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RAPORTUL 
COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  

ÎN UNIVERSITATEA „TIBISCUS” PE ANUL 2013 

 
 

Şi în anul 2013, 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. 
Funcţionarea CEACUT a fost modificată în 2013 în sensul că nu mai este o comisie a 

Senatului universitar ci trece în subordinea executivului univeristăţii, îndeplinind în acelaşi timp 
rolul de Departament pentru Asigurarea Calităţii. Componenţa comisiei a rămas aceeaşi: preşedinte- 
conf.dr. Tiberiu Marius Karnyanszky, membri-conf.dr. Silvia Medinschi, jur. Marinică Miclea, ing. 
Cristian-Horia Golea, stud. Lucian Mutaşcu. CEACUT a avut în 2013 de regulă câte o şedinţă în 
fiecare lună. 

Anul 2013 a fost un an important în activitatea universităţii şi a CEACUT, fiind anul în care 
s-a primit vizita de evaluare instituţională periodică din partea ARACIS. Depunerea cererii şi 
semnarea contractului privind evaluarea s-au făcut în cursul anului 2012, pentru ca la începutul lui 
2013 să fie întocmit şi aprobat Raportul de autoevaluare, care a fost apoi depus la ARACIS şi a fost 
baza informaţională a viziei de evaluare desfăşurată în perioada 22-24.05.2013. Cu ocazia vizitei s-a 
verificat îndeplinirea standardelor de calitate la nivelul universităţii şi a două program de studii 

universitare de licenţă – Economie şi Afaceri Internaţionale şi Psihologie. Prin adresa 
5873/10.07.2013 universităţii i-au fost comunicate rezultatele vizitei, apoi universitatea a trimis 
observaţii şi măsurile care vor fi luat pentru îmbunătăţirea activităţii, iar ca urmare prin adresa 
6678/29.08.2013 s-a primit răspunsul final care include calificativul „Încredere limitată” cu vizită 
peste 1 an. 
 Tot în 2013, ARACIS a efectuat, în perioada 10-11.05.2013, vizita de evaluare în vederea 

autorizării provizorii a programului de studii universitare de licenţă în specializarea "Administrarea 
afacerilor" (rezultat: neautorizare), iar în perioada 30-31.05.2013, a efectuat vizita de evaluare în 
vederea autorizării provizorii a programului de studii universitare de licenţă în specializarea 
"Comunicare audiovizuală şi multimedia" (rezultat: neautorizare) şi în vederea acreditării 
programului de studii universitare de master cu denumirea "Mass-media şi marketing on-line" 
(rezultat: acreditare).  

În perioada 04-05.07.2013 preşedintele CEACUT a luat parte la Hotel Intercontinental din 
Bucureşti la: 
-“Atelierul de lucru dedicat universităţilor din Runda 2 implicate în procesul de evaluare 
instituţională”, eveniment desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU “Pregătiţi pentru a inova, 
pregătiţi pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi diversitate a universităţilor din 
România”  

-“Atelierul de lucru post-evaluare dedicat universităţilor implicate în Runda 2 de evaluare 
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instituţională”, eveniment desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU “Performanţă în Cercetare, 
Performanţă în Predare – Calitate, Diversitate şi Inovare în Universităţile din România” 

În perioada 18-19.07.2013 preşedintele CEACUT a luat parte la cursul "Managementul 
calităţii în învăţământul superior" desfăşurat la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 
a Universităţii de Vest din Timişoara, în cadrul proiectului POSDRU/8/1.2/S/61959 "Comunitate 

universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior".  
Prin Hotărârea de Guvern nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a 
domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, 
a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare 
program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului 

maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, s-a stabilit structura 
Universităţii “Tibiscus” cu 6 facultăţi şi 9 programe de studii universitare de licenţă, toate 
acreditate: Informatică, Design, Drept, Jurnalism, Limbi Moderne Aplicate, Psihologie, 
Contabilitate şi Informatică de Gestiune (ÎF şi ÎFR), Economie şi Afaceri Internaţionale.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare 
de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul 

universitar 2013-2014, s-a stabilit structura Universităţii “Tibiscus” cu 10 programe de studii 
universitare de master: Administrarea Sistemelor Distribuite, Web-design, Instituţii de Drept 
European, Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală, Massmedia şi Comunicare în Spaţiul 
Public European, Media şi Publicitate On-line, Managementul Rersurelor Umane, Psihoterapii şi 
Psihologie Clinică, Auditul şi Evaluarea Întreprinderii, Strategia Afacerilor în Mediul European. 
 La începutul anului 2013, universitatea a renunţat la reevaluarea programelor de studii 

Comunicare şi Relaţii Publice respectiv Jurnalism şi publicitate, având calificativul de încredere 
limitată. De asemenea, la începutul anului universitar 2013/2014, universitatea a renunţat la 
şcolarizarea studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă Jurnalism respectiv de 
master: Limbi Moderne şi Comunicare Interculturală, Massmedia şi Comunicare în Spaţiul Public 
European, având în vedere numărul redus de studenţi şi dificultăţile întâmpinate privind asigurarea 
standardelor de calitate. 

În ceea ce priveşte evaluarea periodică a calităţii programelor de studiu, act ivitatea se 
desfăşoară cu foarte mare lentoare, unele rapoarte de evaluare internă a calităţii pe anii anterior fiind 
definitivate şi aprobate cu mare întârziere. Acţiunea aferentă anului 2012/2013 a demarat şi se 
desfăşoară conform calendarului propus de CEACUT şi aprobat de Senatul universitar, totuşi 
încheierea rapoartelor a fost din nou amânată de mai multe ori şi s-a definitivat abia la începutul lui 
2014. Reluăm propunerea comisiei ca la nivelul conducerii universităţii să se ia măsuri împotriva 

facultăţilor care întârzie elaborarea şi aprobarea rapoartelor. 
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