




RECOMANDARE 

Subsemnata Prediscan Mariana, profesor universitar în cadrul departamentului 
Management al Facultății de Economie și de Administrarea a Afacerilor din cadrul Universității 
de Vest Timișoara, îl recomand pe dl. prof.univ. dr. Bibu Aurelian Nicolae pentru obținerea 
titlului onorific de profesor emerit. 

Îl cunosc pe dl profesor din anul 1992, anul în care mi-am început cariera universitară. În 
toată această perioadă am colaborat cu dl profesor la predarea și dezvoltarea unor discipline 
specifice departamentului Management, la realizarea unor materiale didactice, cursuri, 
materiale destinate studenților, am colaborat la realizarea și publicarea unor cărți, la realizarea 
unor lucrări științifice și comunicarea lor în cadrul unor conferințe internaționale.  Am 
participat, de asemenea, la reforma și acreditarea programului de studii pentru specializarea 
Management, la crearea, dezvoltarea și acreditarea unor programe de studii postuniversitare în 
domeniul Management cum ar fi: Managementul schimbării și dezvoltării organizaționale, 
Management Antreprenorial, la crearea, dezvoltarea și acreditarea Centrului de Cercetări în 
Management și Schimbare Organizațională (CEMASO), la organizarea a mai multor ediții ale 
Simpozionului Internațional de Management (SIM), la dezvoltarea școlii doctorale în domeniul 
Management din cadrul UVT.  

Domnul prof.univ. Bibu Aurelian Nicolae a contribuit la dezvoltarea unor specializări în 
domeniul management cu predare în limba franceză și engleză atât pentru licență cât și pentru 
studii postuniversitare, a coordonat cercetarea unui număr impresionant de doctoranzi, în limba 
română sau limba engleză. Domnul prof.univ. Bibu Aurelian Nicolae a îndeplinit funcții de 
conducere în cadrul facultății: manager al departamentului Management, prodecan, membru în 
consiliul școlii doctorale FEAA, directorul unor cursuri postuniversitare, managerul unor 
granturi de cercetare sau proiecte cu finanțare europeană. A fost de asemenea membru în diferite 
comisii în cadrul CNADCU, profesor vizitator invitat în mai multe țări, președintele filialei 
SMARO (Societatea Academică de Management din România) Vest.   

În perioada în care a activat în colectivul departamentului Management, prin activitatea 
didactică, științifică sau administrativă desfășurată, a contribuit la creșterea vizibilității și a 
prestigiului școlii timișorene de management la nivel național și internațional. 

În aceste condiții, pe baza celor menționate mai sus, îl recomand cu căldură pe dl. 
prof.univ. dr. Bibu Aurelian Nicolae pentru obținerea titlului onorific de profesor emerit. 

Timișoara,  13.11.2020 

prof. univ. dr. Mariana Prediscan 









Prof. univ. dr. Anton TrăilescuAprobat prin HS 28 din 
19.11.2020

__________


	Recomandare 1 - V. Munteanu prof emerit N. Bibu
	Recomandare 2 - M.Prediscan prof emerit N.Bibu
	Anexa 1_Propunere Dep Management Nicolae Bibu
	Extras Consiliu FEAA 16.11.2020



