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Conf.univ.dr. Corina muşuroi
Rectorul Universității „Tibiscus”

Începutul unui an universitar, aşteptarea încrâncenată a foii
albe şi alegerea acelor cuvinte care să aibă o ţinută suficient
de sărbătorească, dar academică, un aer vesel, dar demn,
reprezintă combinaţia care îmi aminteşte cât de dificilă este
responsabilitatea adresării atunci când trebuie să comunici
un mesaj în care crezi. Un mesaj a cărui misiune este să
motiveze, să deschidă inimi, să câştige încredere. Mesajul
Rectorului unei Universităţi. 
Universitatea „Tibiscus”. O cetate clădită pe fundaţia unei
viziuni, o arhitectură de idei, cărţi, proiecte, amintiri,
protejată de donjonul unei tradiţii de 22 de ani, fortificată
prin încercări, căutări, regăsiri şi definiri. Pe coridoarele ei 
a păşit regina Beatrix a Olandei. Profesori americani, olan-
dezi, germani i-au împărtăşit strategiile unor teritorii cu o
istorie mai veche, plină de glorie. O cetate a înţelepciunii şi
a aventurii, a tradiţiei şi inovaţiei, a trecutului şi viitorului
îşi deschide porţile în prima zi a lunii octombrie 2013 pen-
tru a scrie împreună o nouă pagină în cronicile ei.
Împreună: studenţi, profesori, oamenii acestei cetăţi în al
cărei destin trebuie să credem.
Aş aşeza acest an universitar 2013-2014 sub zodia unui para-
dox: vânăm inovaţia, ne hrănim cu imitaţia. 

Dragi studenţi, vă provoc la o aventură nu tocmai confor-
tabilă: eliminaţi paradoxul!  
Prezentul aparţine unor cuvinte vedetă. Vip-urile vocabula-
rului de azi sunt Inovaţie, Creativitate, Schimbare. Se scriu
studii, în jurul planetei sunt mii de săli de curs unde dos-
pesc ideile insurgente ale schimbării. Creativitatea este un
atu care se exersează şi se demonstrează. Lumea viabilă,
profitabilă, valabilă şi credibilă s-a conectat declarativ, cu
toate terminaţiile, la frecvenţele schimbării. Şi totuşi cea
mai stânjenitoare problemă a acestei originalităţi în expan-
siune este Plagiatul. Peste jumătate din studenţii din
România admit că au plagiat. Au furat ideile, cuvintele, cre-
ativitatea cuiva. Şi-au asumat  identitatea unui necunoscut.
Au preferat să nu fie ei înşişi. 
Cum se face că s-a pornit în căutarea Creativităţii cu îndâr-
jirea de odinioară a cavalerilor fascinaţi de legenda Sfântu-
lui Graal, dar puţini mai au îndrăzneala de a trece graniţa
teritoriului unde l-ar putea cuprinde şi interioriza? 
Acesta este mesajul Rectorului unei Universităţi adresat
studenţilor săi. Cavalerilor cetăţii „Tibiscus”. Nu vă temeţi
să gândiţi, să puneţi piciorul pe un teritoriu nou, să îl
cuceriţi cu puterea minţii şi cu armele curiozităţii. Nu lăsaţi
încrâncenarea unei foi albe de hârtie sau virtuale să vă inti-
mideze. Citiţi, întrebaţi, reflectaţi, puneţi la îndoială şi
încercaţi-vă puterile. Alegeţi să fiţi voi înşivă în cuvintele pe
care le semnaţi. Întrebaţi-vă profesorii. Nu puteţi răzbi fără
călăuzire. Acesta este rostul universităţii-cetate. Are
înţelepţii săi, biblioteca ei cu mistere, labirintul coridoare-
lor, codul de onoare al cavalerilor, mese rotunde şi turni-
ruri. Cel care trece prin toate probele cu destoinicie obţine
un statut care odinioară  inspira mari legende. Devine cava-
ler. Cavalerii au demnitatea propriei identităţi. Ei nu pla-
giază blazoane. 
Extremele paradoxului forţeză ideea că nu există Inovaţie
fără Tradiţie. Nouă primadonă răsfăţată de lumina reflec-
toarelor nu poate şterge amintirea vechilor afişe care au ins-
pirat atâtea emoţii. Prăfuite, arhivate, plictisitoare sau
demodate, puse la colţ de febra Inovaţiei, ideile care au
clădit o tradiţie nu pot fi renegate. Un sfat pentru studenţii
aflaţi în căutare de sine, pe urmele Inovaţiei, în faţa unei foi
albe. Se pleacă de la tradiţie... Citiţi cărţile fundamentale,
cercetaţi izvoare diferite, iscodiţi şi aveţi răbdarea de a
ajunge la înţelegere. Când aţi înţeles, contemplaţi cu
răbdare prezentul. Aflaţi care sunt neliniştile sale... drago-
nii care îl tulbură. Găsiţi răspunsuri, discutaţi-le cu cei din
cetatea voastră, limpeziţe-le. Apoi scrieţi-le cu propriile
voastre cuvinte, oneste, din inimă şi din minte, atunci când
credeţi în ele. Astfel veţi îmblânzi foaia de hărtie şi veţi cu-
ceri jumătate de împărăţie, cea a Inovaţiei.
Este octombrie şi suntem la începutul unei noi călătorii. Fie
ca cetatea noastră să fie martora unei schimbări: să vânăm
inovaţia, să hrănim creaţia! Să ne închinăm deopotrivă
tradiţiei şi schimbării.        

Cetatea-universitate: mesaje şi ecouri



Prof.univ.dr. Ciprian VălCan
Prorectorul Universității „Tibiscus”

Universitatea a reprezentat, începând din
Evul mediu, un spaţiu de refugiu pentru
gândirea creativă, supusă mereu unei pre-
siuni din partea puterii politice sau reli-
gioase. Uzând de privilegiul autonomiei
universitare, întărit prin diverse dispoziţii re-
gale şi prin unele bule papale, primele
universităţi europene au încercat să-şi ţină la
adăpost profesorii de ingerinţe exterioare,
asigurându-le acea libertate necesară pentru
naşterea unei perspective critice asupra

lumii. Tendinţa aceasta s-a menţinut, în
ciuda diferitelor episoade de cenzură, a
excomunicărilor şi a tentaţiei aproape irepre-
sibile a diferiţilor potentaţi de a ţine sub con-
trol producţiile intelectuale ce vizau mize
esenţiale pentru ansamblul societăţii. Put-
erea, dornică să trieze şi să supervizeze toate
doctrinele ce ameninţau să-i ştirbească au-
toritatea asupra maselor, încerca mereu să
minima-lizeze ori măcar să relativizeze au-
tonomia universitară, în vreme ce
reprezentanţii universităţilor se străduiau cu
încăpă-ţânare să-şi menţină privilegiile, con-
tinuând să se pronunţe asupra unor teme
sensibile, ce se aflau adesea în contradicţie cu
opiniile dominante îmbrăţişate de
reprezentanţii autorităţilor. Acest joc cu
geometrie variabilă a continuat, sub diverse
înfăţişări, până în timpurile noastre, căci
fiecare regim politic a încercat, sub forme
mai sofisticate sau mai grosolane, să-şi pună
amprenta asupra evoluţiei cunoaşterii,
frânând-o sau accelerând-o, 
în funcţie de interesele sale factuale.
Regimurile care îşi simţeau autoritatea
ameninţată de cercetările savanţilor au făcut
tot ce era posibil pentru a împiedica di-
fuzarea rezultatelor acestora, folosind mi-
jloacele cele mai violente, de la arderea pe
rug, trimiterea în temniţă sau retragerea
dreptului de a difuza conţinuturile cercetării.

Dimpotrivă, regimurile care mizau pe
inovaţie pentru a-şi legitima puterea, au
încercat să stimuleze cercetarea, orientând-o
însă înspre acele domenii pe care le socoteau
esenţiale pentru a-şi impune şi consolida
hegemonia. Chiar dacă primele erau ostile
savanţilor, iar celelalte păreau să le fie extrem
de favorabile, de fapt, în ambele situaţii, put-
erea încerca să limiteze libertatea de
reflecţie, impunând o seamă de teme consid-
erate importante şi minimalizându-le pe cele
care nu se bucurau de favoarea ei. Or, în
acest context în care gândirea era mereu
ameninţată, oaza pe care o reprezenta uni-
versitatea a fost decisivă pentru a permite
desfăşurarea unor cercetări fundamentale,
care au schimbat chipul lumii, fără să ţină
seama nici de injoncţiunile sau dorinţele
tiranilor, nici de capriciile sau idiosincraziile
unor burghezi cu aparenţă onorabilă.
Într-o lume în care tirania explicită a unor
regimuri politice autoritare a fost înlocuită
de tirania mai perfidă a constrângerilor eco-
nomice impuse sub aparenţa unor proceduri
perfect democratice, înfruntarea dintre
gândirea liberă şi cei care vor s-o dirijeze şi
controleze continuă, iar  nouă, universitar-
ilor, ne revine misiunea de a ne menţine per-
pectiva critică asupra lumii, încercând să
privim lucid şi fără concesii spectacolul ei
fascinant şi tulburător.
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Universitatea – un spaţiu de refugiu 
pentru gândirea creativă



Prof.univ.dr. adrian Dinu raChieru
Prorectorul Universității „Tibiscus”

O nouă toamnă, anunţându-şi – implaca-
bil – sosirea, vesteşte şi deschiderea unui
nou an de învăţământ, la toate nivelele,
sub auspiciile energiilor tinere, pline de vi-
talitate, lansând un contagios mesaj tonic.
Chiar dacă, privind în juru-ne, nu prea
aflăm motive de optimism. Da, politica
educaţională este / rămâne principala
sursă a dezvoltării sociale, ni se spune re-
petat, şi investiţia în capitalul uman asi-
gură o dezvoltare cu adevărat durabilă,
pregătind performant viitorul, într-o lume
nemilos concurenţială. „Controlată”, ne

spun economiştii, de mâna invizibilă a pie-
ţei.
Bineînţeles, şi Universitatea TIBISCUS cu-
noaşte acest freamăt, chiar dacă, din felu-
rite pricini, a traversat o perioadă
convulsionată, plină de turbulenţe, depă-
şită, din fericire. Aşezată în albia normali-
tăţii, reacreditată, instituţia noastră a
rezolvat un cumul de probleme care, să re-
cunoaştem, trenau. Conducerea (subliniez,
cu adevărat o echipă!) se confruntă, însă,
cu alte probleme delicate: piaţa concuren-
ţială e feroce, numărul studenţilor a scăzut
dramatic. Iar contextul, se ştie, e nepriete-
nos. Fără a propune un inventar crizist să
reamintim că vieţuim într-o Românie eu-
ropenizată aproximativ, pe tobogan, iu-
bind circul mediatic, în degradare şi
„imbecalizare”, cunoscând galopant o de-
culturalizare freatică. O Românie a maida-
nezilor, polarizată şi isterizată, cu bufeuri
reformiste şi vorbărie incontinentă. Şi, to-
tuşi, cu reuşite incontestabile, penetrând
piaţa europeană, afirmându-se în lume
prin voci tinere. Fiindcă valori avem, slavă
Domnului! Comunitatea tibiscană, flexi-
bilă, permeabilă, performantă, racordată
acestor realităţi, rezonând cu lumea euro-
peană prin diverse programe şi schimburi
(ERASMUS, de pildă), trebuie să depă-
şească strategia supravieţuirii. Criza „de
efectiv” (motivată conjunctural) poate fi
rezolvată, sperăm, prin ceea ce sociologii

numesc managementul vizibilităţii. Uni-
versitatea, în anii care vin, îşi propune o re-
lansare, o fortificare a prestigiului (fireşte,
nu doar în spaţiul banatic). Va trebui să
atragem studenţi, să reparăm „avariile ima-
gologice”, întreţinute şi de o zvonistică
prosperă. Altfel spus, să redobândim o
identitate prestigioasă, posibilă – în primul
rând – prin calitatea ofertei. Acest ambiţios
program poate fi împlinit doar prin conlu-
crare. Conducerea prin climat (cum spun
psihosociologii) presupune stingerea foca-
relor conflictuale, măcinând inutil atâtea
energii. Avem o cauză comună, încât apeti-
tul belicos, de miză măruntă, trebuie cur-
mat. Munca în echipă, atmosfera de
încredere, dorinţa de performanţă vor
anima comunitatea tibiscană, având misiu-
nea de a relansa un brand timişorean:
UNIVERSITATEA „TIBISCUS”.
Ştiind prea bine că noi, corpul profesoral,
avem o sarcină înaltă, dincolo de a asigura
şi livra competenţe. Omul acestui secol,
profesionist de talie, nu trebuie să se rătă-
cească în tunelul specializării. Într-o lume
interconectată, fluidă, încă asimetrică,
plină de defazaje, măcinată de conflicte,
accesul la educaţie chiar asta trebuie să în-
semne: o educaţie temeinică, permanentă,
de largă respiraţie culturală, asigurând un
viril spirit civic, pregătind o lume solidară,
mai bună pentru cei care vor veni, în ne-
curmata ştafetă a generaţiilor.

5 mesaj

UN NOU ÎNCEPUT
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Conf.univ.dr. Dan l. laCrămă
Preşedintele Senatului Universitar

Pentru mine începutul de nou an universi-
tar este, de fiecare dată, nu doar un prilej
de a face planuri de viitor, ci şi ocazia cea
mai bună de a rememora şi poate reevalua
evenimentele anului anterior care tocmai
se încheie.
Chiar dacă, acum la un nou start, suntem
zâmbitori şi animaţi de optimismul nor-
mal al începutului de şcoală, trebuie să
spunem ca anul trecut a fost unul dificil,
plin de momente de cumpănă şi de încer-
cări. A fost perioada unor substanţiale res-
trângeri financiare şi al unei adaptări din

mers a structurii şi funcţionării instituţiei
la realităţile dure ale crizei profunde ce
marchează economia şi societatea româ-
nească.
A fost o perioadă în care zilele şi săptămâ-
nile pline de tristeţea gri a sterilului coti-
dian au fost arareori întrerupte de pepite
aurii, bucurii scurte şi intense ale unor vic-
torii obţinute cu multă muncă şi mari sa-
crificii. Aceste sclipiri optimiste vreau să le
consemnez aici.
În primul rând, la începutul lui octombrie,
după aproape doi ani de intens zbucium
administrativ, procesul de alegere a noii
conduceri a universităţii a fost validat de
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretu-
lui şi Sportului. Acest fapt a reprezentat un
pas foarte important, care, alături de recu-
noaşterea Cartei Universitare, de către ace-
laşi MECTS, au permis universităţii
noastre să reintre cu drepturi depline în
comunitatea academică naţională.
Ulterior, concursurile de selecţie a decani-
lor s-au desfăşurat la aproape toate facultă-
ţile cu succes şi astfel noul executiv a
devenit apt să treacă la treabă. Problemele
ce trebuiau soluţionate nu erau nici puţine
nici uşoare, unele dintre ele fiind în blocaj
datorită amânărilor succesive vreme de
mai mulţi ani.
Prima decizie importantă a fost reconside-
rarea spaţiilor necesare pentru funcţiona-
rea universităţii, astfel încât să nu se

dezechilibreze balanţa de cheltuieli a aces-
teia. S-a renunţat la corpul de clădire în-
chiriat şi… cu mare curaj s-a pornit în
sfârşit la reconstrucţia corpului C. Această
mutare se va dovedi ulterior esenţială în
obţinerea acreditării.
Un alt moment dificil, dar trecut cu bine, a
fost criza provocată de şirul de demisii de
la decanatul FSE, demisii în urma cărora
această importantă facultate a rămas fără
conducere. A fost necesară implicarea di-
rectă a Rectorului şi Senatului pentru ca
lucrurile să fie repuse în mişcare. Şi mulţu-
mită noii echipe lucrurile au revenit la nor-
mal în timp record.
În sfârşit, dar nu în cele din urmă, vizita
îndelung amânată a ARACIS-ului s-a des-
făşurat cu succes, iar rezultatul este rezo-
nabil de bun, ceea ce face ca Universitatea
„Tibiscus” din Timişoara să rămână singura
universitate particulară acreditată din capi-
tala Banatului. A fost foarte greu, dar am
reuşit să demonstrăm că suntem o echipă
şi că avem capacitatea de a face învăţământ
de calitate.
Ce ne aşteaptă în noul an? Desigur noi
provocări! Numărul studenţilor este sub
ceea ce ne dorim, construcţia noului corp
necesită bani, proiectele cu finanţare euro-
peană merg greu, dar noi … noi mergem
înainte … marele filon de aur este undeva
ascuns între pietre şi până la urmă sigur îl
vom găsi.

Pepite ascunse-n steril
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Conf.univ.dr. Tiberiu marius 
KarnyanszKy

Decan al Facultăţii de Calculatoare 
şi Informatică Aplicată

Dante ne-a spus că la poarta Infernului
scrie „Lasciate ogni speranza, voi ch’en-
trate”. Pe româneşte, să lăsăm orice spe-
ranţă când intrăm. Atunci, pentru că
opusul iadului este Raiul, probabil că acolo
scrie (iar dacă nu scrie, hai să propunem
noi): „Prendere tutte le speranze voi ch’en-
trate” – luaţi cu voi toate speranţele când
intraţi. 
Pentru unii dintre noi, 1 octombrie 2013
este o poartă de intrare prin care am trecut
cu multă speranţă în suflete. Nu poarta
spre Rai, căci acela va veni peste mulţi ani
şi pentru cei care merită, ci poarta spre o
viaţă mai bună. Mai bună prin efort şi

muncă intensă, prin acumulare de cât mai
multă informaţie nouă, de dezvoltare a
unor noi aptitudini, de învăţare şi aplicare
în practică a noi cunoştinţe. Pentru noi,
este poarta de intrare la studii de licenţă
sau de master, la o facultate cu peste 10 ani
în peisajul universitar timişorean, cu trei
programe de studii, toate acreditate, cu o
bază materială pe măsură, cu profesori
dintre cei mai buni. 
O nouă poartă. Pentru că totul în viaţă are
o poartă şi un început. Primul început al
vieţii este sigur: naşterea. Şi ultima poartă
este sigură: trecerea în altă dimensiune.
Între ele sunt multe alte porţi şi alte înce-
puturi: începutul şcolii, prima întâlnire,
prima teză, primul clar de lună împreună,
primul examen, primul sărut, primul copil,
prima absolvire şi tot aşa. Toate sunt porţi
şi începuturi prin care trecem şi prin
aceasta ajungem la o altă poartă, la un nou
început.
În 2000 a existat un astfel de început şi
pentru facultatea noastră. Între „mean-
drele concretului” acestui început ne regă-
sim şi noi, astăzi, în primele zile la
facultate. După ce am trecut prin poarta
care ne-a adus în faţa unei provocări noi şi
interesante: noi colegi – dornici să înveţe
ceva nou; noi profesori – bucuroşi că o
nouă generaţie este gata să înveţe de la ei.
Acum, facultatea noastră are un corp pro-
fesoral foarte bine pregătit, atent în relaţia
cu studenţii; o bază materială cu săli de
curs dotate cu videoproiector şi tablă inte-
ligentă, laboratoare ultramoderne bazate

pe tehnologie cloud, acces la Internet 24x7
cu wi-fi inclus, spaţii deschise studenţilor
de luni până sâmbătă pe toată durata zilei.
Plus programe de schimburi internaţionale
cu universităţi şi firme din mai multe state
europene, acolo unde puteţi efectua mobi-
lităţi de studiu sau de practică.
Realitatea de care dăm după ce trecem de
poarta admiterii este (trista?) realitate a lui
2013: tot mai grea, mai complicată, nu ne-
apărat în bine, direcţionând omul zilelor
noastre către o avalanşă de informaţii şi de
descoperiri, care ne transformă viaţa de zi
cu zi. În acest vârtej al noului, artele, ştiin-
ţele, tehnica, religia, viaţa, sufletul, pasiu-
nile, dorinţele –  la nivel global sau
personal – se întrepătrund, relaţionează,
sunt compatibile sau nu, uneori contradic-
torii, alteori concurenţiale, fiecare cu spe-
cificitatea sa, dar în ansamblu solidare şi
care se completează reciproc. Iar avalanşa
noului, în domeniul informaticii şi calcula-
toarelor, este imensă: ea rostogoleşte bul-
gărul cunoaşterii tot mai repede, acesta
devenind tot mai mare şi mai dificil de în-
ţeles.
Fiind în faţa unei porţi cu o semnificaţie
aparte, vă urez ca toate dorinţele să ni se
împlinească, să avem  parte de sănătate şi
bucurie, de realizări şi mult succes. Noul
an universitar să ne aducă tuturor veşti
bune privind viaţa sub orice aspect: de la
politică la economie, de la capitală la pro-
vincie, de la viaţa noastră personală până la
cea profesională.
Mult mult succes împreună!

PRENDERE TUTTE LE SPERANZE VOI CH’ENTRATE
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Conf.univ.dr. DumiTru VlăDuŢ
Decanul Facultăţii de Drept 

şi Administraţie Publică

Cadrele didactice ale Facultăţii de Drept şi
Administraţie Publică, precum şi persona-
lul ei administrativ întâmpină şi în acest
frumos început de octombrie cu nespusă
bucurie prin ceremonialul inaugural pe
studenţii săi, în mod particular pe cei ad-
mişi în anul întâi, cărora le urează bun
venit în această instituţie, din ce în ce mai
respectată în lumea învăţământului supe-
rior.
Îmi place să asociez imaginea studenţiei cu
dorul studentului de a cunoaşte mult, cu
năzuinţa lui de a învăţa, care structurează
toate manifestările lui, de la admiterea în
facultate până la obţinerea titlului acade-
mic de licenţiat. Amintesc că în Faust Go-
ethe atribuia aceste năzuinţe tânărului
student începător. Spune acolo învăţăcelul
sosit de departe în oraşul universitar să
caute sprijin şi sfat: 

„Plin de speranţă am pornit şi sunt 
Cu bani puţini dar plin de avânt
Cu greu s-a despărţit de mine muma;
Aş vrea s-nvăţ ceva util acuma (...)
Aş vrea s-ajung la mare-nvăţătură;
Să cercetez pământu-n lung şi-n lat;
Precum şi cerul înstelat,
Ştiinţele şi tot ce e-n Natură”.

Îmi place să cred că această do-
rinţă nestrămutată de a şti enorm de care
vorbea acum două veacuri Goethe va fi
mereu plină de imbolduri. Invocând-o aş
putea părea adeptul unei severităţi sui-ge-
neris, al unei existenţe a claustrării tineri-

lor consacrate în exclusivitate studiului.
Mă apăr amintind că, partizan al principiu-
lui goethean fiind, studentul începător atât
de dornic de a învăţa mărturisea totuşi:

„Cu trup şi suflet vreau să mă dedic;
Dar, negreşit n-aş rezista plăcerii
De a mă distra şi-a hoinări un pic
Măcar duminica în miezul verii”.

Acelaşi principiu al trăirii inteligente a bu-
curiei îl regăsesc în câteva frumoase ver-
suri germane pe care le reproduc ad-hoc: 

„Soseşte de-aevea
Un tainic fior
Dau mugurii-n floare
Hoinarele doruri
Sunt iarăşi pe drum
O! Cât de frumoasă
E viaţa acum!”. 

Îndeamnă la trăirea inteligentă acestei
scurte perioade chiar versurile imnului
studenţesc: „Gaudeamus igitur | Juvenes
dum sumus”. Această latură a trăirii modu-
lui specific studenţesc este mai târziu pen-
tru cei maturi prilej de evocare nostalgică.
De-a lungul timpului a existat de altfel o
întreagă literatură dedicată manierei stu-
denţeşti de a petrece plăcut timpul liber.
Amintesc aici doar celebra carte Heidelber-
gul de altădată cu atmosfera ei de cântece
şi muzică, scene vesele ş.a. În cântecul
final al acestei creaţii există evocarea plină
de duioşie a vieţii de altădată a tinereţii
care s-a dus:

„Acel ce-a fost însă student
În sufletu-i păstrează
Un foc nestins ce orişicând
Cărarea-i luminează.
Trec zilele ca valuri dar
Ne las-un scump mărgăritar
El nouă să ne fie
Izvor de bucurie!”

Desigur, „Gaudeamus igitur!”, dar cumpă-
nit cu măsură, atunci când bucuria provine
motivat din conştiinţa datoriei împlinite şi
când ritmul muncii a devenit o normă a
existenţei. E bine ca acei care au ales dru-
mul cunoaşterii prin învăţare să conştienti-
zeze că anii celui spornic rod sunt cei ai
studenţiei, iar întregul randament social şi
profesional îşi află în această perioadă te-
meiuri de înfiripare şi dezvoltare. Vremu-
rile de azi, în comparaţie cu cele
anterioare, le sunt aliaţi extraordinari în
privinţa accesului la studii superioare, la
cartea de calitate, la informaţia ştiinţifică
în general. Absenţa studiului temeinic,
metodic, bine sedimentat acum nu poate fi
recuperată mai târziu când alte obligaţii

presante ne solicită. Bine este de aceea ca
la finele fiecărei zile cei veniţi la îndeletni-
cirile învăţării să-şi analizeze cum şi-au va-
loricat acea zi încât aceşti ani frumoşi să
nu fie irosiţi zadarnic.
Opţiunea studenţilor pentru Facultatea de
Drept şi Administraţie Publică, aşa cred, a
fost urmarea credinţei fiecăruia în vocaţia
sa de jurist, în importanţa profesiilor juri-
dice, ca şi în statutul social al acestei profe-
sii. Importanţa ei, necesitatea justiţiei
într-o ţară sau alta este neîndoielnică.
Orice organizare socială este nedespărtiţă,
se ştie, de drept. O spune vechiul „Ubi so-
cietas, ubi ius”. O bună justiţie, o bună
funcţionare a ei sunt garanţia încrederii ce-
tăţenilor aparţinători unui stat, compo-
nente ale fericirii sociale şi semne ale
inteligenţei unei societăţi. Profesiile juri-
dice vor fi imperioase destul de mult timp
într-o Românie care îşi caută încă aşezarea
după o lungă perioadă unde în locul forţei
dreptului a domnit dreptul forţei. Chiar
când legile vor fi bine instaurate tot va fi
nevoie de războiul necruţător împotriva
corupţiei şi infracţionalităţii care se rafi-
nează odată cu progresul tehnologic.
Pentru ca toate acestea să fie stăvilite prin
forţa dreptului este nevoie, fireşte, de o ex-
cepţională pregătire de specialitate. La
aceasta este necesar un înalt ethos al juris-
tului, călăuză sigură a întreprinderilor şi
deciziilor sale. Studenţii noştri jurişti sunt
generaţia care va sluji suflul înnoitor înce-
put în justiţia de azi.
Exprim speranţa că studenţii de la Faculta-
tea de Drept şi Administraţie Publică vor
deveni reprezentanţii unei justiţii unanim
apreciate. În locul instituţiilor în care ro-
mânii cred în primul rând, biserica şi ar-
mata, cetăţenii noştri vor situa, sperăm,
justiţia românească. Facultatea de Drept şi
Administraţie Publică este pregătită să-i
ajute pe studenţii săi în realizarea acestor
deziderate, în primul rând prin ţinuta şti-
inţifică indiscutabilă a corpului ei profeso-
ral, unde magistraţii deţin o pondere
însemnată, printr-un management adecvat
al calităţii, printr-o evaluare corectă a cu-
noştinţelor şi printr-o pedagogie cu accent
pe creativitate. Profesorii facultăţii noastre
apreciază întâi de toate judecata personală
a studenţilor, efortul lor de a gândi, nu me-
morarea, reproducerea exactă a cursurilor.
Ei preţuiesc demnitatea studenţilor pe care
îi consideră parteneri ai edificiului institu-
ţional al facultăţii.
Doresc tuturor studenţilor mult succes!

STUDENŢI PENTRU O JUSTIŢIE 
INTEGRAL PREŢUITĂ
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Munceşte pentru excelenţă personală! 

Îndrăzneşte pentru a reuşi!

Construieşte-ţi  visele!

lect.univ. dr. Diana ioVanoViCI,
Decan al Facultăţii de Design

Conform tradiției și experienței  dobândite
în cei 22 de ani de existență, la începutul
fiecărui an universitar, conducerea
Universității „TIBISCUS” din Timișoara își
propune să mențină și să reînoiască
excelența academică a instituției. Am în-

credere că sunteți gata pentru noile provo-
cări și oportunități pe care acest an le va
aduce. Vom dezbate și schimba idei, vom
avansa inițiative și vom descoperi altele
noi, și vom continua munca care va face ca
Universitatea „TIBISCUS” din Timișoara să
ajungă una dintre universitățile de top din
țară.
Facultatea de Design vă oferă experiențe
educaționale și dezvoltă abilități de comu-
nicare, care facilitează obținerea unei
înțelegeri profunde a designului și al
media în dialog cu arta și tehnologia.
Perfecționează calităţile necesare pentru a
vă angaja în domeniul profesional, atât in-
dependent, cât și prin munca în echipă,
prin realizarea de proiecte.
Facultatea de Design a fost înfiinţată în
anul universitar 1991-1992 de către un grup
de artişti şi designeri, care doreau să ofere
o alternativă la facultăţile de arte din
învăţământul de stat. Acreditată încă din
anul 1999, specializarea Design a primit
vizita ARACIS în anul 2010, obţinând cali-
ficativul maxim „Încredere” la vizita pen-
tru menţinerea acreditării. La ora actuală,
suntem singura facultate particulară de
Design din România. 

Anul universitar 2013-2014 se bazează pe
angajamentul conducerii facultăţii de a
oferi o adevărată colaborare practic-
aplicativă a studenţilor, cadrelor didactice
şi mediul de afaceri, de a oferi o mai bună
prezentare a rezultatelor obţinute în faţa
publicului, a mass-media, a specialiştilor,
de a acţiona pentru impulsionarea
activităţii centrului de cercetare pentru ca
pe această bază să ne îmbunătăţim baza
materială şi să pregătim lansarea de noi
proiecte. 
Designul este o concepţie şi o metodă de
creaţie care urmăreşte să asigure fiecărui
produs un înalt randament funcţional. În
acest context, Facultatea de Design oferă
celor dornici să înveţe, un program de
studii universitare de licenţă, în spe-
cializarea Design.
Facultatea de Design este locul în care vă
puteți exprima și perfectiona cunoștințele,
în scopul de a excela. Nu renunțați până
când nu ați explorat limitele capacității
dumneavoastră intelectuale și artistice.
noi. În speranța satisfacerii reciproce a
așteptărilor noastre vă dorim un călduros
bun venit la Facultatea de Design.



lect.univ.dr. Daniel KysilKa,
Decan al Facultăţii de Științe Economice

Bun venit noilor studenți și celor care au
revenit în cadrul Facultății de Științe Eco-
nomice, în noul an academic 2013-2014!
Facultatea noastră oferă trei programe de
licență și două programe de masterat, care
pregătesc studenții pentru o carieră, atât în
mediul privat cât și în sectorul public, în
domeniul contabilității și informaticii de
gestiune precum și în cel al afacerilor
internaționale. 
Domeniul de studii de licență Contabili-
tate cu specializarea Contabilitate și in-
formatică de Gestiune, cu cele două
programe/forme de învățământ: „cu
fercvență” și cel cu „frecvență redusă”, pre-
găteşte economişti cu o dublă competenţă
– în contabilitate şi în informatică, având
ca obiective generale formarea de specia-
lişti capabili să găsească soluţii optime
pentru funcţionarea eficientă a unei firme
competitive; crearea şi dezvoltarea unor
aptitudini în utilizarea instrumentelor
contabile şi de gestiune, precum și identifi-
carea, implementarea şi exploatarea unor
sisteme de software de organizare și
evidență, care să ofere o imagine fidelă a
activității economico-financiare a firmei.

Absolvenţii acestei specializări pot ocupa,
după absolvire, următoarele poziții, con-
form Codului Ocupațiilor din România:
Administrator baze de date; Administrator
credite; Analist; Analist preț de
revenire/costuri; Auditor intern; Auditor
intern în sectorul public; Cenzor; Comisar
Garda Financiară; Consilier financiar-ban-
car; Consilier/expert/inspector/referent/
economist în gestiunea economică; Con-
sultant bugetar; Consultant în informatică;
Controlor de gestiune; Expert contabil-ve-
rificator; Lichidator; Ofițer bancar (cre-
dite, marketing, produse si servicii
bancare); Referent de specialitate finan-
ciar-contabilitate; Revizor contabil.
Absolvenții vor fi licențiați în Științe Eco-
nomice cu specializarea Contabilitate și in-
formatică de gestiune.
Cel de-al doilea domeniu Economie și Afa-
ceri Internaționale cu programul de studii
de licență în specializarea economie şi
afaceri internaţionale își propune să asi-
gure cea mai bună formare în domeniul
Relaţiilor Economice Internaţionale, asigu-
rând viitorilor absolvenţi dezvoltarea unor
competenţe, cum ar fi: înţelegerea apro-
fundată a conceptelor, abordărilor şi mo-
delelor specific afacerilor internaţionale;
comunicarea comercială în cel puţin două
limbi de circulaţie internaţională; cunoaş-
terea adecvată a mediului internaţional de
afaceri; derularea cu succes a activităţilor
comerciale în cadrul firmelor mici şi mijlo-
cii/firmelor multinaţionale; administrarea
programele de finanţare europeană; deru-
larea cu profesionalism a activităţilor spe-
cifice instituţiilor şi organizaţiilor
internaţionale.
Absolvenţii specializării Economie şi Afa-
ceri Internaţionale pot ocupa funcţii în ca-
drul instituţiilor Uniunii Europene,
administraţiei publice şi organizaţiilor cu
activităţi comerciale naționale și interna-
ţionale. La nivelul unei instituţii sau orga-
nizaţii, un absolvent poate activa ca:
Agent consular; Analist servicii client;
Asistent comercial; Asistent de cercetare
economist în relații economice
internaționale; Asistent director/responsa-
bil de funcțiune; Atașat diplomatic; Consi-

lier afaceri europene; Consilier/expert/in-
spector/referent/economist în relații eco-
nomice internaționale; Controlor vamal,
controlor pentru datoria vamală, agent
vamal; Corespondent comercial; Expert ac-
cesare fonduri structurale si de coeziune
europene; Expert contractare activități
investiționale; Prezentator expoziții; Secre-
tar diplomatic; Secretar economic.
Absolvenții vor fi licențiați în Științe Eco-
nomice cu specializarea Economie şi Afa-
ceri Internaţionale.
De-a lungul celor trei ani, studenții benefi-
ciază atât de pregătire teoretică cât și prac-
tică, asigurată de un colectiv de cadre
didactice cu vastă experiență, doctori în
Științe Economice. 
În cadrul procesului educațional, asigurăm
studenților noștri, în primul an de studiu,
o abordare graduală a tuturor disciplinelor
fundamentale, apoi, în anul doi și trei sunt
introduse disciplinele de specialiate și cele
complementare, specifice fiecărui program
de studiu. 
În ciclul II de studii, masteranzii sunt
invitați să aprofundeze domenile de spe-
cializare alese,  Auditul și Evaluarea Între-
prinderii respectiv Strategia Afacerilor în
Mediul European, având un număr mai
mic de discipline de studiu.
Pentru satisfacerea în bune condiții a ne-
voii de educație superioară, de acumulare
de cunoștințe și deprinderi și pentru a veni
în întâmpinarea dorințelor studenților
noștri, Facultatea de Științe Economice
promovează mijloacele moderne și interac-
tive de predare, consilierea educațională pe
toată perioada de studii și realizarea unui
parteneriat student - cadru didactic, care
să asigure o cât mai bună relaționare. 
Studenții noștri au posibilitatea de a se im-
plica în activitatea de cercetare științifică,
în cadrul Centrului de Cercetări Aplicative
și Consultanță în Economice sau de a par-
ticipa la sesiunile anuale de comunicări
destinate studenților.
Conducerea Facultății de Științe Econo-
mice, împreună cu întreg colectivul de
cadre didactice, urează tuturor studenților,
un an universitar cât mai bun, plin de rea-
lizări. 
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Formăm specialişti capabili 
să găsească soluţii optime  
pentru firme competitive



lect.univ.dr. zvetlana-mândruţa
anGhel,

Decan al Facultăţii de Psihologie

Facultatea de Psihologie a Universităţii
„Tibiscus” din Timişoara îşi primeşte acto-
rii educaţionali, studenţi, masteranzi şi
cadre didactice, într-o toamnă marcată de
amintirile verii şi speranţele noului an uni-
versitar.
În istoriografia sa, Facultatea de Psihologie
consemnează evenimente universitare care

au conturat propriul ei profil şi spaţiu de
exprimare pe piaţa ofertelor educaţionale
locale, zonale şi naţionale. 
Recunoaşterea şi în medii educaţionale in-
ternaţionale îşi are originea în contactele
informale între cadre didactice ale facultă-
ţii de psihologie şi parteneri din organizaţii
din Austria, Olanda, Republica Moldova,
Serbia. Astăzi, studenţi şi cadre didactice
ale Facultăţii de Psihologie sunt prezenţi
prin contracte de parteneriat cu universi-
tăţi sau alte instituţii din Franţa, Germa-
nia, Grecia, Italia, Spania, prin mobilităţile
programului Erasmus sau prin contacte di-
recte. 
Viaţa Facultăţii de Psihologie este creaţia
unui colectiv de cadre didactice şi studenţi,
care au pus împreună pe toată perioada de
existenţă, de la înfiinţare până astăzi, ne-
voia, dorinţa şi priceperea de a îmbogăţi
spaţiul psihologiei în zona de vest a ţării. 
Animaţi de cunoaşterea vieţii psihice
umane, au trecut pragul facultăţii noastre,
şi o fac şi în acest an, cele mai diverse cate-
gorii de persoane, privind profesia ante-
rioară sau vârsta lor cronologică. Studenţii
de astăzi ai Facultăţii de psihologie, au însă
motivaţii serioase care rezidă din interfe-
renţa specificului nostru cu alte formări
din domeniul socio-uman, dar care diferă
printr-un oarecare mister al psihismului
uman. Pentru acest motiv îi încurajăm pe

studenţii facultăţii noastre să participe
activ, prin metode didactice actuale, la tra-
valiul, uneori fascinant, la dezlegarea mis-
terului cunoaşterii, prin oferta educaţio-
nală teoretică, dar mai ales prin valenţele
practicii de specialitate, care conferă absol-
venţilor competenţe practice, remarcate de
angajatori din cele mai diverse domenii.
Facultatea de Psihologie oferă, astăzi, pro-
grame de studii compatibile cu alte univer-
sităţi din sistemul naţional de învăţământ
sau din afara ţării. Iată de ce mobilitatea
creditelor transferabile oferă oportunitatea
deplasării studentului, în funcţie de deci-
zia iniţială sau de opţiunea pe parcursul
formării, de la o facultate la alta sau de la o
universitate la alta, ca expresie a unui ma-
nagement inteligent al carierei.
Ce poate fi mai frumos, mai motivant pen-
tru a deveni student la studii de licenţă sau
de master, decât afirmaţia „toate au un
preţ; nici nu ştii sigur de ce investeşti azi,
dar fii convins că mâine  vei afla”. Depinde
doar de tine, să-ţi transformi visul în reali-
tate!
Pentru decizie eşti responsabil tu, stimate
student, iar noi cadrele didactice ne anga-
jăm să te însoţim cu competenţă şi pasiune
pe calea  formarii în profesia de psiholog.
Tuturor, studenţi şi cadre didactice, spirit
cutezător şi succes !
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Travaliul fascinant al cunoașterii



În 2002, la Universitatea „Tibiscus” lua 
fiinţă Clubul de Ciclism Tibiscus¸ ca
oportunitate pentru bikeri de a se întâlni,
organiza şi desfăşura competiţii sportive.
Din dorinţa de a oferi o şansă de afirmare şi
altor sportivi care nu-şi găseau un loc unde
să arate ceea ce ştiu, obiectul de activitate
şi ramurile sportive s-au diversificat şi ast-
fel a apărut în 2005 Clubul sportiv Tibis-
cus, care la acest început de an universitar
reuneşte trei secţii sportive funcţionale:
secţia de Ciclism – ciclişti de şosea, ci-
closcross, MTB, DH, dirt, campioni naţio-
nali, membri ai lotului naţional al
României sau doar simpli împătimiţi ai
sportului pe două roţi;
secţia de schi-snowboard – pasionaţi ai
sporturilor de iarnă, care îmbină dragostea
pentru sport cu dorinţa de a organiza con-
cursuri pe zăpadă;
secţia de Triatlon, deschisă tuturor celor
care iubesc alergarea, înotul şi bicicleta. 
Spicuind printre cele peste 100 de acţiuni
organizate de Club sau cele peste 500 de
acţiuni din ţară sau străinătate la care spor-
tivii noştri au participat şi au adus trei re-

corduri mondiale la sporturi extreme, 6
titluri de campion naţional şi aproape 350
de locuri I, 300 de locuri II şi 200 de locuri
III, ne putem lăuda cu:
lparticiparea şi cucerirea mai multor lo-
curi pe podium la maratoane de alergare,
ciclism sau triatlon din ţară şi străinătate,
inclusiv din seriile „IronMan” sau „Iron-
Bike”;
lparticiparea şi cucerirea a trei recorduri
mondial la „Impossibility Challenger”, Ger-
mania;
lparticiparea cu rezultate excelente la
concursuri internaţionale de ciclism pre-
cum „Cupa RedBull” din Serbia, „Tour de
Pecs”, „Tour de Tisza”, „Matra Tour”, „bike-
trial.hu Kup”, „Duna Marathon”, „Lakics
Kft Kupa” din Ungaria, „Salzkammergut
Trophy”, „Otztaler Marathon” sau „Eddy
Merckx Marathon” din Austria, „Iron Bike”
din Italia, „Vattenfall Cyclassics” ori
„CRAFT Bike Trans Germany” din Germa-
nia, „Megavalanche Week” din Franţa,
„Shambala Open Cup” din Bulgaria, „Thas-
sos Cup” din Grecia;
lun loc I în clasamentul naţional ameri-

can de duatlon, cucerit de către unul dintre
sportivii noştri;
l 5 titluri de campion naţional la ciclism
(şosea şi MTB) pentru amatori, respectiv
un titlu de campion naţional la triatlon;
40 de locuri pe podium ale echipei de schi-
alpinism, la campionate din ţară, dar şi din
Germania şi Austria;
lnumeroase acţiuni de promovare a spor-
tului, pentru aceia care doresc petrecerea
în aer liber a timpului liber şi un stil de
viaţă sănătos.
Aceste rezultate foarte bune au luat am-
ploare, odată cu semnarea la 1 septembrie
2010 a acordului de parteneriat între club şi
compania EuroSport DHS din Deva, cel
mai mare producător român de biciclete,
iar echipa DHS Tibiscus Team a C.S.
Tibiscus a dovedit că suntem printre cei
mai buni sportivi amatori din ţară: peste
150 de participări la competiţii, peste 400
de locuri pe podium. De la 1 martie 2013,
cicliştii de la şosea compun echipa C.S.

Tibiscus-Fabrica de bere, care a reuşit în
numai câteva luni de activitate să cuce-
rească două titluri naţionale.
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STÂND ÎN BANCĂ LÂNGĂ
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Pentru a deveni membru al Clubului, tre-
buie să vii la sediul său, în clădirea universi-
tăţii de pe strada Lascăr Catargiu, la parter,
unde miercurea de la ora 18 vei găsi pe ci-
neva care să te îndrume. Sau ne poţi vizita
pe net la adresa www.cs.tibiscus.ro ori ne
poţi scrie pe adresa de e-mail a clubului:
cs.tibiscus@yahoo.com. Numai aşa vei
putea:
l să participi într-un mod alternativ la
orele obligatorii de Educaţiei fizică; 
l să beneficiezi de facilităţi la plata taxei
de şcolarizare;
l să te alături unui colectiv tânăr, atras de
sporturile extreme şi nu numai, dornic de
excursii, ieşiri, distracţie;
l să ai cu cine împărţi timpul liber şi pa-
siunea pentru sport.
Te aşteptăm! Aşa vei putea onora deviza
olimpică: IMPORTANT ESTE SĂ PARTICIPI!

Conf.univ.dr. Tiberiu marius 
KarnyanszKy,

Preşedintele Clubului sportiv Tibiscus

CAMPIONII ROMÂNIEI



Şcoala românească, supusă valului refor-
mist, se află în faţa unor încercări funda-
mentale, complexe şi de durată. Noua Lege
(controversată) a creat cadrul de aplicare a
unor iniţiative eficiente, care vor acţiona în
timp. Fireşte că politicile educaţionale
impun o strategie coerentă. Lipsa lecturii
de calitate poate fi o manifestare a spiritu-
lui rebel al unor tineri care nu au avut
şansa ca, printr-o sumă de activităţi logice,
dirijate, să dobândească autonomia lecto-
rului competent, indiferent în ce şcoală îşi
parcurge traseul educaţional. Cartea pe su-
port de hârtie are, în cartea electronică, un
concurent demn de luat în seamă; tânărul
zilelor noastre preferă computerul şi infor-
maţia rapidă. Este adevărat că acest gen de
lectură conduce la preluarea informaţiei,
fără a o filtra critic. Este limpede că, din
această perspectivă, este vorba de o criză a
înţelegerii, ameninţând coerenţa universu-
lui cognitiv.
Cartea oferă cunoaştere. Că este în formă
tipărită sau electronică, o carte – generic
denumind sursa de informare – trebuie să
îmbie la lectură ca formă de comunicare.
Nevoia de lectură va crea un reflex condi-
ţionat, de plăcere estetică şi de cunoaştere,

de confort intelectual şi afectiv întreţinut
zilnic. Căci fără cărţi şi fără lectură specia
umană nu poate fi închipuită.
Cu acest îndemn cald aşteptăm cu încre-
dere studenţii, bobocii şi profesorii să
treacă pragul Bibliotecii Universităţii TI-
BISCUS, cu o zestre bogată, sporitoare de
la an la an. Astfel, la 1 octombrie 2013 bi-
blioteca găzduieşte peste 80.000 publicaţii,
din care fondul de carte acoperă peste
57.618 exemplare. Mai avem peste 12.482 de
reviste, 6.794 lucrări de diplomă şi diserta-
ţii, iar fondul Harry Morgan inventariază
3.106 exemplare. Biblioteca dispune de trei
săli de lectură unde studen-
ţii pot consulta cur-
surile şi cărţile
existente în catalogul
on-line, disponibil pe site-
ul bibliotecii
www.biblioteca.tibiscus.ro. 
Mai putem menţiona faptul că bi-
blioteca a fost dotată cu calcula-
toare noi.
Reţineţi: orarul instituţiei este 9-17, 
de luni până vineri. Vă aşteptăm cu drag!

carte 14

ÎNDEMN LA LECTURĂ

adina PoPoViCi,
Bibliotecar-șef



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...

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!
cu



Universitatea Tibiscus:

coloana pe care se

sprijină educația ta!


