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Şi în anul 2012, activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în Universitatea 

„Tibiscus” (CEACUT) s-a desfăşurat în cadrul normativ creat de Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea 
nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. 

Componenţa CEACUT a fost stabilită în 2012 de Senatul universitar astfel: preşedinte- 
conf.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky, membri-conf.dr. Silvia Medinschi, jur. Marinică Miclea, ing. 
Cristian-Horia Golea, stud. Lucian Mutaşcu, iar CEACUT a avut în 2012 de regulă câte o şedinţă în 
fiecare lună. 

Anul 2012 a fost plin de schimbări la nivelul universităţii, CEACUT, facultăţilor, Comisilor 
Calităţii (CC), întrucât în urma aprobării Cartei Universităţii „Tibiscus” din Timişoara s-au 
desfăşurat alegeri academice pentru toate structurile şi funcţiile de conducere de la nivel 
universitate respectiv facultăţi. În paralel a decurs, foarte greu, evaluarea periodică a calităţii 
programelor de studii şi a personalului didactic, precum şi întocmirea rapoartelor de evaluare 
internă în vederea evaluării instituţionale periodice, conform cu Regulamentul privind iniţierea, 

aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii respectiv contractul nr. 
5762/712/2012 cu ARACIS.  
 Prin HG 707/2012 şi OMECTS 4945/2012 s-au confirmat structura Universităţii „Tibiscus” 
cu 6 facultăţi şi 20 programe de studii, toate acreditate: 
-licenţă: Informatică, Design, Drept, Comunicare şi Relaţii Publice, Jurnalism, Limbi Moderne 
Aplicate, Psihologie, Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ÎF şi ÎFR), Economie şi Afaceri 

Internaţionale;  
-master: Administrarea Sistemelor Distribuite, Web-design, Instituţii de Drept European, Jurnalism 
şi Publicitate, Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală, Massmedia şi Comunicare în Spaţiul 
Public European, Managementul Rersurelor Umane, Psihoterapii şi Psihologie Clinică, Auditul şi 
Evaluarea Întreprinderii, Strategia Afacerilor în Mediul European; 
 În ceea ce priveşte evaluarea periodică a calităţii programelor de studiu, activitatea se 

desfăşoară cu foarte mare lentoare, Rapoartele de evaluare internă a calităţii pe anul 2008/2009 şi 
2009/2010 pe facultăţi respectiv pe universitate primind aprobarea Senatului universitar abia în luna 
martie 2012. La data curentă, rapoartele similare pe anii 2010/2011 şi 2011/2012 urmează să intre 
în aprobarea Senatului universitar şi astfel evaluarea anilor anteriori de studiu urmează a se încheia. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât nu peste mult timp va demara acţiunea aferentă anului 2012/2013, 
conform calendarului propus de CEACUT. Este necesar ca la nivelul conducerii universităţii să se 

ia măsuri împotriva facultăţilor care întârzie elaborarea şi aprobarea rapoartelor. 
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 În anul 2012, după aprobarea Cartei universitare şi confirmarea rectorului ales, s-a reluat şi 
evaluarea instituţională periodică, efectuându-se vizita preliminară în urma căreia s-au stabilit 
calendarul evaluării şi programele de studiu care urmează a fi evaluate. Prin aceasta se asigură 
vizita comisiei ARACIS în perioada stabilită 22-24.05.2013, pentru acordarea calificativului şi 
menţinerea acreditării universităţii. 

 


