a unor
pagini de internet cu citate... 
Cât de actuală mai este problematica ei
într‐o lume în care managementul tuturor
abstracţiunilor se cuantifică în bani? 
Managementul timpului şi al spaţiului,
managementul relaţiilor şi al senti‐
mentelor... Managementul ca patrie
prosperă la graniţa căreia se bulucesc fos‐
tele vedete ale literaturii, filosofiei, ale
artei ca emigranţi, cel mai dificil de inte‐
grat. O situaţie mai bună pare să o aibă
categoria prieteniilor, a  vizitelor şi
şuetelor, reconfigurate în „relaţii”,
„meetinguri”, „comment‐uri şi like‐uri pe
Facebook”.  
Convertirea – este ea o formă de adap‐
tare sau de renunţare? Renunţarea la
identitatea descoperită la început de
drum.  O identitate sinceră, cu spirit de
aventură, talentată şi nestingherită.
Identitate definită în faţa primelor cărţi în
care magia cuvintelor s‐a aşternut la pi‐
cioare precum cărarea de pietre galbene
conducând spre împărăţia unui vrăjitor,
stăpân al dorinţelor. Devenită profundă şi
transparentă în faţa ecranului cu filme 
despre oameni şi viaţă, despre trecut 
şi prezent şi eroism şi nelimitare. 
Identitatea omului care am vrut să fim şi
care se rătăceşte undeva în labirintul de‐
venirilor economice, a dezechilibrelor so‐
ciale, în plasa aşteptărilor convenţionale,
până la a se înstrăina. O identitate cu
nume ciudat, un secret care ne timorează
pentru că e ieşit din tipare, ca o anomalie.
Un vis de a cuceri, de a explora, de a stră‐
bate pământul, de a scruta orizontul, de a
coborî în adâncul oceanelor, de a eradica
foametea unui continent torid, de a vin‐
deca durerea lumii, de a inventa o religie,

de a născoci inefabilul, imposibilul în
forma sa absolută... La graniţa cărei
vârste îl uităm? Cum se întâmplă că ne
rătăcim de el şi îl mai evocăm uneori cu
un zâmbet indulgent? Indulgenţă pe care
apoi o transmitem celor ce încă sunt pe
drumul pietruit cu lespezi solare.
Iată că acum, când primăvara refuză să
vină şi mă aflu din nou în postura de a
transmite un mesaj studenţilor, colegilor,
tuturor celor care mai au obişnuinţa de a
citi o pagină de jurnal care le cade în
mână, am să vorbesc despre misiunea
şcolii de a proteja drumul spre vise. Visul
nu reprezintă ceea ce vei deveni pregă‐
tindu‐te pentru viaţă pe băncile facultăţii,
ci ceea ce eşti deja atunci când decizi că te
afli  stăpân peste valorile,  gândurile şi cu‐
vintele tale. Este realitatea ta atunci când
cânţi, când scrii, când desenezi, când
creezi şi inventezi fără să iei în calcul
nimic altceva decât perfecţiunea a ceea
ce poţi face prin înzestrarea ta.
Dragi studenţi, reflectaţi asupra alege‐
rilor voastre. Ele ar trebui să fie conforme
cu ceea ce vă face să fiţi confortabili cu
voi înşivă, cu talentul sau chemarea
voastră, cu aspiraţiile care se nasc din su‐
fletul vostru. Rămâneţi într‐o zonă a
sincerităţii. Înconjuraţi‐vă de valori reale.
Acordaţi timp prieteniei, discuţiilor, citi‐
tului. Staţi în faţa unei pagini goale de
hârtie şi răspundeţi provocării ei, scriind
ce gândiţi, ce ştiţi, ce credeţi. Şcoala des‐
chide ferestre – de voi depinde până unde
împingeţi linia orizontului. Încercaţi să nu
uitaţi să puneţi întrebări, să citiţi, să
vedeţi filme, să căutaţi documentare, să
fiţi parte din atmosfera concertelor, a
evenimentelor, a întâmplărilor care
contează. Nu uitaţi să vă placă, să aveţi
entuziasm, să credeţi că puteţi schimba
ceva în bine.
Aşa cum, în ciuda frigului, nici florile
primăverii nu au uitat că a venit vremea
să înflorească...    

Despre cărţi, flori şi neuitare de sine
Corina MUŞUROI



Prin metode moderne, interactive şi ino-
vative, folosind şi tehnologia învăţă-
mântului informatizat, programele de
predare-învăţare din cadrul Centrului
se adresează tuturor grupelor de vârstă:
copii, elevi, studenţi, persoane cu studii
medii sau superioare, angajate sau care
caută un loc de muncă. De-a lungul
unor perioade compacte de instruire
(de 15 şedinţe), în grupuri cu număr
redus de cursanţi, lectorii facilitează
învăţarea limbilor străine într-un mediu
armonios, abordând fiecare grup con‐
form vârstei, intereselor şi nivelului de
pornire al cursanţilor. Se oferă în mod
inedit ALTFEL de cursuri, şi anume ser-
vicii personalizate, conform aşteptă-
rilor participanţilor (determinate prin
discuţii directe cu aceştia), legate de
utilizarea limbilor străine în toate me-
diile sociale, atât pentru mediul de afa-
ceri, cât şi pentru întreaga comunitate
timişoreană sau din afara Timişoarei.
Copiii se „joacă” de-a engleza, franceza,
italiana etc.; tinerii încearcă „pe viu”,
fără stres, condiţiile de examen (după o
instruire prealabilă) sau călătoresc im‐
aginar comunicând în limbi străine; oa‐
menii de afaceri manipulează instru‐
mente ale lumii afacerilor (video-pro-
iector pentru prezentări publice, sistem
de sonorizare pentru conferinţe de
presă, whiteboard pentru brainstor-
ming etc.) în timp ce avansează în co-
municarea interculturală, câştigă
siguranţă de sine şi credibilitate.
Modulele CLS sunt orientate către:
4dobândirea de cunoştinţe cu ca-
racter general la nivel începător,
mediu şi avansat;
4învăţarea limbilor moderne în

scopuri specifice (pentru afaceri, pen-
tru domeniul tehnic, pentru domeniul
medical, economic, jurnalistic etc.);
4pregătirea cursanţilor pentru sus-
ţinerea examenelor de tip Cam-
bridge, TOEFEL, DELF, DALF, CILS,
CELI, DELE etc.).
Cursurile se finalizează prin adeve-
rinţă de participare, dar CLS testează
la cerere cunoştinţele de limbi străine şi
eliberează Certificat de competenţă
lingvistică.
Centrul are în ofertă cursuri de limba
engleză (responsabil de program - lect.
dr. Andrea Kriston), franceză (conf. dr.
Simona Cealmof), italiană (lect.dr. Sil-
via Paşcu), spaniolă (asist. dr. Raluca
Ciortea), rusă (conf.dr. Sorin Vintilă),

sârbă (lect.dr. Tania Petcovici), latină
(lect. dr. Mirela Tărăbîc) şi limba
română (lect. dr Sorin Vintilă).
Din punct de vedere juridic, activitatea
CLS de predare-învăţare se desfăşoară
conform Legii educaţiei naţionale nr.
1/2011, art. 131, alin. 1, iar testarea CLS (la
cerere) se efectuează în conformitate cu
scara şi descriptorii prevăzuţi de Cadrul
European Comun de Referinţă pentru
Limbi (CECRL) şi cu politica lingvistică
recomandată de Consiliul European al
Limbilor.
Un avantaj major al acestor cursuri este
preţul mult mai mic în comparaţie cu
preţul centrelor similare din oraş.
Astfel, costul unui set de 15 şedinţe este
de 280 lei şi se oferă o gamă serioasă
de reduceri: 
- 20% pentru elevi şi studenţi, 
- 20% pentru fidelitate (de la al doilea
curs) şi 
- 25% pentru studenţii Universităţii „Ti-
biscus”. 
De asemenea, se oferă testarea gra-
tuită a nivelului cursanţilor!!!
Cursurile CLS se adresează şi perso-
nalului din Universitatea „Tibiscus”,
care beneficiază de o ofertă imbatabilă:
50% pentru personalul universităţii şi
familiile acestora, adică doar 140 lei
pentru 15 şedinţe!!!
Pentru informaţii suplimentare vă stau
la dispoziţie responsabilii de programe,
directorul Centrului de Limbi Străine,
lect. dr. Silvia Paşcu, şi secretarul CLS,
ec. Carmen Nevăzutu.

Christina BARBU
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Se deschide
Centrul de Limbi Străine 

al Universităţii „TIBISCUS”
Într‐o lume a internaţionalizării şi globalizării, intersecţia culturilor devine apanaj cotidian, iar comunicarea
interculturală nu mai este doar un „hobby”, ci o necesitate imperioasă a supravieţuirii. În acest context,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne deschide, cu aprobarea Senatului Universităţii (con‐
form Hotărârii Nr. 178/6/07.03.2013), Centrul de  Limbi  Străine al Universităţii „TIBISCUS”.



Campania Uniunii Europene pentru in-
formarea consumatorilor din România,
„E dreptul tău! Acţionează!”, este o
inițiativă a Comisiei Europene. Campa-
nia a fost lansată în iunie 2012 şi se
desfăşoară pe parcursul unui an.
Din momentul aderării la Uniunea Euro-
peană, în 2007, consumatorii români au
câştigat drepturi garantate în toate
statele membre UE.
Însă, crearea unui cadru legislativ este
doar primul pas. Pentru a beneficia de
drepturile pe care le au, consumatorii
trebuie să le cunoască, să ştie unde pot
găsi mai multe informaţii şi cine îi
poate sprijini atunci când întâmpină o
problemă. Scopul acestei campanii este
de a-i încuraja pe consumatorii români
să îşi susţină drepturile, să ia atitudine
şi să devină activi în apărarea drep-
turilor lor.
Campania îi informează pe consuma-
torii români despre drepturile lor, pre-
cum:
4dreptul de a returna un produs co-
mandat online în termen de 10 zile de la
livrarea acestuia şi de a-şi primi banii
înapoi;
4dreptul la reparaţia sau înlocuirea
unui produs cumpărat recent, dacă
acesta nu funcţionează cum ar trebui;
4dreptul de a solicita compensaţie
atunci când pachetul de vacanţă achizi-
ţionat nu corespunde cu ceea ce s-a

promis în broşura şi cu serviciile plătite.
Asociațiile de consumatori joacă un rol
foarte important în informarea asupra
drepturilor acestora.
A fi un consumator care își cunoaște
drepturile înseamnă și a ști unde poți
găsi mai multe informații dacă în-
tâmpini o problemă, precum și cine te
poate sprijini în demersul tău de a-ți
susține drepturile. Din acest motiv,
campania promovează totodată și un
consorțiu format din două organizații –
Asociaţia Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor şi Promovarea Pro-
gramelor şi Strategiilor din România, și
Asociația pentru Protecția Consumato-
rilor din România, ca sursă pentru con-
sumatori de unde aceștia pot obține
mai multe informații și sfaturi.
Companiile pot obține un mare avantaj
competitiv dacă tratează fiecare client
cu respect, iar studenții sunt clienți
importanți.
„Studenții sunt azi mult mai deschiși
spre tehnologie sau spre folosirea medi-
ului online ca metodă de a face cumpă-
rături. Dacă sunt bine informați asupra
drepturilor pe care le au, ei pot evita
problemele sau chiar riscul de fraudă.
Din acest motiv, experții sunt aici, pen-
tru a-i informa pe studenții din univer-
sități despre drepturile lor, la ce să fie
atenți, ce informații ar trebui să
găsească pe un website sau în contracte.

Pentru a face cumpărături în siguranță,
ei trebuie să fie mereu conștienți de
drepturile lor și să acționeze pentru
apărarea acestor drepturi”, a declarat
Daniela Nane, ambasador al campaniei
„E dreptul tău! Acționează!”.
Experții au oferit studenților care au
vizitat centrul de informare, detalii des-
pre drepturile lor privind comerțul on-
line, serviciile de telecomunicații și
creditul de consum, precum și sfaturi
pentru cumpărături inteligente. La
acțiunea de informare, studenții au
aflat, de exemplu, că:
4dacă nu ești mulțumit cu ce ai
cumpărat online, ai dreptul să returnezi
produsul în 10  zile lucrătoare, din mo-
mentul livrării și să primești banii
înapoi, fără să a fi nevoit să explici de ce
te-ai răzgândit și fără a fi obligat la
penalități;
4ai dreptul să renunți la un contract
pentru un credit de consum, în termen
de 14 zile de la semnarea acestuia, fără
să fii nevoit să dai explicații, doar
anunțându-l pe creditor;
4poți păstra același număr de telefon,
chiar dacă alegi să schimbi furnizorul
de servicii de telefonie.

drept5

„E dreptul tău! Acţionează!”

Campania Uniunii Europene
„E dreptul tău! Acţionează!” le‐a
oferit studenţilor din Timișoara,
în 21 martie, informaţii utile des‐

pre drepturile lor de consuma‐
tori, atunci când fac cumpărături

online sau la semnarea unui 
contract de credit ori a 

unui contract pentru 
servicii de telecomunicaţii.

Liviu CODREA



Arta digitală (arta creată și manifestată
cu ajutorul computerului) este denumi-
rea pe care o poartă orice creație artis-
tică care se manifestă, este creată
exclusiv sau este modificată, prelucrată,
printr-un proces computerizat.
l Arta digitală este o formă a artei con-
temporane. Nici nu se putea altfel, în
vremurile acestea, când calculatorul a
devenit mama şi tata, în special pentru
tineri.
Cel mai important aspect al acestui gen
de artă este faptul că se afla abia la în-
ceput. Învăluită în mister, atrage din ce
în ce mai mulţi artişti pasionaţi de cal-
culator.
lEste inovatoare şi prin apropierea de
procesul clasic, pune la dispoziţie pen-
sule în versiuni electronice, filtre, lupe,
nenumărate surse de informaţie şi multe
alte tehnici, separat sau combinate.
Artiştii digitali – pictori, ilustratori, de-
signeri, graficieni sau modelatori 3D
reuşesc să creeze imagini imposibil de
realizat prin metode tradiţionale. O
nouă formă de artă, care completează
echilibrul şi perfecţiunea artei clasice.
lArta digitală, despre care se mai
spune că este arta viitorului, se află la
început în România şi se referă la arta
realizată exclusiv cu ajutorul tehnolo-
giei computerizate. Arta digitală cuprinde
un spectru larg de imagini-lucrari, de la
colaje, afise, postere, instalaţii video,
combinaţii de texte şi sunete, picturi şi
fotografii prelucrate până la modelări
3D şi generare de fractali. Nu orice fo-
tografie prelucrată în Photoshop se

numeşte artă digitală, ci numai acelea
care implică imaginaţie, simţ estetic,
complexitate şi spirit creativ.
Instrumentele tradiţionale de pictură,
desen, grafică sau chiar sculptură au
fost înlocuite în arta digitală de diverse
programe gen Adobe Illustrator, Adobe
Photoshop, Corel, Freehand sau pro-
grame dedicate exclusiv graficii şi mode-
lării 3D, cum ar fi 3D Studio Max, Maya
sau Z Brush. Astfel că, imagini care altă-
dată păreau imposibil de realizat în for-
mat fizic au devenit posibile cu ajutorul
tehnicilor digitale.
Istoria artei digitale are reperele şi con-
venţiile sale. Chiar dacă, din punct de
vedere strict cronologic, primele mate-
riale grafice produse pe un computer
sunt Oscilaţiile lui Ben Lapovsky (1956),
iar primele expoziţii, cele organizate de
computerişti la Howard Wise Gallery
din New York şi Galeria Universităţii
din Stuttgart, Germania (1965), în fapt
arta digitală îşi conturează o estetică
proprie în anii ’60, odată cu artişti ca
Vera Molnar sau Michael Noll, iar prima
expoziţie având ca obiectiv declarat in-
vestigarea rolului ciberneticii în arta
contemporană este Cybernetic Seren-
dipity (1968).
Colecţionarul tradiţional de artă caută
unicatul, lucrul „făcut de mână“. Obiec-
tul păstrează amprenta corpului artistu-
lui, urmele mişcărilor sale. A achizi-
ţiona o piesă autentică înseamnă a
poseda, într-un fel, trupul creatorului ei.
De aceea, o copie, oricât de meşteşugită,
nu poate satisface gustul amatorului

pasionat. Comerţul de artă este forma
elevată a traficului de carne vie. În cazul
artei digitale, elementul corporal
lipseşte. Contribuţia artistului ţine de
concepţie, iar realizarea operei, mediată
de tehnologia informaţiei, nu presu-
pune intervenţia fizică. A mânui pe-
nelul, dalta sau cuţitul nu este acelaşi
lucru cu a manevra mouse-ul. În primul
caz, mişcarea vie se imprimă în lucrare,
în al doilea, gândirea detaşată de corp
face să apară structura. Cum arta este,
ne-o spune Leonardo, una cosa men‐
tale, interesul pentru procesul de
creaţie rămâne, dar dorinţa de a poseda
obiectul rezultat se diminuează. Ima-
ginea concepută de artist poate deveni
obiect, dacă este imprimată pe un ma-
terial, într-un format care poate fi decis
de artist sau de client. Imprimarea
schimbă însă radical relaţia cu lumina.
Artistul şi-a conceput opera pe ecranul
monitorului, care nu trebuie iluminat
ca un tablou: el radiază lumina, nu o
reflectă. Obiectul imprimat este văzut
însă la o sursă de lumină exterioară. De-
sigur, artistul poate verifica, printr-un
exemplar de probă, schimbarea adusă
operei de diferenţa de iluminare.
Modalitatea uzuală de achiziţie pre-
supune, însă, că amatorul vede opera pe
un site web, emanând lumină, o cum-
pără online şi primeşte obiectul care, re-
flectând lumina, poate fi cu totul altul.
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În accepţiunea sa estetică, arta
digitală nu poate fi discutată în

afara contextului artei noilor
media, alături de instalaţiile
video sau performance‐urile 

multimediale. 
Apariţia noilor media pe scena

artei contemporane este 
la rândul său strâns legată de

mişcările artistice ale anilor ‘60: 
op şi kinetic art, Fluxus, 

performance, land art.

Arta digitală

Mihaela CONSTANTIN



Anul acesta, cea de-a XXI-a ediţie a sim-
pozionului internaţional se va desfășura
în Timişoara în perioada 31 mai-2 iunie
și va avea ca temă „Psihologia și dezvol-
tarea continuă”, fiind organizat de Fa-
cultatea de Psihologie a Universităţii
„Tibiscus” din Timişoara, în parteneriat
cu Administrația Națională a Peniten-
ciarelor, Centrul de Reeducare Buziaș
(România), Direcția Generală de Execu-
tare Penală în Comunitate și de Justiție
Juvenilă a Departamentului de Justiție
a Guvernului din Catalonia(Catalonia,
Spania), Departamentul de Ştiinţe Po-
litice, Sociale şi ale Comunicării al Uni-
versităţii Salerno (Italia) și Departa-
mentul de Studii Educaționale a Facul-
tății de Educație a Universității din
Malta (Malta).
Comitetul de organizare al SICAP 21  in-
vită cadrele didactice sau studenţii, cer-
cetătorii sau specialiştii în domeniul
psihologiei sau conex acestuia, să ia
parte la simpozion, prin prezentarea,
publicarea sau doar audierea de lucrări
științifice, participarea sau moderarea
de ateliere.
Pe parcursul celor trei zile se vor pre-
zenta lucrări și desfășura ateliere în ca-
drul următoarelor secţiuni: Psihologia
sănătăţii, Psihoterapie, Psihologia edu-
caţiei, Psihologie organizaţională, Psi-
hocriminologie, Workshop și Varia, la
aceasta din urmă putând fi prezentate

și publicate și lucrări din domenii
conexe psihologiei.
Lucrările științifice vor fi publicate în
volumul SICAP 21 cu ISBN sau
în Thomson Reuters (ISI) de către Mon-
duzzi Editore International Procee-
dings Division (doar în limba engleză)
după analizarea de către comitetul

științific al simpozionului și plata taxei
aferente acestei publicări, acestea din
urmă vor fi indexate în Conference Pro-
ceedings Citation Index, accesibil prin
ISI Web of Science.
Simpozionul va fi creditat de către Co-
legiul Psihologilor din România.
Anul acesta, se vor organiza în preziua
simpozionului internațional, în 30 mai,
dar în cadrul acestuia, atât două sec-
țiuni speciale, Comunicări și Poster, la
care cadrele didactice preuniversitare
vor putea audia sau prezenta lucrări din
domeniul educațional, cât și instruiri de
informare științifică și workshop-uri
speciale pentru toți actorii mediului
preuniversitar – cadre didactice și, res-
pectiv, elevi de liceu. Lucrările prezen-
tate în cadrul acestei zile vor fi publicate
într-un volum electronic de lucrări ale
simpozionului internațional, cu ISBN,
iar prin participarea la activități se vor
obține diplome de participare ce pot fi
echivalate cu credite pentru educaţie şi
formare profesională.
Informații suplimentare se pot obține
accesând www.sicap.org – detalii refe-
ritoare la secţiunile şi programul sim-
pozionului, condiţiile de redactare a
lucrărilor, termenele limită, taxe de par-
ticipare, posibilitatea de a modera un
atelier, oportunităţile de cazare şi
alte informaţii utile, precum şi formu-
larul de înscriere.
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Simpozion Internaţional de Psihologie

În fiecare an, Facultatea
de Psihologiea Universităţii 

„Tibiscus“ din Timişoara 
organizează, împreună 

cu parteneri din Europa, 
Simpozionul Internaţional de

Cercetări şi Aplicaţii în 
Psihologie (SICAP) care se

adresează specialiștilor 
și studenţilor din domeniul

știinţelor umane.

Conf. univ. dr. Alina ZAMOŞTEANU,
Director Departament Psihologie, 

Facultatea de Psihologie, 
Universitatea Tibiscus din Timișoara

Preşedintele Comitetului 
de organizare a SICAP 21
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FCIA: dotări și colaborări
BAZA MATERIALĂ

Pentru desfăşurarea activităţii didac-
tice, studenţii FCIA au la dispoziţie eta-
jul II al sediului de pe strada Lascăr
Catargiu nr. 4-6 al universităţii. Aici,
într-un spaţiu complet climatizat, se gă-
sesc:
-2 săli de curs şi seminar dotate cu cal-
culator, proiector audio-video BenQ şi
tablă interactivă Smart Technologies
64”.
-6 laboratoare de informatică dotate cu
60 de PC-uri astfel:
Laborator programare (12 staţii de lucru
thinclient Wyse; Switch Cisco; Router
Cisco; Server blade IBM cu 2 procesoare
CISC quad-core; Unitate de stocare
externă IBM)
Laborator soft educaţional (12 staţii de
lucru thinclient Wyse; Switch Cisco;
Router Cisco; Server blade IBM cu 2
procesoare CISC quad-core; Unitate de
stocare externă IBM)
Laborator sisteme de operare Unix –
SunOS solaris 5.11 (cu server HP)
Laborator multimedia (10 PC-uri P4)
Laborator multimedia (10 PC-uri P4)
Laborator de cercetare (16 PC-uri P4)
reţea structurată, Internet prin fibră op-
tică, studenţii având acces liber în labo-
ratoare şi Internet  zilnic între orele
9-21.

La parterul clădirii se află localizată
biblioteca universităţii, având cărţi şi
manuale de informatică cu directă
adresabilitate la necesităţile de infor-
mare ale studenţilor.

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE

FCIA are, prin intermediul programelor
Erasmus şi Tempus adresate studenţilor
dar şi al relaţiilor academice destinate
cadrelor didactice, un mare număr de
parteneriate cu facultăţi de profil simi-
lar ale unor universităţi de prestigiu din
străinătate. Printre acestea, cele mai
strânse legături s-au stabilit pe parcur-
sul anilor cu Universitatea Emden-Leer
din Emden (Germania), Universitatea
Jules Vernes din Picardie (Franţa), Uni-
versitatea DeMontfort din Leicester
(Marea Britanie), Universitatea Link
Campus din Italia, Universitatea Strat-
egy din ZhohtyVody (Ucraina), Univer-
sitatea Nikola Tesla din Belgrad (Serbia)
etc.
Începând cu anul 2006, cadre didactice
ale facultăţii, iar din anul universitar
2007/2008 cadre didactice şi studenţi
au fost incluşi într-un program ERAS-
MUS cu Universitatea din Emden (Ger-
mania) cuprinzând stagii de pregătire,
schimb de cadre didactice şi studenţi.
Începând cu anul universitar 2012/2013,

Facultatea de Calculatoare şi
Informatică Aplicată a Universităţii
„Tibiscus“ din Timişoara a încheiat un
acord instituţional de tip ERASMUS cu
Universita degli Studi di Roma „La
Sapienza“, prin care, în perioada 2012-
2014, câte doi studenţi sau masteranzi,
în fiecare an universitar, de bursă de
studii pentru o perioadă de 6 luni la De-
partamento di Informatica al
universităţii italiene.
Acesta este cel de-al 8-lea acord ERAS-
MUS încheiat de facultatea noastră,
lista completă a universităţilor/insti-
tuţiilor partenere fiind, în acest an uni-
versitar, următoarea:
University of Applied Science, Emden
(Germania) – 17 schimburi realizate
până acum
„De Montfort” University, Leicester
(Anglia) – 5 schimburi
Université de Picardie Jules Verne
(Franţa) – 1 schimb
Université Paris-Est Marne-la-Valée
(Franţa) – 3 schimburi
Université Paris-Sud 11, Orsay (Franţa) 
Universitaria – Centro de Practicás,
Barcelona (Spania) – 6 schimburi pen-
tru practică
Università degli Studi di Roma „La
Sapienza”, Roma (Italia).

Tiberiu Marius KARNYANSZKY

Într‐o lume a concurenţei din ce
în ce mai acerbe, a ofertelor

avantajoase ale instituţiilor de
învăţământ superior din zona de

vest, iată mai jos cel puţin două
motive pentru a alege 

Facultatea de Calculatoare şi 
Informatică Aplicată 

a Universităţii „Tibiscus” 
din Timişoara.



Centrul de Cercetări Aplicative și
Consultanță în Economie din cadrul
Universităţii „Tibiscus” din Timişoara
organizează, în 31 mai, ediţia a VI-a a
conferinței internaționale „Societatea
cunoașterii în spațiul Europei unite”. 
Tematicile abordate sunt următoarele:
Afaceri internaţionale; Statistică şi
matematici aplicate în economie; Dez-
voltarea şi promovarea afacerilor; Sis-
teme informatice în economie; Conta-
bilitatea şi finanţele organizaţiilor;
Dezvoltare durabilă şi protecţia mediu-
lui; Management; Marketing; Econo-
mie şi societate. Lucrările vor fi publi-
cate în revista „Anale. Seria Ştiinţe Eco-
nomice. Timişoara”.
Publicarea revistei „Anale. Seria Ştiinţe
Economice. Timişoara” a început în
anul 1994, prin preocuparea cadrelor di-
dactice ale Facultăţii de Ştiinţe Eco-
nomice din cadrul Universităţii „Tibis-
cus” din Timişoara. 
Ritmicitatea publicaţiei este anuală, ul-
timul număr publicat fiind Volumul
XIV/2008, data apariţiei acestuia fiind
Mai 2008. Tematica revistei este
cuprinsă în domeniul Ştiinţelor Eco-
nomice, incluzând toate subdomeniile
aferente: Economie, Management şi ad-
ministrarea afacerilor, Marketing, Mer-

ceologie, Finanţe, bănci şi asigurări,
Contabilitate, Cibernetică economică,
Statistică şi previziune economică,
Relaţii economice internaţionale şi
Informatică economică. 
Evoluţia publicaţiei pe parcursul pe-
rioadei sale de existenţă s-a materializat
iniţial prin scrierea rezumatelor lucră-
rilor în limba engleză, iar începând cu
anul 2007 toate articolele cuprinse în
publicaţie sunt scrise în limba engleză.
Standardele de calitate ale publicaţiei
au fost ridicate odată cu realizarea de
recenzii a lucrărilor de către profesori
universitari din cadrul instituţiei emi-
tente, dar şi din cadrul unei universităţi
din străinătate (Serbia).
Revista a fost supusă unei evaluări de
către AEA ( American Economic Asso-
ciation ) şi a fost acceptată, începând cu
anul 2007, includerea acesteia în trei
baze de date internaţionale electronice
JEL (Journal of Economic Literature):
JEL on CD, e-JEL şi EconLit. Începând
cu numărul XIII/2007, revista este com-
plet indexată în baza de date CEEOL
(Central and Eastern European On Line
Library).
Durata estimată de către EBSCO până
la finalizarea indexării volumelor XIII -
XVIII este 3-6 luni.

Revista a fost acceptată spre indexare în
baza de date RePEc. Volumul XVIII/
2012 este deja complet indexat.
Revista primit acceptul pentru indexare
în baza de date DOAJ, iar indexarea
efectivă este în curs de realizare.
În prezent revista este supusă evaluării
şi de către alte instituţii în vederea in-
cluderii în alte baze de date interna-
ţionale, de remarcat fiind faptul că se
află în evaluare de către Thomson Reuters
pentru obţinerea clasificării ISI.
Accesul la articolele revistei este gratuit,
în sensul că este permisă citirea, des-
cărcarea, distribuirea, tipărirea artico-
lelor.
Dat fiind faptul că tematica revistei
acoperă toate subdomeniile din dome-
niul Ştiinţelor Economice, oferă opor-
tunitatea de a publica rezultatul cer-
cetărilor, atât cadrelor didactice din
cadrul instituţiei, cât şi altor cercetători
din ţară şi din străinătate.
În ultimii trei ani, a crescut atât numă-
rul de articole publicate, cât şi nivelul
ştiinţific al acestora, fapt datorat în
mare parte eforturilor colegiului de
redacţie de a creşte prestigiul revistei.

Daniel KYSILKA
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Conferinţă internaţională 
de economie



Prezentarea programului şi recrutarea
studenţilor a început prin completarea
chestionarelor pentru autocunoaştere.
Astfel, studenţii au putut afla din care
dintre următoarele tipuri de personali-
tate fac parte: tipul realist, tipul inves-
tigativ, tipul artistic, tipul social, tipul
întreprinzător şi tipul convenţional.  
Andrada Arton şi Adriana Simu,
reprezentantele BNS, i-au îndrumat pe
studenți să aleagă cea mai bună profesie
în funcție de tipul de personalității.  
Următorul pas este cel de a discuta ele-
mentele de bază ale unui interviu.
Studenții au răspuns în scris la cele mai
frecvente cinci întrebări pe care angaja-
torul le adresează în cadrul interviului.
Ce atitudine trebuie să adopte inter-

vievatul, ce întrebări ar trebui să pună,
ce ținută ar trebui poarte, care sunt cu-
lorile potrivite pentru aceasta și ce ges-
turi este necesar să fie evitate sunt
elementele cheie ale întâlnirii dintre
studenți și „Caravana Carierei”. 
„Caravana Carierei” este un proiect con-
ceput de Uniunea Europeană împreună
cu Guvernul României, Fondul Social
European și Blocul Național Sindical,
proiect cofinanțat din Fondul Social Eu-
ropean prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 „Investește în oameni”.
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Caravana Carierei 
la Timişoara

,,Caravana Carierei” este
un proiect destinat 
tuturor studenţilor, 
organizat de Blocul

Naţional Sindical (BNS),
care urmăreşte recrutarea 

şi integrarea tinerilor 
pe piaţa muncii. 

„Caravana Carierei” 
a vizitat şi facultăţile 

din cadrul Universităţii
,,Tibiscus”. 

Denisa DUMITRAŞ
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Organizaţia Studenţilor Basarabeni
(OSB) din Timișoara a organizat,
în perioada 27‐31 martie, cea de a
XIII‐a ediţie a Festivalului Cultural
„Zilele Basarabiei”, pentru a săr‐
bători 95 de ani de la Marea
Unire a Basarabiei cu Patria
Mamă. 
Data de 27 martie 1918 rămâne o
dată memorabilă pentru fiecare
român, întrucât Basarabia a fost
prima provincie care s‐a alipit Ro‐
mâniei pentru a forma România
Mare, transformând „o graniţă
într‐o punte”.
Este o tradiţie ca, în fiecare an,
Organizaţia Studenţilor Basara‐
beni din Timișoara să aducă o
parte din cultura din Republica
Moldova în Banat. Festivalul a
reunit români de pe ambele 
părţi ale Prutului.

Manifestările din cadrul festivalului
au încercat „să aducă o parte din cul-
tura din Republica Moldova aici, în
Timișoara”, spune Iana Polihromova,
purător de cuvânt al OSB.
Festivalul s-a deschis oficial cu dezba-
terea „Redobândirea cetățeniei ro-
mâne – drept istoric sau poartă spre
Europa?!” care a avut loc de la ora 18
la bastionul Theresia.  
Cele trei zile de festival au cuprins
mai multe acțiuni culturale: dezbateri,
întâlniri și prezentări literare cu unul
dintre cei mai populari scriitori din
Republica Moldova şi România de azi,
Alexandru Vakulovski, foarte iubit şi
în Timişoara, căruia i s-au alăturat
Moni Stănilă și Ana Pușcașu. 
Întâlnirea cu și despre literatura basa-
rabeană s-a desfăşurat joi, 28 martie,
de la ora 15, în Aula bibliotecii „Eugen
Tudoran”. 
Prezentările cărţilor „Dați foc la cărți”
de Alexandru Vakulovski și „Sagar-
matha” de Moni Stănilă au avut loc vi-
neri, 29 martie, de la ora 18, în
Cafeneaua D’Arc din Piața Unirii. 
Festivalul i-a încântat pe timișoreni

cu un performance de la ora 14, în
Piața Revoluţiei. 
Spectacolul care urma să fie susținut
de teatrul „Bogdan Petriceicu Hașdeu”
din Cahul,  de la ora 15, la Porto Arte
nu a mai avut loc. Din cauza sistemu-
lui de vize dintre România și Repu-
blica Moldova, trupa de teatru
invitată  la festival nu a reușit să
ajungă la Timișoara. Probabil n-aveau
bască. În schimb, organizatorii au
lansat o invitaţie sâmbătă, de la ora 16,
la o piesă de teatru din cadrul festiva-
lului „24 de ore de teatru”. 
Ultima zi a festivalului a cuprins o vi-
zită la muzeul din incinta Catedralei
Metropolitane, de la ora 12 și proiecția
filmului „Făt”, regizat de Ivan Naniev,
care a avut loc în  Aula Magna
Universității de Vest Timișoara, de la
ora 18. 
Accesul a fost liber la toate evenimen-
tele din cadrul festivalului cultural
„Zilele Basarabiei”.

Delia VREME

Festivalul cultural
„Zilele Basarabiei”



Evident, gestul său a stârnit replici, cea mai
sonoră aparţinându-i lui N. Manolescu,
alertat, în principal, de noua direcţie a
revistei clujene. În editorialul său, în-
spre final, criticul respingea net „reîn-
vierea ipotezei stupide”, lipsită de vreun
temei documentar, potrivit căreia Emi-
nescu ar fi fost internat din motive „nu
medicale, ci politice”. A mai făcut-o şi
în alte împrejurări, iar în Istoria critică
ne reamintea că G. Călinescu, con-
struind legenda biografică, în pagini de
„mare prozator”, a consacrat şi „eroarea
de diagnostic”; or, nu atât combaterea
punctului de vedere medical a fost difi-
cilă (mai ales după lămuririle aduse de
medicii Ion Nica şi Ov. Vuia), „cât a
celui cultural”, impunând, prin icono-
clastia călinesciană, un mit invincibil,
conchide N. Manolescu.
S-a consumat multă cerneală pe margi-
nea acestui subiect, perioada postde-
cembristă activând şi radicalizând astfel
de preocupări. Să amintim că acelaşi C.
Barbu, un pătimaş al arhivelor, desco-
perea la Moscova, cu „o bucurie de om
smintit” (cum spunea într-un interviu),
76 de lădiţe Cantemir, din care a valori-
ficat, deocamdată, 25 de volume (tri-
mise şi lui Putin!), visând la Integrala
Cantemir! Evident că şi „afacerea Emi-
nescu”, „premeditată”, ascunde multe
taine, alimentând „bursa zvonurilor” şi
o înfloritoare scenarită. Nu puteau lipsi,
fireşte, amicii şi „amantele”, falanga
conspiraţionistă, urzelile serviciilor se-

crete (agenţi, telegrame, corespondenţă
cifrată) într-un context tulbure, cu un
„pacient” (Eminescu, desigur) care tre-
buia sechestrat, „anihilat”, scos din joc
etc., internat („mal-tratat”, scrie C.
Barbu), având în Titu Maiorescu  „cauza
instrumentală” şi în Regele Carol I „co-
manditarul”. Dincolo de numeroasele
exagerări şi fabulaţii, ipoteza conspira‐
ţionistă are şi solide temeiuri, deloc de
neglijat. Poetul însuşi pre-simţea căde‐
rea, bănuia consecinţele, plătind pentru
vitriolantele sale campanii de presă. Jur-
nalistul, de fapt, incomoda. Şi ar trebui
să cădem de acord că o explicaţie rezo-
nabilă convoacă ambele serii de argu-
mente (medicale şi politice), cum şi
dovedea, recent, Theodor Codreanu, in-
vocând teoria dublului referenţial, con-
jugând perspectivele: cea patologică,
evidentă (referenţialul maladiei), dar şi
cea ideologică (conjunctura politică,
adversitatea, implicarea masonică).
Dacă lectura textuală, cu îndelungi şi
rafinate popasuri exegetice, este în firea
lucrurilor (cum, tacit, se admite), ea se
cuvine întregită prin lectura contex‐
tuală, încercând a descifra, în cazul lui
Eminescu, epoca sa, cea care  i-a hrănit
îmbelşugat opera ziaristică. O frază pe
care o aşternea (imprudent?) Dimitrie
Vatamaniuc, prefaţând volumul lui
Călin L. Cernăianu, anume că Eminescu
ar fi fost „deţinut politic” a trezit nume-
roase reacţii şi suspiciuni, activând,
însă, frontul celor interesaţi a cerceta

„viaţa politică” a marelui gazetar, che-
mat irezistibil de sirenele jurnalismului.
„Absorbit” de programul eminescian, N.
Georgescu anunţa, încă în 1994, o „altă
viziune”, impunând în eminescologie
un nou curent, ilustrat de câteva pres-
tigioase nume, aşa-zişii „cercetători in-
disciplinaţi”. Printre ei, desigur, în
primul rând, Theodor Codreanu şi N.
Georgescu, apoi Călin L. Cernăianu
deschizând o anchetă juridică de ecou,
I. Filipciuc, Constantin Barbu, cu impo-
zantul corpus de documente Codul in‐
vers, negreşit, Ov. Vuia, îndreptându-ne
Spre adevăratul Eminescu (2 vol.), cu
toţii acreditând, în pofida unor puncte
de vedere în conflict, teoria conspiraţiei.
Mai mult, între ei s-au iscat şi ciudate
polemici, o „războire inutilă”, constata
Theodor Codreanu; dar demersurile lor,
de elan detectivistic, vădesc – conver-
gent şi indubitabil  – „schimbarea para-
digmei în biografia eminesciană”. Din-
colo de fricţiunile (inerente, am zice)
din interiorul „curentului”,  noii exegeţi,
apăsând pe senzaţional, dar chemând la
apel fapte controlabile (vezi, de pildă,
somaţia lui P.P. Carp, cerând „potolirea”
lui Eminescu), doresc a spulbera seria
de mistificări şi prejudecăţi legate de
viaţa poetului, în ultimii săi şase ani. 
Această „râvnă rectificatoare”, cu ţintă
biografică, expediată în rizibil de unii
comentatori, aşezată sub semnul
„stupizeniilor” şi „elucubraţiilor”
de către alţii, se vrea, de fapt, un demers
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EMINESCU – IPOTEZA 
POLEMOS

Recent, într‐un articol incendiar
găzduit în Tribuna, (Eminescu.
Istorisirea celei mai cumplite
crime din istoria României),
Constantin Barbu ne avertiza
asupra unui mai vechi proiect, 
relansat, conceput acum „în 12
cărticele”, dorind a dezvălui acel
„ghem obscur” al evenimentelor
din viaţa poetului, acoperind
perioada 28 iunie 1883 – 15 iunie
1889, culminând cu un proces 
Eminescu pe care cercetătorul
îl va intenta statului român! 



demistificator, propunând adevărata
demitizare a genialului poet-gazetar. Să
fie vorba de o teorie prefabricată (cum
zic aprigii contestatari), într-o epocă în
care – depune mărturie însuşi Titu
Maiorescu în a sa Istorie contimporană
– abundă intrigile şi cabalele? Sunt
toate  aceste ipoteze de lucru simple
„aberaţii” ale secretomaniei, „fără su-
port documentar credibil”, dincolo de li-
mita plauzibilului, rod al unei herme-
neutici exaltate pe care o cultivă „justi-
ţiarii”? Se ştie, tenebroasa zi de 28 iunie
1883 a făcut să curgă multă cerneală,
analiştii ultimului val (printre ei, cărtu-
rari de calibru, începând cu D. Vatama-
niuc şi M. Ungheanu) pledând pentru o
conjuraţie anti-Eminescu. Chiar poetul
era obsedat de astfel de „cabale”, consi-
derându-se un om abandonat. Iar for-
mula „moarte antumă” a prins, bucu-
rându-se de girul unor autorităţi în ma-
terie. Fireşte, şi de reacţia promptă a
celor care refuză să admită că ar fi vorba
de o „boală născocită”, nedorind a-l în-
ghesui – pe suportul unei aberante ima-
ginaţii scenaristice (cf. C. Stănescu) – şi
pe T. Maiorescu pe lista harnicilor com-
plotişti. Dar faptele rămân fapte şi ele
cer examinarea grijulie a contextului,
exploziv în acei ani (reprofilarea politi-
cii externe, presiunea Tratatului secret
de alianţă cu Puterile Centrale, compli-
citatea unor personaje sus-puse, febra
conspiraţionistă etc.). Cei care s-au în-
cumetat a reconstitui „filmul unei zile”

– o zi de răscruce în destinul emines-
cian – încearcă a scoate eminescologia
dintr-un „conformism docil”, mane-
vrând inerţial clişee bătătorite, cu vechi
state de serviciu. În fond, în ziua în care
Eminescu a fost „sechestrat” la ospiciul
privat al dr. Şuţu sub pretextul de a fi în-
nebunit subit, conform „diagnosticului”
soţiei lui Slavici (Catherine Magyarosy
Szöke), cea care, pe cartea de vizită tri-
misă lui Maiorescu, la o oră matinală, îl
anunţa că incomodul său chiriaş e
„foarte reu”, gazetarul tipărea în Timpul
un vitriolant editorial, denunţând in-
tenţia guvernului „de a-şi subjuga
presa”. Şi cerând sprijinul caracterelor
tari, ieşind la luptă. Or, neîndoielnic,
Eminescu a fost un caracter tare, frânt
până la urmă, „depus” la acea casă de să-
nătate fără a fi fost vizitat de amici în
perioada internării, cu un certificat me-
dical întocmit abia la 5 iulie 1883, trans-
ferat apoi la Viena, „tot pe ascuns”, fără
paşaport etc., tratat de un sifilis inven-
tat, îndopat – totalmente contraindicat
– cu mercur (mai apoi), invocându-se
drept factori cauzali zestrea ereditară
ori epuizarea. Punând cap la cap docu-
mentele probatoare (câte sunt), noii
exegeţi aduc la lumină numeroasele ne-
concordanţe ale depozanţilor, contem-
porani ai poetului. Începând, desigur,
cu Maiorescu, criticul operând în jurna-
lul său (Însemnări zilnice) numeroase
adăugiri, cu creion roşu, despre „greaua
epocă Eminescu”; şi care ar fi devenit,

astfel, nu doar orchestratorul conspira-
ţiei, ci, potrivit unor eminescologi în
transă, chiar „călăul” lui Eminescu, scria
maliţios-indignat C. Stănescu.
Categoric, paternalismul maiorescian,
suferind de carenţă afectivă, a displăcut
lui Eminescu. Chiar dacă Titu Maio-
rescu a fost singurul editor în timpul
vieţii poetului (V.G. Morţun doar inten-
ţionând o „ediţie curăţită”, eliminând
„schimbările întâiului editor”); ulterior
„debarcării” şi internării, criticul voia a-
l şti plecat, „aşezat în Iaşi” (6/18 aprilie
1884), sechestrându-i manuscrisele şi
asigurând tutela asupra ultimului Emi-
nescu, pe baza unei înţelegeri verbale
cu tatăl său. E limpede, gazetarul a plă-
tit pentru un „delict politic”, fiind sacri‐
ficat. Războindu-se cu teza vidului
spiritual, Theodor Codreanu, cu o „ve-
racitate greu de desminţit”, aprecia Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, fisura imaginea
oficială a anilor „eclipsei”, apărată cu
cerbicie. Curios, N. Manolescu crede că
adevăraţii detractori sunt „aceia care au
pus în circulaţie aberanta teză a unui
Eminescu deţinut politic, cel dintâi din
România şi, încă, ucis de monstruoasa
coaliţie liberalo-junimistă”. Polemica,
fireşte, nu se va istovi curând. Scotocind
arhivele, armata de eminescologi va
produce noi dovezi, reconfigurând sto-
cul de informaţii, luminând hăţişurile
epocii. (continuare în numărul următor)
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CONSPIRAŢIONISTĂ (I)

Adrian Dinu RACHIERU

Cu gândul la tine

Sunt un fluture năucit
Ale cărui aripi  vor cădea la apus.

Existenţa mea zig‐zagată
Fi‐va uşor de‐ndurat;

În mii de culori mă voi frânge,
Cu gândul la tine.

Raze de lună  bat stinghere în geam
Şi‐mi luminează sufletul

Nu pot să‐ţi smulg un zambet 
Să adorm cu gândul la el.

Dorinţă

Se așterne bruma
Pe umarul meu trist și gol

Acolo unde m‐ai căutat
Și apoi ai fugit de mine.

Ai născocit o poveste;
Acum îți ștergi masca

Cu o cârpă udă,
Te tăvălești iar in nămol

Cu sufletul travestit
Adăpostit in zdrențe de iubire.

Noi doi

Suntem două felii de pâine abstracte,
Dar cu aceeaşi chimie

Ce se unesc în miez de noapte,

Înmuiate‐n lapte.
Firimituri sunt gândurile noastre

Ce plutesc într‐un univers plăpând şi
mut,

Temător şi absurd.

Peisaj opac

Fragilitatea sufletului zdrobit
Caută înalţarea,

Strigătoarea durere descântă sângele.

Spaima transformării e imensă,
Chinul a devenit obişnuinţă,
Trupul sfârşit greu adoarme
Mintea rătăceşte absentă

Într‐un peisaj opac.

POESIS
FELICIA PANĂ



Concursul se adresează studenților,
masteranzilor și doctoranzilor la facul-
tăți de jurnalism, comunicare și relații
publice, aceștia fiind invitați anual să
identifice subiecte de interes pentru
cetăţeni în domeniul afacerilor eu-
ropene și să realizeze materiale de presă
pentru canale audio, video și online.
27 de facultăți de profil din întreaga țară
au fost invitate anul acesta să participe
în program și să găzduiască, într-o
primă etapă a proiectului, vizitele de
prezentare a concursului. 
Alături de organizatorii campaniei,
urma să fie invitat  „un jurnalist cu
experiență relevantă în domeniu în
fiecare centru universitar pentru a le
oferi studenților sfaturi practice privind
realizarea materialelor de presă“.
De fapt, au fost doi. Două, mai exact.
Prima a vorbit Manuela Strinu, jurna-
listă la staţia locală Digi24TV: corect,
decent şi la obiect.
A doua... dincolo de faptul că i-a pre-
venit pe studenţi că vorbeşte mult, s-a
mai şi ţinut de cuvânt. Astfel, studenţii

jurnalişti au aflat lucruri noi, cum ar fi
că trebuie să scrie subiectiv, că deta-
şarea afectivă ar duce la articole „aride“
etc., adică exact opusul  a ceea ce învaţă
în facultate.
Acum şi o veste bună: la ediţia prece-
dentă, studenta Denisa Dumitraş, de la
Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi
Limbi Moderne a Universităţii „Tibis-
cus“, care a participat la secţiunea video
a concursului, a câştigat locul III cu ma-
terialul „Obezitatea, suferinţa secolu-
lui“.
În acest an temele europene propuse de
organizatori sunt: promovarea relan-
sării economice, guvernanța economică
și ocuparea forței de muncă (strategia
„Europa 2020”); Negocierile privind
noul buget al Uniunii Europene pentru
perioada 2014-2020; rolul Europei în
lume; reforma politicii agricole comune
și de dezvoltare rurală şi, în fine, Anul
European al Cetățenilor.
Materialele înscrise în concurs trebuie
să îndeplinească următoarele condiții:
materialul audio sau video înregistrat

nu trebuie să depășească 3 minute; ma-
terialul scris pentru presa online trebuie
să conţină cel puţin 3.800 de caractere
şi cel mult 4.500 de caractere (fără
spaţii); materialele înscrise în concurs
trebuie să fie însoțite de o prezentare a
proiectului de maximum 1.000 de cu-
vinte.
Termenul limită pentru înscrierea ma-
terialelor în concurs este 10 mai 2013.
Acestea vor fi jurizate de o comisie for-
mată din experţi ai Reprezentanţei Co-
misiei Europene în România şi din
jurnalişti de prestigiu din domeniul au-
diovizual. 
Cele mai bune proiecte vor fi premiate.
În plus,  maximum 12 persoane (ocu-
panții locurilor I și II) vor fi invitate de
către Reprezentanța CE să participe, în
luna septembrie 2013, la o vizită de
studiu de cinci zile la Bruxelles, pentru
o serie de întâlniri cu oficiali ai insti-
tuțiilor europene.

Liviu CODREA
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Reprezentanţa Comisiei Europene în România
organizează cea de‐a patra ediţie a programului
„Europa Jurnaliștilor din Amfiteatre”, 
în perioada februarie‐septembrie 2013. Studenţii
Facultăţii de Jurnalism, Comunicare 
şi Limbi Moderne din cadrul Universităţii 
„Tibiscus“ din Timişoara au aflat detalii despre
competiţie joi, 28 martie, cu ocazia vizitei 
de prezentare a concursului. 

Europa Jurnaliştilor 
din Amfiteatre



Care este rolul și locul migran‐
ţilor în Europa? Comisia îi invită
pe studenţii de la facultăţile 
de artă, grafică și comunicare 
din toate cele 27 de state 
membre ale Uniunii Europene 
și din Croaţia să reflecte asupra
contribuţiei pe care o au
migranţii în societăţile 
europene.

Concursul organizat la nivelul întregii
UE îi provoacă pe studenți să elaboreze
lucrări de artă prin care să își exprime
opiniile cu privire la acest subiect și care
să reflecte rolul pe care migranții îl au
în viața noastră. Pentru a stimula o dez-
batere constructivă și a reflecta asupra
situației migranților în Europa, Comisia
le oferă noilor talente ale Europei posi-
bilitatea de a-și expune prin artă punc-
tul de vedere.
La concurs pot participa toți studenţii
cu vârsta de peste 18 ani care sunt
înscriși la o instituție de învățământ su-
perior din domeniul artei, graficii sau
comunicării din orice țară UE și din
Croația. 
Facultățile trebuie să prezinte lucrările
până la 21 iunie 2013, la următoarele
categorii: Poster, Fotografie și Video.
Fiecare facultate poate prezenta una sau
mai multe lucrări de artă, în una sau
mai multe categorii. Lucrările vor fi
evaluate la nivel național, iar cele mai
bune dintre acestea (maximum 10
lucrări pentru fiecare țară) vor fi trans-
mise unui juriu european care îi va se-

lecta pe cei 30 de finaliști și va decide
câștigătorul european pentru fiecare
categorie. Din acest juriu vor face parte
profesioniști din domeniul comunicării,
artei și mass-mediei, precum și per-
soane din rândul comunităților de
migranți.
Cei 30 de finaliști europeni vor fi
invitați să participe la ceremonia de de-
cernare a premiilor, care va fi organizată
la Bruxelles și la care se preconizează că
va participa Cecilia Malmström, comis-
arul european pentru afaceri interne. Se
va acorda un premiu special al publicu-
lui, pe baza unui vot public exprimat pe
site-ul de internet menționat mai jos.
Fiecare dintre facultățile ai căror
studenți vor câștiga locul I la cele trei
categorii și premiul publicului va fi
recompensată cu 10 000 EURO, care să
fie folosiți în scopuri educaționale.
Informații complete privind termenii și
condițiile concursului pot fi găsite pe
site-ul: www.migrantsineurope.eu/.

Silviu PREDESCU
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„Migranţii în Europa”: 

Concurs multimedia la nivel european



Experiment Digital 5

Așa s‐a intitulat expoziţia pe
care un grup de studenţi și
cadre didactice ai Facultăţii de
Design a Universităţii „Tibiscus“
din Timișoara au deschis‐o vi‐
neri, 18 ianuarie, în foaierul Uni‐
unii Scriitorilor din Timișoara.
Cuvântul de deschidere, cu o
largă prezentare a tehnicilor
grafice folosite a fost rostit de
Cătălin Negrea. 

Au expus lucrări asistenţii:
Corina Comarniţchi ‐ Asistent la
Facultatea de Design din cadrul
Universităţii „Tibiscus“;
Diana Daminescu ‐ Asistent la
Facultatea de Design din cadrul
Universităţii „Tibiscus“;
Cătălin Negrea ‐ Asistent la Fa‐
cultatea de Design din cadrul
Universităţii „Tibiscus“;

și studenţii:
Ramona Lazăr ‐ Studentă anul
al II‐lea, Facultatea de Design în
cadrul Universităţii „Tibiscus“,
Secţia Design Ambiental.
Gianni Linţa ‐ Student Maste‐
rand, Facultatea de Arte Plas‐
tice în cadrul Universităţii de
Vest, Timișoara, Secţia Grafică.
Paul Mitrică, Student anul I, Fa‐
cultatea de Design în cadrul
Universităţii „Tibiscus“, Secţia
Design de Produs.
Iulian Sinz ‐ Student anul I, Fa‐
cultatea de Design în cadrul
Universităţii „Tibiscus“, Secţia
Design de Produs.
Túnde Ștefănciuc ‐ Studentă
anul al II, Facultatea de Design
în cadrul Universităţii „Tibiscus,
Secţia Design Vestimentar.
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Digital
Shaman

Cătălin 
Negrea

Timeless Uprise
Diana Daminescu

Digital Hyperrealism
Gianni Linţa

Fifth Element
Túnde Ștefănciuc
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Pagini realizate de Mona MIRON

Metamorfoză 2
Cristina Comarniţchi

Crazy Disco Space
Iulian Sinz
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Radio Campus are un format de post de
tip Urban Contemporary şi urmează să
funcţioneze cu o echipă formată majo-
ritar din studenţi ai Universităţii „Tibis-
cus”. 
Radio Campus şi publicaţia „Tibiscus”
constituie un mare avantaj comparativ
al Universităţii „Tibiscus” în cadrul
învăţământului superior jurnalistic din
Timişoara.
Radio Campus se poziţionează ca un
post de radio de nişă, cu un public ţintă
format din studenţi şi potenţiali
studenţi din Timişoara (aprox. 40.000
de studenţi, la care se adaugă tineretul
timişorean).
După diverse tentative de definire a
identităţii şi încercări de relansare,
Radio Campus revine la vocaţia iniţială,
singura legitimă: aceea de voce a
studenţilor.

Dacă vrei să faci parte din echipa Radio
Campus, trebuie să ai câteva calități:
Creativitate
Abilitate
Maniere
Precizie
Umor
Spontaneitate

Așadar, dacă ai fie și câteva din calitățile
de mai sus, vino la studioul Radio Cam-
pus, în clădirea Universității „Tibiscus”,
str. Lascăr Catargiu, nr. 4-6, sala 407 sau
trimite un CV și scrisoare de intenție pe
campus.radio.100fm@gmail.com. 
Nu e obligatoriu să ai experiență, dar e
musai să ai entuziasm și dorință de a
învăța. 
Nu strică nici dacă ai ceva cunoștințe
muzicale, din cât mai multe genuri
(evident, fără manele).

Muzica promovată pe Radio Campus va
fi necomercială, up-tempo, cu un ac-
cent pe producția autohtonă și euro-
peană.
Emisiunile se vor concentra pe intere-
sele studenților, de la burse la opor-
tunitățile de carieră, de la mobilități la
activitățile extra-curriculare. Știrile, in-
terviurile și reportajele de calitate vor
completa oferta Radio Campus on‐air.
Radio Campus a organizat și două
tabere tematice de radio, în 2007 și
2008, în localitatea Jupânești din jude-
țul Timiș, la care au participat studenți
ai Universității „Tibiscus”, dar și de la
alte universități din Timișoara, precum
și diverse traininguri. 

Daniel CIUREL
coordonator Radio Campus

Radio Campus 
se relansează

Radio Campus Timişoara, 
singurul post studenţesc din
oraş, emite în FM, pe 100 MHz,
din septembrie 2006. 
În acest moment, postul Radio
Campus este în proces 
de relansare şi reorganizare. 



Oliver Marius Simionescu
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Practica prin intermediul programului
ERASMUS nu foloseşte doar studentu-
lui care aplică pentru această activitate.
Experiența care o oferă depășește limi-
tele studiului, oferind în același timp și
diferite lecții de viață şi de comporta-
ment în societate, dezvoltând în același
timp capacitatea studentului de a se
adapta.
Din punctul meu de vedere, mi se pare
de apreciat faptul că intri în contact cu
o altă cultură, cu alte tipuri de oameni
de la care ai oricând ceva de învățat -
atât profesional cât și moral. În plus,
poți experimenta cel mai bine lucrul în
cadrul unei firme și iți poți evalua în
același timp nivelul la care te afli, com-
parativ cu cerințele unui loc de muncă. 
Consider că dacă această șansă este
fructificată la maxim, studentul este
acela care va avea de câștigat pe toate
planurile. Faptul că faci practica în altă
țară, cu un alt nivel de civilizație, te

definește ca om, pregătit pentru cerin-
țele unei țări europene. Fie că ne place
sau nu, trebuie să recunoaștem că
România mai are multe de învățat de la
țările mai dezvoltate, iar programul
ERASMUS susține studenții români în
această cauză. 
Dar să vorbesc şi despre partea mai ne-
plăcută. E greu să fii nou și singur în-

tr-o țară străină timp de 3 luni, de aceea
sugerez studenților să fie hotărâți și
convinși că pot face față acestei expe-
riențe. Şi îi asigur că, dacă fac acest pas,
nu vor regreta, pentru că - puse în
balanță - avantajele sunt de partea lor. 
Aceasta este concluzia mea după 3 luni
de practică în Spania, dar sunt convins
că, în funcție de personalitatea și inte-
resele fiecăruia, părerile studenților vor
fi împărțite. 
Nu pot decât să încurajez colegii mei,
studenți ai Universității „Tibiscus“, să
aplice pentru bursă Erasmus şi în ace-
laşi timp să mulţumesc cadrelor didac-
tice de la Informatică pentru sprijinul
acordat, înainte și pe toată perioada
practicii.

Tiberiu-Alexandru RĂDULESCU
Student anul III

Numele meu este Oliver Marius Simionescu şi în anul 2006
am terminat Facultatea de Calculatoare şi Informatică Apli-
cată din cadrul Universităţii „Tibiscus”. Licenţa am dat-o în
vara anului 2007, când deja lucram în cadrul departamen-
tului de IT al postului de radio KissFM România, cu sediul
în Bucureşti.
Am ajuns să lucrez în departamentul de IT al celui mai as-
cultat post de radio din ţară pentru că eram pasionat de mu-
zică, dar în primul rând pentru că terminasem o facultate
de profil şi eram şi pasionat, în acelaşi timp, de informatică
şi calculatoare.
După aproximativ un an în departamentul IT de la KissFM,
m-am mutat în departamentul IT al PrimaTV, unde îm-
preună cu încă un coleg, ne ocupam de suportul IT pentru
aproximativ 200 de angajaţi.
Din septembrie 2009, am revenit în sediul KissFM, unde am
combinat pasiunile pentru muzică şi IT cu disciplinele stu-
diate în facultate, şi de atunci până în prezent mă ocup de
partea de IT şi emisie a postrurilor de radio: KissFM, Magic
FM, RockFM şi OneFM.
Începând din toamna anului 2012, duminică seară aduc pe
post ultimele noutăţi pe linia gadgeturilor IT, în cadrul emi-
siunii Kiss IT.
Pe această cale ţin să mulţumesc profesorilor mei din cadrul
Facultăţii de informatică pentru că au dezvoltat în mine pa-
siunea pentru calculatoare şi pentru informatica aplicată.

PROFIL DE ABSOLVENT

PROFIL DE STUDENT ERASMUS



Şi cum în Clubul Sportiv Tibiscus sunt
şi sportivi amatori de schi sau snow-
board, nici anul 2013 nu a putut face ex-
cepţie şi astfel am reeditat expediţiile
hibernale începute în 2009, alegând
două din destinaţiile de vis: domeniul
schiabil Paznaun-Silvretta Arena
(staţiunile See, Kappl, Ischgl şi Galtur
din Austria, staţiunea Samnaun din El-
veţia) respectiv domeniul schiabil Sol-
den.
Deşi ambele se află la mai bine de 1.000
km de Timişoara, cele 12 ore ale drumu-
lui până la renumitele arii montane me-
rită tot efortul: poţi merge cu maşina
personală sau cu trenul, de la Mako (80
km de Timişoara), pe autostrăzile din
Ungaria, Austria şi Germania sau cu tre-
nurile curate, punctuale şi mergând cu
peste 200 km/h (asta de la Budapesta
încolo); ambele variante te duc spre o
vacanţă de neuitat...
Cu cele 43 de instalaţii de transport pe
cablu cu capacitate maximă de aproape
90. 00 călători/oră, cu cele 238 km de

pârtii plus 12 km pentru schi de tură, cu
o pârtie de 11 km lungime, toate pregă-
tite de 32 de maşini speciale şi de 1.100
de tunuri de zăpadă, cu 515 hectare de
pârtii, „inima” regiunii Paznaun-Sil-
vretta este Silvretta Arena care leagă
staţiunea Ischgl din Austria cu staţiu-
nea Samnaun din Elveţia. Majoritatea
zonelor schiabile (90%) se întinde de la
2.000 m la 2.872 m şi este orientată
către nord ceea ce garantează existenţa
zăpezii şi condiţii optime pentru spor-
turile de iarnă din noiembrie şi până la
începutul lui mai, pe zăpadă naturală
sau artificială. 
Cu cele 33 de instalaţii de transport pe
cablu cu capacitate maximă de peste
67.000 călători/oră, cu cele 150 km de
pârtii, 2 km pentru schi de tură şi o pâr-
tie de 15 km lungime, toate pregătite de
maşini speciale şi de tunuri de zăpadă
care acoperă peste 67% din pârtii, do-
meniul Solden se întinde de la 1.350 m
la 3.340 m acoperind zone aferente a doi
gheţari, asigurând astfel condiţii optime

de la început de octombrie până în mai.
Iar ca dovadă a încrederii în capacităţile
zonei de a oferi tot ce este necesar prac-
ticării optime a sporturilor de iarnă,
putem arăta că aici se desfăşoară Cam-
pionatele Mondiale de Schi Alpin iar
echipa de schi a Statelor Unite îşi are tot
aici baza de antrenament din Europa.
O zi de cantonament ar putea fi consi-
derată monotonă: trezirea unde va în
jur de ora 7, micul dejun şi deplasarea
cu maşina ori autobuzul de la locul de
cazare către staţiune; urmează urcatul
pe munte cu telecabina (de remarcat că
aici nu se „locuieşte” lângă pârtie, sus pe
munte, ci staţiunile se intind de-a lun-
gul unei văi iar de acolo accesul către
zona de schi şi snowboard se face cu te-
lecabina); odată ajunşi pe munte, ur-
mează câteva ore de dezmăţ sportiv,
asigurat de pârtiile excelente şi instala-
ţiile de transport fără cozi de ore întregi;
pe la prânz se poate servi o gustare sau
chiar o masă copioasă la unul din mul-
tele restaurante de pe munte, cu preţuri
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Dacă este iarnă, orice român 
pasionat de sporturile de iarnă

se gândeşte la munte. 
Pentru noi, românii din partea de
vest, muntele este în Austria – o

întinsă capitală a sporturilor 
de iarnă.

Tiberiu Marius KARNYANSZKY

Detalii pe:

www.cs.tibiscus.ro



la fel de „normale” ca în întreaga Aus-
trie; după încă vreo 2 ore de antrena-
ment, pe la 16-17 se pleacă înapoi la
cabană, unde urmează repede masa de
seară, poveştile despre cum a decurs
ziua şi culcarea, de obicei nu mai târziu
de ora 21. Câteodată mai există şi aba-
teri: un after-schi scurt şi euforizant, o
relaxare la sauna cabanei ori o baie
seara la un spa.
Pentru amatorii de sport extrem fiecare
staţiune ne-a oferit cel puţin un Snow
Park cu kickere, contrapante, trambu-
line, numai bune pentru a-ţi arăta mă-
iestria sau pur şi simplu pofta de
distracţie.
Iar dacă vremea este excelentă, aşa cum
au prins sportivii C.S.Tibiscus în canto-
namentele lor, cu temperaturi dimi-
neaţa nu mai jos de -10 grade, cu +4 ...
+6 grade la prânz, cu un soare orbitor şi
înnegritor, atunci nu poate fi zi mai fru-
moasă pentru un schior sau boarder.
Şi uite-aşa ne gândim din nou de ce
mulţi români preferă să meargă la
munte în Austria: peisaj superb, sta-

ţiuni fără număr, pârtii de toate lungi-
mile şi pentru toate nivelurile, amena-
jate impecabil, telecabine sau tele-
scaune cu grămada astfel că nu stai la

coadă la urcare, oferte de cazare şi masă
foarte variate, uneori la preţuri pe ju-
mătate din cele din România.
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Ultimul weekend-ul din a adus un
nou eveniment pentru iubitorii de
cultură din Timișoara. Astfel, în-
cepând cu vineri, 29.03, ora 24 și
până sâmbătă 30.03, ora 24, Tea-
trul Studențesc Thespis și Casa de
Cultură a Studenților au organizat
cea de-a XI-a ediție a Festivalului
„24 de ore de teatru”. Lansat în
2003, acest maraton teatral
sărbătorește Ziua Internațională a
Teatrului.
Programul a inclus, pe lângă spec-
tacole din repertoriul Thespis, și
spectacole ale trupelor de teatru
studențesc „Podul” din Bucuresti,
„Imago” și „Gaudeamus” din Cluj,
un one woman show cu actrița
Anca Lăcusteanu din Cluj, wor-
kshopuri de teatru (Mădălina
Ghițescu, Claudiu Dogaru și Mi-
rela Puia) și jonglerii cu „Serious
Road Trip”, proiecții de spectacole
de teatru, precum și concerte
(Racz & Cârli, Kooperativa și
Phaser).

O noutate în program a fost reîn-
toarcerea trupei Imago din Cluj,
după o absenţă de câţiva ani.
Organizatorii au fost obligați, din
cauza întârzierii venirii bugetului
de la Bucureşti să facem unele
modificări în programul celor „24
de ore de teatru”.
„Accesul liber la spectacole şi con-
certe, pe care vrem să-l menţinem
pentru spectatorii Thespis, a făcut
să nu putem acoperi cheltuielile
de deplasare (de la Oradea şi
Târgu-Mureş) şi onorariile pentru
concertul cu Muzica Teatrului al
lui Tibor Cari-Baczo şi pentru
showul de improvizaţie cu publi-
cul al Improspectorilor”, a spus
Adrian Korek, coordonatorul tru-
pei Thespis și organizatorul festi-
valului. 
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Festivalul
„24 de ore 
de teatru”

Program „24 DE ORE DE TEATRU”
2013, ediţia a XI‐a, 

29‐30 martie

00.00 Vlaicu Vodă – Teatrul PODUL (C.C.S.
Bucureşti)
01.00 Racz & Cârli – Concert acustic – actul I
02.00 E pur si muove – premieră Teatrul THES‐
PIS
03.00 Racz & Cârli – Concert acustic – actul II
04.00 Iona – Teatrul THESPIS
05.00 Proiecţii spectacole de teatru
08.00 Proiecţii desene animate
09.00 Înviorare teatrală cu Mirela PUIA
10.00 Workshop improvizaţie cu Claudiu DOG‐
ARU
12.00 Workshop de actorie cu Mădălina
GHIŢESCU
14.00 Show demonstrativ de circ – The OUT‐
SIDERS
14.30 Workshop jonglerii – The SERIOUS ROAD
TRIP
16.00 Verde – Teatrul THESPIS
17.30 Jumătăţi de măsură – Teatrul  Liber IMAGO
(C.C.S. Cluj‐Napoca)
19.00 Edith Piaf – Anca Lăcusteanu – Teatrul
GAUDEAMUS (Universitatea Tehnică Cluj)
20.00 KOOPERATIVA concert electro visuals
21.00 Până la capătul dragostei – Denisa VLAD
(Teatrul „Regina Maria” Oradea)
22.00 Douăzecişitrei – Teatrul THESPIS
23.00 Shakespeare, I love you! – Teatrul
GAUDEAMUS (Universitatea Tehnică Cluj)
24.00 PHASER Concert



MODALITĂŢI DE PLATĂ:
u în tranşe, conform structurii de învăţământ (la fiecare început de an universitar, cu suma
aferentă);
usumele provenind din credit vor fi transferate în contul universităţii deschis la PIRAEUS
BANK.
NU MAI AI GRIJA ACHITĂRII TAXEI DE STUDII!

CHIAR DACĂ E CRIZĂ...

cu

ofertă specializată pentru Universitatea „Tibiscus”

Valoare totală împrumut şi durata împrumutului:

fără garanţii imobiliare

Creditul pentru studii

Perioada minimă Perioada maximă Moneda Suma maximă
12 luni 12 luni RON 15.000 RON*

*suma maximă solicitată trebuie să fie egală cu taxa de şcolarizare aferentă tuturor
anilor de studiu rămaşi, conform adresei emisă de către Universitate

M a i  m u l t e  i n f o r m a ţ i i  l a :  w w w . t i b i s c u s . r o

ACUM ÎŢI PERMIŢI SĂ FII STUDENT!



Fii reporter TIBISCUS şi Radio Campus! 


