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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Karnyanszky, Tiberiu Marius 

Adresă(e) Nr. 21, Str. Orşova, 300634, Timişoara, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0744.599.190 

Fax(uri)  

E-mail(uri) mtk@tibiscus.ro, mtk2004@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară 
  

Data naşterii 10.04.1965 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2006 – Curent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar (2006-curent) / Lector universitar (2002-2006) 

Decan (2012-2018) / Secretar științific (2006-2012) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Am predat cursuri şi am condus lucrări de laborator la disciplinele Bazele informaticii, Algoritmi şi 
structuri de date, Algoritmica grafurilor, Limbaje de asamblare, Conducerea proceselor tehnologice 
-Am îndrumat întreaga activitate a facultăţii: didactică, ştiinţifică şi organizatorică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată 
România, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 2016-2018 

Funcţia sau postul ocupat Designer pagini web – proiect ERASMUS+ 2016-1-RO01-KA201-024518 “Discover Real Everywhere 
Applications of Math - DREAM” 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Realizarea, implementarea și întreținerea perioadică a site-ului proiectului 
-Actualizarea site-ului proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  
România, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 2016-2017 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician – proiect ERASMUS+ 2015-I-RO01-KA203-015108 “Legal Information Technology 
Community - LITC” 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Realizarea, implementarea și întreținerea perioadică a site-ului proiectului 
-Actualizarea site-ului proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  
România, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Perioada 2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert autorizare și evidență subvenții cursuri / Formator competențe TIC  
Proiect POSDRU/131/5.1/G/125380 “PROJOB – Măsuri active de stimulare a forței de muncă în 
Regiunea de Vest” 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Întocmire dosare autorizare cursuri / autorizare cursuri 
-Planificare, realizare, evidențe subvenții 
-Susținere cursuri pregătire TIC 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  
România, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 2014-2016 

Funcţia sau postul ocupat Expert informare publicitate 
Proiect POSDRU/161/2.1/G/137512 “Cariera – Provocarea mea!” 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Întocmire planuri activități comunicare 
-Realizare comunicare 
-Realizare și întreținere site proiect 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  
România, 300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu, nr. 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Am predat cursuri şi am condus lucrări de laborator la discipline de informatică economică: Reţele de 
calculatoare, Sisteme informatice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  

Facultatea de Ştiinţe Economice 

România, 300558 Timişoara, str. Daliei, nr. 1/A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 1991 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat 1991-1994 Asistent universitar – cadru didactic asociat 

1994-1999 Lector universitar – cadru didactic asociat (dintre care 1997-1998 şef de catedră iar 1999-
2000 director al Colegiului de Finanţe şi Contabilitate Făget din cadrul facultăţii) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Am predat cursuri şi am condus lucrări de laborator la discipline de informatică economică: Bazele 
informaticii, Programarea calculatoarelor, Limbaje de programare, Sisteme informatice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  

Facultatea de Ştiinţe Economice (inclusiv Colegiul de Finanţe şi Contabilitate Făget) 

România, 300558 Timişoara, str. Daliei, nr. 1/A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Perioada 1990-1999 

Funcţia sau postul ocupat -1990-1993 Analist-programator 

-1993-1999 Şef Birou exploatare 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Programarea şi exploatarea de aplicaţii de evidenţă financiar-contabilă  

-Programarea şi exploatarea de sisteme expert de instruire a cadrelor militare pe domenii de activitate 

-Urmărirea modului de funcţionare a tehnicii de calcul la nivel de mare unitate şi aprovizionarea cu 
materiale specifice de exploatare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Corpul (Divizia) 2 Aviaţie şi Apărare Antiaeriană, Oficiul de Calcul 

Romania, Timişoara, Calea Lipovei 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
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Perioada Septembrie 1989 – Iunie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Programarea de aplicaţii de evidenţă financiar-contabilă 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Centrul de Calcul nr. 1 al M.Ap.N.  
  Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015-2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiect POS-CCE SMIS/CSNR 23401 “SeECIS - Sistem de Educație penru Evaluarea Calității în 
Învățământul Superior din România” 
-Curs “Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior” 
-Curs “Evaluarea externă a programelor de studii universitare de masterat” 
-Curs “Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat” 
-Curs “Sinteza principalelor modificări – Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de 
referință și lista indicatorilor de performanță a ARACIS” 
-Curs “Oferta sistemului de învățământ superior versus absolvenții de liceu” 
-Curs “Stadiul implementării strategiei 2020 pentru învățământul terțiar date statistice 2016” 
-Curs “Diagnoza domeniilor și a programelor de masterat în date statistice” 
-Curs “Studii universitare de doctorat în date statistice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității În Învățământul Superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs instruire continuă 

  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Staff Training 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Daniela Tompa Individual Company, Santa Barbara (Tarragona, Spania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Staff Training 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mollina Joven, Mollina (Spania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teaching Assignment - Computer Aided Management of Technological Processes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fachhochschule Emden-Leer, Emden (Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teaching Assignment - Computer Aided Management of Technological Processes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Tibiscus” din Timișoara 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Staff Training 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fachhochschule Emden-Leer, Emden (Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calității în învățământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Proiect POSDRU/86/1.2/S/61959 “Comunitate universitară pentru managementul calității în 
învățământul superior” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale / Pedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității 
-Metode moderne de formare în didactica specialității 
-Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice 
-Studiu individual și pregătirea portofoliului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 
Proiect „Calitate, Inovare, Comunicare în Sistemul de Formare Continuă a Didacticienilor din 
Învățământul Preuniversitar” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Web design techniques, Advanced media 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Indrets del Mon, Cugat del Valles, Barcelona (Spania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, 
Organizarea programelor şi stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor 
de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Top Media SRL Reşiţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Computer Aided Management of Technological Processes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fachhochschule Emden-Leer, Emden (Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Program ERASMUS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Computer Aided Management of Technological Processes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Emden (Germania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire – Proiect CCEX „PROmovarea și Sprijinirea comunității de cErcetare din 
ROmânia pentru participarea la Programul Cadru 7 al Uniunii Europene – PROSPERO PC7” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de instruire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din SIbiu, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Micro şi Macro Economie, Finanţe, Contabilitate bugetară, Managementul asigurărilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara  

Facultatea de Ştiinţe Economice, Specializarea Finanţe-Contabilitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel EQF 7 

  

Perioada 1999 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută doctor inginer, distincţia “Cum Laude” pentru lucrarea “Contribuţii la conducerea automată a prelucrării 
dimensionale prin eroziune electrică complexă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Politehnica” din Timişoara  

Facultatea de Mecanică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel EQF 8 
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Perioada 1984-1989 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer calculatoare 

IT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Tehnică Militară Bucureşti 

Facultatea de Electronică şi Electrotehnică Militară 

Specializarea Sisteme informatice (Calculatoare electronice) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel EQF 7 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Analist programator ajutor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

elev 

IT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică Nr. 1 “Informatica” Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză C1  C1  C1  C1  C1 

  Franceză B2  B2  B2  B2  B2 

  Germană A2  A2  A2  A2  A2 

  Maghiară C1  C1  C1  C1  C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Spirit didactic,capacitate de comunicare şi relaţionare interumană 

-În calitate de cadru didactic am ţinut cursuri şi lucrări de laborator de un înalt nivel ştiinţific, asigurând 
studenţilor cunoştinţele de bază care sunt materializate în manuale, cursuri universitare şi îndrumare de 
laborator 

-Ca şef al compartimentului exploatare tehnică de calcul la unitatea militară de informatică am avut în 
subordine un colectiv de specialişti căruia i-am asigurat materialele (tehnice şi lucrări de informatică) 
necesare lucrului pe calculator într-un schimb de 8 ore zilnic 

-Sunt redactorul şef al publicaţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din facultate, realizând coordonarea 
specialiştilor din domeniile calculatoare, informatică şi matematici aplicate 

-Sunt preşedintele Clubului Sportiv Tibiscus, asociaţie sportivă care reuneşte sportivi amatori şi 
profesionişti din Timişoara şi regiunile învecinate; în această calitate mă ocup de problemele de 
organizare şi funcţionare, contabilitatea clubului, reprezentarea sa în relaţia cu mass-media şi mediul 
economic şi social 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Am lucrat aproape 10 ani în calitate de şef de colectiv de proiectare sau exploatare calculatoare, 
rezultatele obţinute fiind întotdeauna foarte bune 

-Ca secretar ştiinţific al facultăţii respectiv decan sunt un bun coordonator al muncii în echipă asigurând 
o activitate dinamică şi plină de rezultate 

-Am organizat Simpozioanele “Actualităţi şi perspective în hard şi soft” şi Conferinţele „European 
Conference on Computer Science&Applications” la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, 
cu participare internaţională şi m-am ocupat de buna desfăşurare a acţiunilor legate de simpozion şi 
editarea materialelor 

-Sunt redactorul şef al publicaţiei ştiinţifice a cadrelor didactice din facultate care a obţinut clasificarea 
„B+” din partea CNCSIS şi indexarea în bazele de date Copernicus şi EBSCO 

-Ca Preşedinte al Clubului Sportiv Tibiscus Timişoara am coordonat şi organizat un număr de peste 100 
de evenimente sportive de nivel regional cu largă participare şi recunoaştere unanimă din partea mass-
media şi am coordonat participarea la aproape 1.000 de acţiuni naţionale şi internaţionale. Sub 
conducerea mea, sportivii clubului au reuşit să obţină peste 1.000 de locuri pe podium la concursuri din 
ţară şi străinătate (Europa, America), 9 titluri de campion naţional şi 3 recorduri mondiale la sporturi 
extreme 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Rezultate foarte bune în însuşirea, predarea şi aplicarea cunoştinţelor de programare (mai multe 
menţiuni şi un loc 2 la etapa naţională a concursului studenţesc de programare în 1986) 

-Încă din facultate m-am preocupat de cercetarea ştiinţifică în domeniul informaticii şi matematicilor 
aplicate, participând la programe de cercetare la nivelul Academiei Militare 

-M-am specializat în modelarea şi simularea sistemelor, având un doctorat în aplicarea metodelor 
matematicii şi statisticii în conducerea proceselor tehnologice, folosind calculatorul 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows, MSOffice, Adobe Photoshop, PHP, MySQL, Adobe Dreamweaver 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini -membru al European Academy of Digital Multimedia (EADiM) 

-membru al Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

-membru al Association for Computing Machinery (ACM) 
  

Permis(e) de conducere B, C, E 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 


