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INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE
Studiul de fata are ca obiectiv prezentarea principalelor aspecte legate de managementul
institutelor de invatamânt superior, problema care a devenit de mare actualitate pe plan
mondial in ultimii ani.
In fapt, problema in discutie reprezinta o abordare noua, stiintifica, care realizeaza o
simbioza intre doua laturi ale activitatii umane, ambele cu mare vechime, si anume
invatamântul si educatia – pe de o parte – si conducerea si organizarea diverselor activitati –
pe de alta parte.
Din antichitate si pâna la inceputul secolului XX, s-a folosit termenul de conducere
pentru activitatea de dirijare a unui anumit proces de natura tehnica, economica, sociala,
militara etc. Conducerea presupune elaborarea unor directive/comenzi de catre un conducator,
transmiterea acestora catre executanti si urmarirea modului in care acestea au fost indeplinite,
adica culegerea de informatii referitoare la desfasurarea procesului, corelate cu informatiile
privind conditiile exterioare de mediu. Termenul de management a fost introdus de F. Taylor
si, ulterior, de H. Fayol si a inceput sa fie utilizat intensiv in ultimile decenii. Trebuie
remarcat ca nu este vorba doar de o schimbare de terminlogie, ci si de continut,
mamagementul presupunând, in plus fata de conducere, considerarea unui complex de aspecte
si situatii, dintre care mentionam modalitati de a previziona evolutii si actiuni viitoare, de a
asigura un cadru intern adecvat desfasurarii procesului si de a face fata in mod activ
schimbarilor conditiilor exterioare. Nu in ultimul rând, managementul se doreste a fi un mod
de abordare stiintifica a problemelor de conducere, asigurând conducatorilor de pe diverse
trepte ierarhice un instrument indispensabil activitatii lor.
Pe de alta parte, activitatile legate de educarea si instruirea tinerei generatii au si ele o
vechime foarte mare, deoarece toate societatile au fost constiente de necesitatea de a transmite
urmasilor informatiile acumulate si a-i orienta pe acestia in integrarea in viata sociala. Sa
remarcam ca si in acest caz s-au cristalizat destul de târziu stiintele educatiei, mai ales
pedagogia.
De altfel intre cele doua domenii esentiale ale activitatii umane – conducerea si educatia
– exista unele similitudini din punct de vedere al dezvoltarii istorice, ambele având in comun:
- o evolutie de la faza empirica, prestiintifica pâna la conturarea unor stiinte destul de bine
consolidate;
- o evolutie de durata a acumularii de experienta, a validarii si generalizarii ei in concepte
stiintifice;
- o tranzitie dificila de la reguli si norme practice la principii, la definirea domeniuluide studiu
si a metodologiei [23].
Similitudinile dintre cele doua domenii nu sunt insa numai de natura istorica, ci si in
privinta scopurilor si modalitatilor de abordare, având in vedere ca ambele:
- abordeaza aspecte ale activitatii umane, ale dezvoltarii si organizarii rationale ale acesteia;
- pun accent pe factorul uman, pe relatiile organizationale in realizarea scopurilor, pe
mobilizarea resurselor si respectarea unor criterii de evaluare;
- urmaresc succesul, eficienta si progresul actiunilor si rezultatelor;
- sunt caracterizate de o larga diversitate de experiente si de stiluri de concepere si realizare a
actiunilor;
- au un pronuntat caracter interdisciplinar.
Pornind tocmai de la ultima similitudine specificata mai sus, era normal ca intre doua
ramuri cu multiple trasaturi comune sa se incerce o intrepatrundere de profunzime.
Bineinteles, acest lucru a devenit posibil abia in ultimii ani, când cele doua domenii stiintifice
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s-au consolidat si si-au definit metodologiile. S-a ajuns azi sa se vorbesca tot mai mult de
managementul educatiei, a sistemului de invatamânt si al unitatilor acestuia. Trebuie subliniat
ca aparitia acestei noi categorii de management nu este astazi doar posibila, ci si necesara,
datorita complexitatii tot mai mari a problemelor care apar in invatamânt.
Activitatea in invatamânt contine mai multe laturi, de mare importanta si profunzime,
legate de aspectele didactice, educative, stiintifice, dar si de cele administrative si financiare,
care concura la realizarea scopului principal. Asa incât, in prezent, se poate vorbi de un
management al invatamântului, in general, dar si de o serie de laturi specifice ale acestuia.
Diversele categorii de management in domeniul invatamântului pot fi grupate in:
- managementul referitor la activitea generala, fundamentala, cum este managementul
strategic sau managementul calitatii;
- managementul referitor la unele activitati specifice importante, cum este managementul
educational, managementul academic, cel administrativ, sau cel financiar.
Atât managementul educational in general, cât si formele particulare ale acestuia se
regasesc la toate treptele de organizare ierarhica. In primul rând, trebuie avute in vedere
aspectele decizionale luate de cele mai inalte foruri, prin politica de sprijinire a
invatamântului. La acest nivel, rolul primordial revine parlamentului si guvernului, ministerul
de resort urmând sa asigure implementarea politicii statale in acest domeniu, dar si sa vina cu
propuneri si initiative concrete in acest sens. Problemele de management educational se pun
bineinteles si la nivelul celor care sunt chemati sa realizeze educatia: organizatii de
invatamânt la nivel local, unitati de invatamânt – scoli, colegii, universitati – si subunitati ale
acestora – clase, facultati, departamente, laboratoare etc.
Problemele de conducere a activitatii didactice, stiintifice sau financiare trebuie
rezolvate nu numai la nivelul conducerii unitatii respective, dar si la nivelul clasei,
laboratorului sau catedrei. Din acest motiv, consideram ca, in prezent, problemele de
management al invatamântului trebuie cunoscute nu numai de conducatorii de unitati, ci si de
toti cei angrenati in acest proces, având in vedere complexitatea si diversitatea tot mai mari
de probleme pe care le ridica invatamântul actual. Orice cadru didactic trebuie sa fie un bun
manager la locul sau de activitate – clasa, laborator, sala de seminar etc. In plus,
managementul actual presupune o atitudine participativa din partea intregului colectiv, asa
incât problemele de management trebuie cunoscute de totii membrii colectivului si nu numai
de conducatorii unitatii.
Relizarea diverselor categorii de management la anumite niveluri ierarhice presupune
ca acestea sa aiba autonomie in sectorul respectiv de activitate, altfel conducatorii de la acel
nivel devin simpli executanti ai unor directive primite de la forurile superioare. Manageriatul
poate fi efectiv realizat la un anumit nivel numai in sectorul de activitate in care i se acorda
autonomie. Astfel, daca organizarea invatamântului prevede autonomie financiara la nivelul
facultatilor, este posibila si se recomanda realizarea managementului financiar la acest nivel,
dar el va fi in mica masura organizat la niveluri inferioare - catedre, discipline. In schimb,
pentru managementul educational va exista intotdeauna posibilitatea manifestarii la toate
nivelurile ierarhice. Trebuie subliniat ca autonomia nu insemna independenta, ci incadrarea in
niste norme generale stabilite de organele superioare. Aceste norme trebuie sa fie suficient de
permisive si de clare, pentru a permite exercitarea autonomiei in cadrul lor. De altfel,
managementul actual presupune participarea constienta si adeziunea tuturor factorilor la
luarea deciziilor si punerea lor in aplicare.
Invatamântul actual trebuie sa faca fata unor probleme de mare complexitate, daca ar fi
sa amintim numai cresterea numarului de studenti si de institute de invatamânt superior,
progrsul stiintific si tehnologic, care impune o adaptare rapida a invatamântului, necesitatea
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de a face fata cerintelor in continua schimbare ale vietii sociale si ale economiei de piata si, nu
in ultimul rând, necesitatea de a avea un suport financiar adecvat. Toate acestea fac ca
organizarea intregii activitati universitare sa fie din ce in ce mai dificil de realizat pe baza
procedeelor empirice folosite pâna in prezent si orientarea catre un management universitar
apare ca o solutie fireasca si necesara.
Stiinta (teoria) managementului reprezinta conditia prima pentru practicarea unui
management de calitate, eficient, rational, creativ, orientat spre succes si dezvoltare si
indepartat de empirism in conducerea si organizarea unei activitati. El poate fi considerat ca
ansamblul proceselor prin care toate elementele teoretico-metodologice furnizate de stiinta
managementului sunt operationale in practica sociala [31]. Managementul este o stiinta, dar
inseamna totodata si arta, maiestrie, creativitate, imprimate de personalitatea managerului.
Scopul principal al managementului stiintific este limitarea empirismului in conducerea
curenta in favoarea uneia rationale si adaptabile.
Conducerea empirica se realizeaza pe baza imitarii unor modele anterioare, a bunului
simt, a experientei proprii, a mentalitatii de tip „vazând si facând”, a aproximarii elementelor
implicate si a consecintelor. Ea presupune solutionarea problemelor fara analize specifice,
fara formulare de ipoteze si solutii variate, ci in baza experiantei concrete, fara obiective si
programe clare, cu o informare redusa, prin spontaneitate si improvizatie, fara criterii precise
de evaluare, prin indeplinirea normativelor primite pe cale ierarhica.
Spre deosebire de conducerea empirica, cea stiintifica, manageriala se bazeaza pe
rationalitate, de la pregatire pâna la analiza activitatii, afirmarea creativitatii, pentru adaptarea
la situatii concrete, pentru dezvoltare, obiectivitate in concepere si evaluare, participare activa
si comunicare, cooperare, utilizarea sistemului informational, coordonare, indrumare si
stimulare, cunoasterea si dirijarea resurselor si proceselor, conturarea si respectarea unor
principii de eficienta si calitate, obiective clar stabilite si urmarite explicit, utilizarea unor
metode specifice, respectarea tinutei stiintifice in realizarea functiilor manageriale,
promovarea cercetarii manageriale, formarea culturii specifice si a profesionalizarii
manageriale s.a.
Managementul stiintific tinde sa-si amplifice ponderea in practica, bazata pe formarea
continua a unei culturi manageriale, a unei profesionalizari, a cautarii de modalitati de
aplicare a teoriei. Aceasta aplicare in practica tine cont de diversitatea situatiilor concrete,
care conduc la aplicarea diferentiata a acelorasi principii, metode si tehnici, de caracterul
uman al deciziilor, al actiunii executantilor, de responsabilitate participativa, de personalitatea
si cultura managerului si a echipei manageriale [23].
Stiinta managementului este inca in curs de cristalizare, dovada fiind si cele peste 140 de
definitii vehiculate in prezent date domeniului de studiu [28]. Exista doua stiluri dominante de
definire si abordare: unul de tip pragmatic (american) si unul de tip administrativ, relational,
organizational (francez). Se poate vorbi astazi de existenta mai multor scoli care se disting
prin modurile de abordare si de interpretare, dintre care mentionam [23]:
- scoala clasica, care aduce in prim–plan rolul resusei umane si al managerului in prevederea,
organizarea si coordonarea activitatilor, pentru obtinerea unui randament sporit;
-scoala conducerii functionale, care contureaza un sistem de cunostinte si principii aplicabile
functiilor manageriale, dar cu minimalizarea factorului uman;
- scoala empirica (neoclasica), care promoveaza conducerea ca studiu al experientei curente
in vederea desprinderii de noi generalizari si concepte, considerând respectarea normativitatii
o cheie a eficientei si pune accent pe preocuparea conducerii pentru obiective, pentru
descentralizare, motivare si climat competitional;
- scoala relatiilor umane, care se centreaza pe solutionarea problemelor prin folosirea
relatiilor interpersonale, a colaborarii in grup, a relatiilor de comunicare, accentuând
importanta descentralizarii, a delegarii competentelor, a structurarii in jurul obiectivelor, a
climatului organizational ca factor motivational;
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- scoala sistemelor sociale, care insista asupra rolului subsistemelor integrate in jurul
obiectivelor, asupra rolului dominant al retelelor de comunicare, asupra motivarii si stimularii
continue;
- scoala cantitativa, care apeleaza preponderent la instrumentele matematico–statistice,
insistând asupra rolului echipelor interdisciplinare, al utilizarii mijloacelor moderne de calcul;
- scoala teoriei deciziei, axata pe folosirea cercetarilor operationale pentru stabilirea solutiei
din mai multe variante posibile;
- scoala sistemelor de comunicare, care priveste managerul ca un centru de comunicare, cu
rol de a primi, stoca si prelucra informatii – utilizând sistemele informatice actuale – si de a
realiza coordonarea pe aceasta baza;
- orientarea sistemica, care priveste managementul din punct de vedere sistemic, ca un sistem
de programe si metode de analiza pentru asigurarea unei calitati ridicate;
- sistemul bazat pe comportament, care se bazeaza pe ideea promovarii oamenilor la
specificul organizatiei si muncii, dupa situatia concreta, utilizând concepte si metode
psihologice, sociologice si accentuând rolul functiilor de organizare, coordonare, antrenare,
motivare, evaluare;
- scoala moderna de conducere, la care prioritara este ancorarea cercetarilor manageriale in
domeniul practicii concrete, reglementarea relatiei centralizare – descentralizare, studierea
problemelor manageriale din domeniul crearivitatii, cercetarii, dezvoltarii, considerarea
aspectelor psihosociale, utilizarea metodelor moderne de analiza, previziune si decizie.
Dupa cum se observa din succinta prezentare de mai sus, exista o varietate mare de
tendinte si concepte de baza, uneori oarecum contradictorii. Trebuie remarcat ca majoritatea
tendintelor si conceptelor prezentate au o aplicabilitate evidenta si in managementul
sistemelor educationale. Din multitudinea de trasaturi si concepte se pot sintetiza o serie de
aspecte esentiale remarcate in diverse abordari si care sunt adaptabile si aplicabile
managementului in domeniul invatamântului:
- opereaza cu un sistem de concepte, metode si instrumente pentru a realiza conducerea si
coordonarea in vederea realizarii obiectivelor la nivelul performantelor asteptate;
- orienteaza activitatea unor persoane care determina si directioneaza activitatea celorlalti,
prin realizarea in cele mai bune conditii a unor actiuni, prin constientizarea si asumarea de
responsabilitati asupra realizarilor si insucceselor;
- ghideaza un grup spre realizarea unor obiective organizationale, cu tehnici adecvate, prin
coordonarea activitatilor, printr-un ansamblu de decizii, prin utilizarea rationala a resurselor;
- asigura un suport conducatorului pentru realizarea scopurilor prin mobilizarea eforturilor
tuturor membrilor organizatiei, fiid arta de a lucra cu urmatoarele elemente de baza: idei
(perspectiva, obiectivele, programele, strategiile de actiune), relatii (structura organizatorica,
legatura
dintre
elemente
si
actiuni,
sarcini,
echilibrul
autoritate/libertate,
centralizare/descentralizare), oameni (formare, educare, delegare de autoritate, stimulare,
evaluare), resurse (precizare, diversificare, procurare, adaptare, functionare, integrare,
perfectionare) [28].
Cercetarile in stiinta generala a managementului au relifat ca sfera sa de cuprindere este
vasta, consecinta a faptului ca majoritatea activitatilor constiente contin o latura de conducere.
Daca initial adresabilitatea era catre domeniul economic, ulterior domeniul de aplicare s-a
extins la sfera social–politica, administrativa, stiintifica, militara, invatamânt, cultura, familie.
Problema abordarii conducerii in domeniul invatamântului s-a pus mai ales in ultimul
deceniu, datorita complexitatii deosebite pe care o ridica intreaga activitate din acest sector si
importantei ei sociale. In adevar, daca rezultatele unei anumite societati comerciale afecteaza
si intereseaza un numar restrâns de persoane, activitatea in domeniul invatamântului are
efecte asupra intregii societati, iar aceasta nu poate ramâne indiferenta fata de aceste efecte.
Greselile care se fac in domeniul invatamântului si educatiei se resimt dupa multi ani si la o
scara foarte larga. Feedback-ul actioneaza in acest sector, in multe cazuri, cu o mare constanta
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de timp si, ca atare, corectiile pot fi aduse cu intârziere. Din acest motiv, o judicioasa
coordonare sub toate aspectele si la toate nivelurile, in vederea asigurarii unei calitati
corespunzatoare procesului de invatamânt si o corecta previzionare in acest domeniu sunt
esentiale.
In afara de aceasta, natura activitatilor care se desfasoara in acest sector este foarte
diversa si complexa. Pe lânga activitatea esentiala specifica tuturor treptelor de invatamânt –
cea de transmitere a cunostintelor – in acest sector se desfasoara si alte activitati de mare
importanta, cum ar fi cea de educare, preponderenta in invatamântul preuniversitar, de
cercetare stiintifica, mai ales in invatamântul universitar, precum si activitati de formare si
perfectionare a cadrelor, de generare a unor surse de finantare, de indrumare profesionala, de
adaptari si perfectionari curriculare si metodologice s.a. Nu trebuie scapate din vedere
activitatile administrative si financiare, esentiale in buna desfasurare a intregului proces de
invatamânt. Se observa deci o diversitate de activitati de cea mai mare importanta
(enumerarea de mai sus este departe de a fi completa), cum probabil nu se intâlneste in nici un
alt sector de activitate.
Sa mai observam ca problemele care se ridica in domeniul invatamântului se pun atât la
nivel de macrosistem, cât si de microsistem. Orientarile generale se fixeaza la nivel statal (iar
in ultima vreme au devenit o problema de interes multinational), dar aplicarea si
particularizarea acestora vizeaza fiecare unitate si subunitate in parte.
Având in vederea aria vasta de raspândire, pe orizontala si pe verticala, importanta
deosebita a acestui sector si complexitatea activitatilor care se desfasoara in acest domeniu,
este evidenta necesitatea unei conduceri de un mare profesionalism si calitate, atât la nivel de
macrosistem, cât si la nivelul microsistemelor. Din acest motiv, apelarea la metodele
managementului stiintific devine necesara si, in conditiile conturarii actuale a domeniului
acestei stinte, aceasta apelare devine si posibila.
Daca despre utilizarea metodelor stiintei managementului se discuta cu precadere in
ultimul deceniu, nu se poate spune ca tehnicile respective nu au fost apelate si inainte de
aceata perioada (chiar daca nu intotdeauna au fost denumite metode manageriale), intrucât
problema coordonarii rationale a invatamântului si a unitatilor sale se pune de multa vreme.
Bineinteles, nu toate formele de management din domeniul educational au aparut simultan.
Desigur, aplicarea imediata a metodelor manageriale s-a putut face in sectorul financiar si
apoi in cel administrativ, cu observatia ca managementul administrativ s-a conturat in corelare
cu cel academic. Probleme privind strategiile in domeniul invatamântului - la nivel de
macrosistem si de microsisteme – s-au pus de multa vreme, dar aplicarea metodelor
manageriale este de data mai recenta, mai ales sub aspectul urmaririi si evaluarii rezultatelor.
Mai recent a aparut ideea aplicarii metodelor manageriale in domeniul educatiei propriu-zise.
Tot de data relativ recenta se discuta si despre managementul calitatii in domeniul
invatamântului si mai ales a celui universitar, desi unele aspecte ale acestuia, cum ar fi
clasificarea universitatilor, sunt luate de mult in considerare in unele tari si mai ales in SUA.
Se constata ca in toate categoriile de management educational problemele care se ridica
si se incearca a se solutiona au aparut anterior si si-au gasit diverse modalitati de rezolvare.
Aceste modalitati au diferit, bineinteles, de la un loc la altul si de la o perioada de timp la alta.
Aceste rezolvari nu implica apelarea in mod obligatoriu la procedurile manageriale – care si
ele, asa cum s-a aratat, sunt de o mare variatate, corespunzând diferitor concepte – dar
cunoasterea si aplicarea metodelor teoriei managementului nu poate decât sa fie benefica,
pentru ca ofera un mod de abordare riguros si sistematic.
Prezentul studiu se refera doar la managementul institutelor de invatamânt superior. Prin
natura subiectului, se vor face referiri si la managementul macrosistemic al invatamântului.
Studiul nu reprezinta nici pe departe o tratare exhaustiva a problemei – ceea ce, de altfel, ar fi
foarte dificil de realizat chiar de echipe multidisciplinare – ci isi propune sa realizeze o
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prezentare generala a problematicii, cu punctarea unor aspecte semnificative si mentionarea
problemelor generale ce vor trebui sa fie considerate in viitor. Consideram ca va fi un material
util pentru cei interesati sa cunoasca problemele moderne ale managementului universitar, atât
cei care compun echipele manageriale de la diverse niveluri de organizare intitutionala, cât si
pentru cadrele didactice si persoanele angrenate in bunul mers al universitatilor. Apreciem ca
numai o buna cunoastere a problemelor si a cailor de rezolvare a acestora de catre toti cei
implicati in realizarea procesului educational poate contribui la atingerea performantelor in
acest sector.
In lucrare se discuta principalele aspecte care se au in vedere in prezent in domeniul
managementului universitar pe plan mondial si se fac referiri la o serie de situatii concrete
intâlnite in diverse tari. Se vorbeste astazi destul de frecvent de necesitatea alinierii la
invatamântul european al tarilor din estul continentului, dar foarte multi sunt de acord ca nu se
poate vorbi in prezent de un model european in acest domeniu. Exista unele incercari destul
de timide de uniformizare a unor forme de organizare si de manifestare, exista mai ales o
mare circulatie a cadrelor didactice, studentilor, cercetatorilor, sunt incurajate programele
comune de invatamânt si cercetare, dar organizarea si desfasurarea invatamântului in diverse
tari vest-europene prezinta in continuare deosebiri semnificative. Sunt frecvente situatiile in
care se intâlnesc organizari diferite chiar in cadrul aceleeasi tari. Totusi tendintele de
eficientizare a invatamântului, de adaptare mai buna a acestuia la nevoile sociale, de
diversificare si modernizare a formelor si mijloacelor de invatamânt se semnaleaza
pretutindeni in tarile dezvoltate si nu mai pot fi nesocotite nicaieri in zilele noastre.
Lucrarea face frecvente referiri concrete la situatii intâlnite pe plan mondial, dar mai
ales in România. Aceasta pentru ca, evident, autorul cunoaste cel mai bine situatia din aceasta
tara. Dar motivul principal este legat de faptul ca intre invatamântul din România si cel din
Republica Moldova exista numeroase similitudini. Acestea se explica, in primul rând, prin
conditiile istorice: in perioada interbelica invatamântul pe cele doua maluri ale Prutului a fost
comun, iar dupa cel de al doilea razboi mondial, in ambele parti organizarea invatamântului a
fost de tip sovietic, deci cu multe asemanari. In ultimul deceniu s-au operat o serie de
modificari destul de importante, dar si de asemanatoare in ambele parti, cu observatia ca
reforma in domeniul invatamântului se aplica ceva mai rapid in România. Nu in ultimul rând
sa mentionam ca si conditiile socio-economice din cele doua parti au fost si ramân apropiate,
ceea ce are ca rezultat o asemanare a conditiilor in care se desfasoara procesul de invatamânt.
Toate acestea ne indreptatesc sa speram ca referirile din lucrare la situatia din Roamânia vor fi
utile, pentru ca ofera un reper de compartie dintr-o tara aflata, din multe puncte de vedere, in
conditii foarte apropiate cu Republica Moldova.
Legat de conditiile comune, am dori sa mentionam, in continuare, câteva dintre acestea,
cu precizarea ca unele dintre ele au o referire mai larga, mai ales la spatiul est-european, iar
altele sunt specifice doar uneia/unora din tari. A avea in vedere conditiile socio-economice in
care se desfasoara invatamântul constituie o premisa esentiala pentru buna organizare a
acestuia. Dintre multiplele aspecte care influienteaza desfasurarea invatamântului si atitudinea
celor implicati in cadrul acestui proces mentionam:
- multe din tarile est-europene sunt mostenitoare ale unui sistem de invatamânt cu destule
calitati, dar prea rigid si putin adaptabil cerintelor sociale si economiei de piata si având un
pronuntat caracter centralizat;
- conditiile economico–sociale sunt, in general, nefavorabile dezvoltarii unui invatamât de
calitate, recesiunea economica si cresterea ratei somajului constituind factori defavorizanti
majori;
- datorita recesiunii economice, subventiile pentru invatamântul superior se afla sub un nivel
rezonabil; desi politicienii afirma ca invatamântul este o prioritate nationala, sprijinirea
financiara a acestuia lasa mult de dorit;
- guvernul asigura cea mai mare parte a sustinerii financiare a invatamânului superior de stat,
dar criteriile de repartizare a fondurilor nu sunt intotdeauna cele mai potrivite;
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- suportul financiar limitat creaza dezechilibre intre productia de servicii universitare si
capacitatea pentru producerea acestor servicii;
- aisgurarea, in trecut, a unui loc de munca pentru fiecare absolvent se facea, de multe ori, cu
ignorarea tuturor formelor de utilitate si a principiului cererii si ofertei;
- exista o rata ridicata a somajului, mai ales printre absolventii de universitati;
- modificarea informatiei a devenit rapida si intârzierea intre absolvire si angajare in munca
diminueaza continuu valoarea pregatirii absolventilor neangajati;
- multi absolventi de facultate lucreaza in domenii diferite sau cu foarte putine legaturi cu cel
studiat;
- desi rata somajului este in crestere printre absolventii de facultate, invatamântul superior
inca mai atrage studenti pentru motive care nu au legatura cu investitiile economice in
viitoarele diplome; o diploma a devenit, in principal, un merit social, in pofida lipsei de
valoare economica corespondenta;
- numarul celor care se inscriu la admitere este oarecum constant sau in crestere; daca in
trecut solicitarile mari erau pentru profilurile medical si ingineresti (unele specializari), in
prezent, cele mai cautate sunt facultatile de drept si economie; cererea pentru invatamântul
medical a inregistrat o oarecare scadere, dar mult mai pronuntata este scaderea la
invatamântul ingineresc; acest fenomen indica o orientare a candidatilor spre profilurile
considerate de ei cu perspectiva, dar se pare ca s-a ajuns ca si in domeniile cu mare cautare,
oferta de absolventi sa depaseasca necesarul de pe piata muncii;
- se poate aprecia ca in multe privinte calitatea educatiei este in scadere; acest fapt are mai
multe cauze, dintre care mentionam: finantarea insuficienta; lipsa de motivare a studentilor,
ceea ce conduce la un interes redus din partea acestora, urmarind mai mult obtinerea unei
diplome decât a unei calificari superioare; scaderea motivarii cadrelor didactice, care de multe
ori desfasoara si alte activitati, pentru a compensa remunerarea redusa care se acorda in
universitati;
- inceperea unui proces de transformare si de reforma in invatamânt, care, insa, de multe ori se
desfasoara ezitant si lent, uneori chiar din cauza rezistentei opuse de cei aflati in interiorul
sistemului.
Enumerarea de mai sus a unor stari de fapt, majoritatea din ele negative, arata ca
introducerea transformarilor si reformei in invatamânt se desfasoara in conditii nefavorabile,
ceea ce impieteaza asupra pasilor care trebuie realizati in aceasta directie. Acest lucru nu
trebuie sa constituie insa un obstacol in infaptuirea reformei si in introducerea unui
management universitar de calitate. Finantarea insuficienta trebuie sa constituie un stimulent
pentru o gestionare si utilizare cât mai rationala a fondurilor si detectarea unor resurse
suplimentare.
Prezentul studiu a fost intocmit pe baza consultarii unui material bibliografic destul de
cuprinzator si a constatarilor facute de autor cu diverse ocazii. Aspectele generale legate de
problemele manageriale si ale managementului universitar sunt preluate din literatura de
specialitate si mai ales de la autorii a caror viziune a fost impartasita. Sistematizarea
materialului de fata, precum si o serie de idei si observatii apartin autorului.
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CAPITOLUL 1
MANAGEMENTUL UNIVERSITAR
Managementul universitar se refera la conducerea unei universitati/colegiu pe baza
principiilor si metodelor teoriei managementului, in vederea eficientizarii sub toate aspectele
a activitatilor acesteia. Activitatile foarte diverse si complexe care se desfasoara intr-o
universitate implica existenta unui management universitar in ansamblu si a unor componente
ale sale. Capitolul de fata este dedicat prezentarii principiilor si cerintelor managementului
universitar in ansamblu si trecerii in revista a componentelor sale principale.
1.1. PRINCIPIILE SI CERINTELE MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR
a) Contextul actual si necesitatea schimbarii
In intreaga lume, universitatile se confrunta in prezent cu o perioada de framântari care
nu pare a se sfârsi prea curând. Pe masura ce dificultatile intâmpinate de acestea nu au facut
decât sa sporeasca in ultimile decenii ale secolului al XX-lea, invatamântul superior a pierdut
orice urma a stabilitatii de odinioara si aceasta deoarece conditiile necesare unei astfel de
stabilitati nu pot rezista in fata unor cerinte mereu amplificate si diversificate. Cererea de noi
locuri de scolarizare creste neintrerupt, tot mai multi studenti de tipuri si vârste diverse
inscriindu-se la universitati si colegii pentru a fi instruiti, sub diferite forme, intr-un numar
crescând de domenii si in cadrul unor programe pedagogice moderne. Exista o piata a fortei
de munca in continua expansiune si schimbare si universitatile sunt chemate sa furnizeze
specialisti competenti. Mai mult, baza de cercetare a institutelor de invatamânt superior
genereaza noi cunostinte si tehnologii, sporind numarul specialitatilor si aria de cuprindere a
domeniilor uni si interdisciplinare. Universitatile se bazeaza pe cunoastere, dar nici o
universitate sau grup de universitati nu poate tine pasul cu cresterea mondiala a volumului de
cunostinte si nici chiar cele mai bogate institutii nu reusesc sa acopere pe deplin atât
domeniile vechi cât si pe cele noi.
La rândul lor, societatea si guvernele asteapta ca universitatile sa faca tot mai mult
pentru societate, sa o ajute pe aceasta sa rezolve problemele economice si sociale, insa
aceleasi guverne sunt reticente când este vorba de sustinerea financiara, dovedindu-se a fi
sponsori nu prea darnici.
Supuse permanent la presiunea exercitata de noile cerinte, universitatile se vad silite sa-si
modifice programele de studiu, sa-si restructureze personalul si sa-si modernizeze o baza
materiala tot mai costisitoare. Unele domenii traditionale au ajuns sa fie neglijate.
Universitatile vor trebui sa reconstituie mult din oferta lor traditionala [11].
In contextul multitudinii de probleme devenite de-acum endemice, nimeni nu poate
spune cu certitudine ce rezerva universitatilor secolul al XXI-lea si ce cale trebuie de urmat.
Un raspuns posibil ar fi inaintarea pas cu pas si invatare prin experimentare; este nevoie de
numeroase astfel de experimente, menite a gasi metode de inaintare spre viitor. Cel mai mult
trebuie invatat din acele eforturi de inovare a caracterului de ansamblu al universitatilor. Si
chiar daca pe parcurs vor apare esecuri si greutati inevitabile, schimbarile trebuie operate, iar
pentru a preveni cât mai mult esecurile, gândirea spre viitor trebuie sa fie clara, bazata pe
studii temeinice si sustinuta prin actiuni corespunzatoare.
Natura activitatilor care se desfasoara intr-o institutie de invatamânt superior este foarte
diversa si fiecare dintre aceste activitati este de mare complexitate, având in vedere faptul ca
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ele antreneaza in mare masura factorul uman si existând o intrepatrundere si conditionare
reciproca intre aceste activitati.
In primul rând este vorba de invatamântul propriu-zis, cu activitatea de transmitere de
cunostinte, care sa permita studentilor sa devina specialisti compenenti. Problemele care se
ridica aici sunt legate de raportul dintre disciplinele de. baza si cele de specialitate, de
necesitatea de a introduce permanent noutatile care apar in domeniu, nerenuntând la aspectele
fundamentale. Apoi este vorba de modalitatile de transmitere a cunostintelor si de evaluare, la
care au intervenit, in ultima vreme, schimbari importante.
O alta activitate importanta din institutele de invatamânt superior este cea educativa.
Desi ponderea acestei activitati nu este asa de mare ca invatamântul preuniversitar, totusi
aspectele educative legate de responsabilitatile sociale, de atasamentul fata de profesiunea
aleasa, de atitudinea fata de munca si de valorile sociale nu trebuie neglijate. Sunt importante
mai ales raporturile care se stabilesc intre profesor si student, modalitatile prin care profesorul
contribuie la formarea viitorului specialist.
Activitatea de cercetare constituie o latura de baza a vietii universitare, calitatea si
rezultatele cercetarii fiind de mare importanta pentru societate si constituind un aspect
insamnat care diferentiaza universitatile. In plus, aceata activitate poate constitui o sursa
importanta de venituri suplimentare pentru colectivele respective si, in conditiile de
competivitate actuala, aceasta sursa devine si necesara. In strânsa legatura cu aceasta trebuie
amintita si activitatea de micoproductie, menita, in primul rând, sa valorifice rezultatele
cercetarii proprii.
Daca activitatile mentionate mai sus privesc pe fiecare cadru didactic si diverse
colective, nu mai putin importante sunt activitatile care se desfasoara la nivel organizational –
universitate, facultati, catedre etc. Mentionam aici organizarea vietii academice, cu preocupari
in domenii curriculare, in organizarea cercetarii, in formarea si promovarea cadrelor proprii,
in organizarea schimburilor interuniversitare (care in ultima perioada s-au intensificat si
diversificat), in analiza procesului didactic si de cercetare s.a. Activitatea administrativa este,
de asemenea, de mare importanta, fiind organizata la nivel de institutie, iar in ultima vreme se
tinde si spre organizari la nivelul subunitatilor acesteia; ea este destinata sa asigure bunul
mers al procesului didactic si de cercetare, al vietii sociale a studentilor, al dezvoltarii,
consolidarii si intretinerii bazei materiale. In fine, trebuie mentionata ca o activitate esentiala a
universitatii cea financiara, care conditioneaza in mod nemijlocit celelalte activitati. Atragerea
de noi surse de finantare, buna gospodarire a tuturor resurselor existente trebuie sa constituie
o preocupare majora a universitatilor. Alaturi de aceste activitati importante din viata
universitara, nu trebuie scapate din vedere si altele, care, desi antreneaza un numar mai mic de
persoane, sunt indispensabile intr-o universitate; dintre care mentionam: organizarea si
dezvoltarea dotarii bibliotecilor, organizarea unor birouri de consultanta, de studiere a pietei
muncii, de realizare a schimburilor interuniversitare interne si internationale s.a.
Diversitarea si complexitatea mare a problemelor care apar in domeniul invatamântului
si dificultatile cu care se confrunta in prezent universitatile arata, in mod clar, ca trebuie
realizate numeroase schimbari in cadrul acestuia. Schimbarile trebuie efectuate la toate
nivelurile, incepând cu structura si conceptele generale, la nivel statal. Aceasta cerinta apare
mai ales in tarile care mostenesc un sistem de invatamânt invechit, rigid, care nu permite
adaptarea la noile situatii. Apoi, in toate tarile si aproape in toate universitatile trebuie
realizate schimbari la nivelul acestor institutii, pentru a face fata noilor cerinte.
Principala cerinta care se impune astazi invatamântului superior si care determina
schimbarile majore este de a face fata solicitarilor pietei muncii. Invatamântul trebuie sa
produca specialisti utili societatii si aceasta la timpul, in locul si in modul potrivit. Acest
aspect este cu atât mai important in tarile est-europene, unde se intâlneste o rata ridicata a
somajului si se mentin inca influientele vechiului sistem, care asigura fiecarui absolvent un
loc de munca, guvernul asigurând angajarile, fara a respecta insa un criteriu de utilitate. In
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acest mod era incarcata societatea cu costuri suplimentare, dar se facea un deserviciu si noului
angajat, care era prea putin antrenat in activitatea colectivului si doar in mica masura la
nivelul pregatirii sale, simtindu-se astfel inutil. Aceasta practica are urmari si in zilele noastre,
pentru ca angajarile continua sa se faca, de multe ori, fara a respecta criterii de utilitate si
competenta, sau, uneori, doar se mimeaza respectarea acestora. Neajunsul se pastreaza si in
interiorul sistemului de invatamânt, pentru ca in multe tari s-a pastrat aproape neschimbat
numarul de locuri la admitere acordat de guvern diverselor institute si facultati. Faptul ca
absolvantii unor profile aproape ca nu-si mai gasesc plasament in specialitatea lor, iar alte
profile sunt cautate nu a determinat modificari semnificative in acest sens. Trebuie precizat ca
acest anacronism se mentine in principal datorita rezistentei din mediul universitar, multi din
cei care se impotrivesc simtindu-se amenintati de o schimbare in aceasta directie. In
urmatoarea faza a sistemului educational din aceste tari, calitatea si numarul institutelor de
invatamânt superior vor trebui reglementate de cerintele pietei, ceea ce s-ar numi o
selectivitate nationala, iar misiunile universitatilor vor trebui sa fie intotdeauna adaptabile
nevoii societatii.
O alta cerinta care trebuie studiata cu atentie la nivel national este legata de gratuitatea
invatamântului. In principiu, societatea consimte sa suporte costurile educarii tinerei generatii,
dar mai ales in tarile sarace aceste costuri devin impovaratoare si guvernele nu acorda nici pe
departe subventiile necesare desfasurarii unui invatamânt de calitate. Diminuarea acestor
costuri prin reducerea gratuitatilor si facilitatilor. acordate studentilor ar putea contribui la
insanatosirea invatamântului. In acest sens, poate ar fi utila reducerea locurilor la
invatamântul de stat gratuit si cresterea locurilor cu taxa. Având in vedere ca o mare parte a
absolventilor de la unele specialitati (de exemplu, informatica, electronica) isi gasesc
plasament peste hotare, nu ar fi lipst de interes pentru tarile sarace sa introduca reglementari
contractuale care sa-i oblige pe absolventii care nu au lucrat un timp in tara (de exemplu, 5
ani) si se angajeaza in alt stat, sa restituie suportul material de care au beneficiat pentru
formarea lor ca specialisti.
O cerinta esentiala care se impune universitatilor si mai ales conducerii acestora este
viziunea. Coducatorii trebuie sa gândeasca pe termen lung si sa aprecieze in ce masura
sistemul lor se potriveste intr-un context mai larg; ei trebuie sa discearna, in confuzia si
dezordinea din prezent, elementele care urmeaza sa fie si descriu liniile directoare ale unui
viitor posibil, care pune oamenii in miscare [1]. «Nimeni nu poate conduce alti oameni fara a
le arata un viitor. Un conducator este un vânzator de speranta» spunea Napoleon si avea
desigur dreptate.
Reforma in invatamântul din tarile est-europene este o cerinta majora a momentului
actual si ea trebuie sa implice programele de invatamânt, organizarea acestuia, mecanismele
de lucru in cadrul institutelor si facultatilor, flexibilitate in dimensiunea listelor pentru fiecare
universitate, modul de subventionare a institutelor.
O cerinta importanta a momentului este de a schimba cultura in domeniul universitar,
aceasta implicând componentea fizica, psihologica si filosofica [1]. Componenta fizica se
refera la baza materiala si la conditiile ambientale, care trebuie sa fie atragatoare si mentinute
ca atare. Componenta psihologica este legata de imputernicirea oamenilor si recunoasterea
eforturilor lor, iar aceasta recunoastere trebuie sa fie atât morala cât si materiala. Componenta
filosofica atinge oamenii la nivelul valorii, considerat a fi cel ami profund, unde schimbarile
incep repede si cu rezistenta minima. Conducatorii trebuie sa actioneze mai ales la acest nivel,
determinând oamenii sa-si analizeze in mod pozitiv diferentele si sa acorde un angajament
serios misiunii lor si principiilor directoare ale acesteia.
Cerintele mentionate mai sus sunt doar câteva din cele mai importante la nivel
conceptual. Succinta lor prezentare a aratat ca in cadrul fiecareia trebuie operate schimbari
majore, de continut. Schimbarile pot fi de multe ori dureroase, dar ele trebuie efectuate,
pentru ca altfel consecintele viitoare vor fi si mai neplacute.Francis Bacon spunea cu mai mult
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de trei secole in urma: «acela care nu va aplica remedii noi trebuie sa se astepte la dificultati
noi; pentru ca timpul este cel mai mare inventator» Schimbarea nu este intotdeauna usor de
realizat, pentru ca, de multe ori, opozitia vine chiar din interiorul sistemului, existând mai
multe motive de a mentine, in mod eronat, statu quo-ul in invatamântul superior, iar câteva
dintre acestea sunt urmatoarele:
- opiniile despre necesitatea schimbarii sunt, de multe ori, neclare sau contradictorii;
- determinerea neadecvata a resurselor necesare (bani, oameni, timp) si managementul
necorespunzator;
- lipsa unui sistem eficient sau a unor metode de monitorizare a cailor si de identificare a
problemelor potentiale;
- atentia insuficienta acordata rolurilor, responsabilitatilor, structurilor si resurselor;
- problemele nationale nu au permis includerea pe lista de prioritati a guvernului schimbarea
de esenta a sistemului educational si cei care au sustinut reformele in invatamânt au fost
ignorati;
- datorita problemelor economice, profesorii nu sunt retribuiti corespunzator si ca urmare,
multi isi pierd interesul sau nu mai doresc sa fie implicati in schimbari si inovatii, chiar in
cadrul propriilor indatoriri de predare si cercetare;
- guvernul nu evalueaza just calitatea invatamântului superior si nu s-au realizat evaluari
corecte, ca mijloc de realizare a schimbarii;
- ameliorarile sugerate nu sunt recunoscute si creditate si, de multe ori, chiar cererile
guvernului privind sugestii de ameliorare sunt privite cu neincredere;
- rezultatele unor evenimente economico – sociale au indus populatiei o conceptie gresita
referitoare la schimbare, ceea ce descurajeaza politicienii de a mai cauta noi solutii;
- sunt persoane care se tem ca schimbarea ar atrage neplaceri personale, mergând pâna la
pierderea locului de munca;
- uneori, cei care iau decizii sunt implicati sau interesati in mentinerea statu quo-ului;
- supra-centralizarea autoritatii universitare nu permite liderilor sa vada situatia reala sau sa
invite la participare pe cei interesati [1].
Daca exista destul de multe persoane care se impotrivesc schimbarii, mai mult sau mai
putin tacit, nu trebuie pierdut din vedere ca sunt si unii care afiseaza in mod demagogic
dorinta de schimbare si progres, venind cu propuneri care, in realitate, urmaresc satisfacerea
unor interese personale. Astfel de propuneri pot fi chiar, de multe ori, puse in prectica, mai
ales daca sunt sustinute de persoane situate in vârful ierarhiei. Situatii de acest gen trebuie
evitate, pentru ca nu pot insela prea multe persoane si astfel se compromite ideea de
schimbare, ca sa nu mai vorbim de faptul ca ele pot fi chiar daunatoare.
Nu trebuie uitat nici faptul ca nu orice schimbare poate aduce imbunatatiri, pentru ca nu
orice schimbare inseamna cu necesitate si progres; insa progresul nu poate fi realizat fara
schimbare.
Din aceste motive, schimbarile trebuie introduse cu discernamânt, dupa un studiu atent,
care sa analizeze, situatia concreta, variantele posibile, costurile si consecintele. Nu trebuie
ezitat in a invata din experienta, pozitiva sau negativa, a altora si nu trebuie uitat ca, in final,
sa se realizeze o evaluare a rezultatelor schimbarii.
In sfârsit sa nu se uite ca orice schimbare este doar un inceput [1]. Trebuie ca dupa orice
introducere a unei schimbari si a evaluarii acesteia sa fim pregatiti la a o perfectiona si a trece
la alte imbunatatiri. Credem ca in acest sens sunt semnificative cuvintele lui Winston
Churchill: «A perfectiona inseamna a schimba, a fi perfect inseamna a fi schimbat adesea».
Din cele aratate, rezulta ca invatamântul superior este un proces de mare complexitate,
prin varietatea si profunzimea problemelor pe care le ridica si carora trebuie sa le faca fata si
prin cerintele care i se impun la ora actuala. Toate acestea reclama realizarea unor schimbari
de profunzime in organizarea, structura, scopurile si metodele invatamântului, iar aceste
schimbari si reforme sunt cu atât mai necesare in tarile est-europene, care mostenesc un
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invatamânt rigid, greu adaptabil la cerintele economiei de piata. Rezulta de aici ca organizarea
si conducerea la diverse niveluri ierarhice trebuie sa faca fata unor probleme cu mare grad de
dificultate, mai ales in conditii financiare neprielnice. Conducatorilor li se cere o mare
pricepere si vointa in a dirija cu succes acest proces complex. Este imperios necesar ca
universitatile sa aleaga in fruntea lor si a subunitatilor acei oameni care sunt capabili sa duca
la indeplinire aceste sarcini dificile si sa evite alegeri bazate pe interese de grup sau
clientelare.
Un conducator bine intentionat va alge intotdeauna mijloacele pe care el le considera
cele mai potrivite pentru a realiza sarcinile de conducere. In aceasta directie, nu trebuie
negijata apelarea la conceptele si metodele teoriei managemantului. Aceasta va oferi
conducerii un suport de mare utilitate, care va permite adoptarea unor solutii adecvate, va
asigura o conducere eficienta, orientata spre viitor.

b) Principiile si caracteristicile de baza ale managementului universitar
Spre deosebire de conducerea empirica, cea stiintifica,manageriala se bazeaza pe:
- rationalitate, de la faza de pregatire pâna la analiza finala;
- afirmarea creativitatii, pentru dezvoltare si pentru adaptarea la situatii concrete;
- obiectivitate in concepere si evaluare;
- cooperare, participare activa si comunicare;
- coordonare, indrumare si stimulare;
- utilizarea sistemului informational;
- cunoasterea si dirijarea resurselor si a proceselor;
- conturarea si respectarea unui sistem de principii si norme de eficienta si calitate;
- obiective clar stabilite si urmarite explicit;
- respectarea tinutei stiintifice si utilizarea unor metode specific manageriale;
- promovarea cercetarii manageriale si a pregatirii cdrelor in aceasta directie.
Managementul stiintific tinde sa-si amplifice ponderea in practica, pe baza formarii
initiale si continue a unei culturi manageriale, chiar a unei profesionalizari, a cautarii
modalitatilor de aplicare a teoriei. Aceata aplicare trebuie sa tina cont de:
- diversitatea situatiilor concrete, care conduc la aplicarea diferentiata a acelorasi principii,
norme si tehnici;
- caracterul uman al deciziilor, al actiunii executantilor, cu pregatirea, particularitatile si
motivatiile fiecaruia;
- personalitarea si cultura managerului si a echipei manageriale.
Trasaturile specificate mai sus sunt asigurate prin respectarea unor principii ale
managementului stiintific, dintre care mentionam:
- al eficientei;
- al utilizarii cu maximum de randament a intregului sistem – elemente teoretice, procese,
relatii, resurse, efecte;
- al eficacitatii calitatii si performantei;
- al rolului central al obiectivelor;
- al participarii specifice si responsabile a tuturor factorilor organizatiei;
- al asigurarii dinamismului conducerii, al promovarii unor norme de conduita participativa –
raspundere, initiativa, motivatie, autoritate, disciplina, cooperare etc;
- al antrenarii elementelor intr-o organizare rationala – scopuri, actiuni, resurse, mijloace,
metode, factori, relatii, rezultate;
- al adaptarii sistemului de management la caracteristicile concrete ale organizatiei;
- al motivarii tuturor celor implicati [23].
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Aceatea nu sunt singurele principii ale managementului stiintific. Numarul principiilor
enuntate de diversi autori este, de altfel, foarte mare, dar ele depind si de punctul de vedere
adoptat – grad de generalitate, domeniu de aplicare, metodologie etc. Trasaturile si principiile
mentionate mai sus sunt vlabile in cadrul managementului, in general si isi gasesc o aplicare
directa in managementul universitar. De altfel, in enumerarea facuta, s-au avut in vedere
tocmai acelea care sunt specifice acestui domeniu de aplicare a managementului. Sa
mentionam ca o trasatura caracteristica de ordin general este in acest caz accentul care se pune
pe factorul uman, având in vedere faptul ca procesul de baza este centrat aici formarea si
pregatirea oamenilor.
Un principiu care ar trebui sa stea la baza unei organizari corecte este cel scalar, care
presupune ca fiecare persoana are un singur sef direct. Din pacate, in universitati, acest
principiu este incalcat chiar la vâr [1]. Astfel, rectorul si prorectorii au in subordine decanii si
prodecanii; de obicei, numarul prorectorilor este mai mare ca al cadrelor de conducere ale
unei facultati; se ajunge astfel ca, de exemplu, activitatea unui prodecan sa fie dirijata de doi
prorectori. Facem aici o paranteza pentru a semnala un fapt anormal legat de numarul cadrelor
de conducere acesta fiind legiferat rigid, in funtie de numarul studentilor, in loc sa fie lasat la
latitudinea universitatilor, pentru a-l stabili in functie de necesitati si de problemele ce trebuie
rezolvate.
Un management corect isi axeaza intreaga activitate pe rezolvarea problemelor curente
privind in perspectiva, pentru a deslusi care sunt prioritatile si ce trebuie schimbat, tinând cont
de intregul context in care se desfasoara procesul. In aceasta directie, consideram ca
principalele etape care contribuie la conturarea directiilor viitoare si la realizarea lor sunt
urmatoarele:[1]
- clarificarea necesitatilor: aici trebuie sa se stabileasca ce indicii are universitatea ca este
necesara o anumita schimbare si ce oportunitati, beneficii sau avantaje sunt de asteptat;
- identificarea rezultatelor: trebuie identificat rezultatul dorit si fezabilitatea acestuia si vor fi
determinati si cei care vor fi afectati;
- producerea planului: trebuie definite sarcinile si dezvoltat un plan de actiune; planul trebuie
sa analizeze impacturile si cerintele – oameni, fonduri, timp; nu trebuie neglijate aici
raspunsul si acceptarea celor din prima linie, care sunt la fel de importante ca si cele ale
conducerii universitatii;
- implementarea planului: acum trebuie pus accent pe actiunile concrete si pe monitorizare;
- stabilizarea rezultatelor: componentele majore sunt in aceasta etapa comunicarea faptului ca
rezultatul dorit este stabilit si asigurarea recunoasterii pentru cei care au suportat schimbarea;
- impunerea procesului: in aceasta etapa este esentiala eveluarea, trebuind specificate criteriile
de evaluare, cine o va realiza; de asemenea, trebuie stabilit cum vor fi folosite rezultatele
pentru activitati si schimbari viitoare si cum va fi comunicata si incurajata nevoia de
imbunatatire continua.
Managementul presupune rezolvarea unor probleme, iar esecurile pot sa apara tocmai
din solutionarea incorecta a uneia sau mai multora dintre acestea. Prezentam in continuare
câteva din problemele care se ridica in fata managementului, cu punctarea succinta a
neajunsurilor care pot sa apara din neglijarea sau nerezolvarea acestora: [1]
- Viziune si impartasirea valorilor: universitatea trebuie sa aiba o declaratie a misiunii sale,
care sa ofere sens pentru tot ceea ce se intreprinde si sa existe o intelegere profunda a
angajamentului fata de misiune la toate nivelurile universitatii.
- Existenta unei strategii: daca o astfel de strategie nu exista, sau daca ea nu este
corespunzatoare cererilor si realitatilor curentului, sau daca nu exprima efectiv misiunea, se
poate ajunge la situatii dificile, greu de depasit.
- Coordonarea: trebuie evitata o proasta coordonare intre structura si valorile impartasite,
intre viziuni si sisteme, intre structura si sistemele universitatii.
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- Stilul si abilitatile de conducere: daca filosofia si stilul managementului nu sunt congruente
cu viziunea si valorile impartasite, pot sa apara dificultati in conducere. O universitate poate
tolera multe stiluri diferite, atâta timp cât oamenii sunt ancorati in aceleasi principii
directoare. Totusi, este intelept de a gasi medii adecvate stilurilor proprii. Sunt situatii in care
oamenii doresc sa-si schimbe stilul, dar nu au abilitatile necesate. Acest lucru este corijabil
prin educatie si perfectionare. Importanta este vointa de schimbare a stilului când persoana
respectiva constata o incompatibilitate cu mediul si situatiile in care lucreaza.
- Increderea: trebuie creat un mediu de incredere reciproca, pentru ca, in caz contrar, se
epuizeaza rezervele emotionale, rezultând o comunicare inchisa, o slaba rezolvare a
problemelor, a cooperarii si o munca in echipa nesatisfacatoare.
- Integritatea: oameni ipocriti si duplicitari exista din abundenta in toate mediile si prezenta
lor submineaza cultura de incredere; efectul nociv al unor astfel de persoane este cu atât mai
mare cu cât ei sunt situati mai sus pe scara ierarhica.
- Eficienta deciziilor: nu trebuie identificate calitatea si eficienta deciziilor; o decizie de
calitate modesta poate sa devina deosebit de eficienta prin masuri adiacente, mai ales prin
implicarea subordonatilor in luarea si executarea deciziei. In acest sens, delegarea efectiva
este de asteptat sa conduca la o angajare puternica si o rezolvare energica a problemei.
Totodata, delegarea modereaza extremistii, dizidentii si alti oameni energic negativi, care ar
putea exercita presiuni.
- Existenta unor acorduri de performanta: acordul de performanta trebuie explicat si
sperantele trebuie sa fie explicite si bazate pe un acord câstig – câstig. In caz contrar, apar
frecvente sperante neimplinite sau relatii stresante si dureroase.
- Gestionarea timpului este un factor deosebit de important pentru realizarea unui
management eficient. Trebuie remarcat ca in mediul universitar aceasta problema este
intrucâtva mai spinoasa decât in alte domenii, intrucât conducatorii de pe diverse trepte
ierarhice (exceptând sefii serviciilor administrative) continua sa aiba si obligatii profesionale.
Uneori chiar, obligatiile de conducere si cele profesionale se imbina in aceeasi actiune, de
exemplu, participari in comisii de acordare a titlurilor stiintifice, intâlniri cu studentii s.a. In
orice caz, timpul afectat sarcinilor profesionale scade pe masura ocuparii unei pozitii mai
inalte pe scara ierarhica, crescând timpul destinat obligatiilor de conducere. Un conducator se
va gasi intotdeauna in criza de timp si, ca atare, o buna gestionare a acestuia devine esentiala.
In aceasta directie, studiile referitoare la mediul universitar sunt relativ putine, dar se pot
aplica foarte bine multe din concluziile desprinse din studiile generale privind managementul
timpului la cadrele de conducere. O observatie interesanta in acest sens este aceea ca 80% din
rezultate se pot datora unui procent de doar 20% din activitate. Cu un management mai bun si
o delegare de succes se poate reduce durata activitatii ramase si se pot obtine rezultate la fel
de bune sau chiar mai bune. De cele mai multe ori un manager este absorbit de sarcinile
urgente, care au insa mai mic efect asupra dezvoltarii universitatii; ar trebui insa ca o mare
parte a timpului sa fie dedicata activitatii strategice, de perspectiva. In acest sens este
interesanta matricea timpului lui Covey [12], care este ilustrata mai jos intr-o varianta
modificata si adaptata mediului universitar
Urgent
Intâlniri
Termene
Conflicte
Probleme
Crize
Vizite
Telefoane
Corespondenta

Mai putin urgent
Prevenire
Construirea relatiilor
Imputernicire
Planificare strategica
Planificare pe termen lung
Organizare
Pierdere de timp
Bârfa
Activitati de club
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Rapoarte
Unele intâlniri

Unele telefoane
TV excesiv
Scrisori inutile

Desigur ca activitatile din cadranul IV nu au nimic comun cu cea manageriala. In cele
mai frecvente cazuri, in bugetul de timp al unui manager predomina activitatile din cadranele
I si III, dar de dorit ar fi ca timpul acestuia sa fie preponderent alocat activitatilor din
cadranele I si II. Cea mai buna solutie pentru un bun management al timpului este delegarea,
care constituie o adevarata arta a managerului. Delegarea de competente economiseste mult
din timpul conducatorului, dar are si alte avantaje, cum ar fi punerea in valoare a cunostintelor
si talentelor subordonatilor, motivându-i mai mult pe acestia. Delegarea reprezinta atribuirea
de indatoriri specifice altora, impreuna cu autoritatea si resursele necesare, cu metode de
evaluare a indeplinirii indatoririlor, asupra carora s-a convenit in mod mutual. In functie de
indatoririle delegate, managerul trebuie sa aleaga oamenii si momentul potrivit. Delegarea
trebuie precedata de o pregatire si planificare corespunzatoare si nu trebuie sa se refere doar la
activitati neimportante sau neinteresante. Nu trebuie uitat faptul ca delegarea trebuie insotita
de resursele si autoritatea necesare. Este daunatoare practica unor manageri de a delega in
activitati cheie oameni slabi si necalificati, in ideea ca pot fi mai usor controlati.
- Asigurarea unui sistem de control, compatibil cu importanta misiunii universitatii, care face
ca performantele subordonatilor sa fie acceptabile si permite aducerea corectivelor necesare.
Un astfel de sistem trebuie sa realizeze: stabilirea standardelor de performanta; masurarea
performantei; evaluarea performantei comparativ cu standardele; folosirea feedback-ului si
adoptarea de masuri corective atunci când este necesar. Procesul de control ar trebui aplicat la
toate nivelurile universitatii. Este regretabil ca, de regula, in universitatile noastre nu este
suficient de bine definit si implementat un astfel de sistem de control si aceasta din mai multe
cauze, cum ar fi inexistenta unui astfel de sistem, neaplicarea sistemului existent, existenta
unui sistem nesistematic si care nu canalizeaza feedback-ul spre imbunatatirea performantei
angajatilor.
- Modalitatea de introducere a schimbarilor, care trebie dirijata mai ales spre diminuarea
rezistentelor care se opun. Am aratat anterior ca exista multiple cauze care determina o
rezistenta la schimbare si, din acest motiv, managerii care se angajeaza in introducerea
schimbarilor trebuie sa-si asume riscurile unor astfel de rezistente si sa le diminueze cât mai
mult. Orice actiune produe o reactie; numai lipsa actiunii nu produce reactii. Universitatile
trebuie sa fie capabile sa adopte schimbarile necesare, evaluând costurile si riscurile atât in
cazul aplicarii, cât si al neaplicarii acestora.
Un aspect important in conducerea unei universitasi este cel legat de putere si
autoritate. Un manager de succes foloseste eficient puterea pentru a-i influienta pe altii. Este
important sa se cunoasca sursele puterii si cum pot fi ele folosite pentru scopul propus.
Principalele surse ale puterii si autoritatii sunt:
- puterea legitima: este conferita prin normele de organizare si atribuita diverselor trepte
ierarhice; in mod normal, o pozitie mai inalta trebuie sa dispuna de mai multa putere legala
decât cea a unei pozitii mai mici; totusi, aceasta nu se intâmpla intotdeauna in universitatile
noastre, existând frecvente cazuri când practic, de exemplu, un prorector are putere mai mica
decât a unui decan, sau un prodecan are putere mai mica decât un sef de catedra;
- puterea recompensei este un instrument puternic in mâna managerilor si ea se poate realiza
prin laude, atentii, plati, promovari; recompensele trebuie acordate pe baza unor standarde de
performanta bine definite, a unor criterii corecte si echitabile; trebuie evitate aprecierile
subiective, pentru ca acestea aduc multe deservicii;
- puterea coercitiva este bazata pe abilitatea managerului de a pedepsi un angajat al
universitatii; la fel ca si recompensele si aici trebuie mult discernamânt in aplicarea masurilor
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disciplinare; trebuie remarcat ca in universitatile noastre puterea coercitiva se aplica mai mult
personalului administrativ si rareori cadrelor didactice;
- puterea experta este cea care deriva din abilitatile, cunoasterea, relatiile, experienta
personala si profesionala a indivizilor si ea confera pretuire din partea membrilor organizatiei;
- puterea carismatica deriva din calitatile personale specifice ale individului si ii ofera un
ascendent asupra altor persoane si ea poate fi exploatata si de persoane care nu au functii de
conducere;
- puterea asociativa este o sursa de putere de natura apropiata cu precedenta si este folosita de
prietenii si tovarasii superiorilor, in special datorita asocierii lor si nu prin intermediul unei
valori sau trasaturi personale; influienta unei astfel de puteri nu este, de regula, benefica, dar
se manifesta destul de frecvent in universitasile noastre;
- puterea informationala deriva din detinerea de informatii importante, mai ales in momente
critice; ea nu este obligatoriu corelata cu pozitia persoanei in universitate; in perioade de
criza, aceasta poate fi exercitata de persoane afiliate sau nu ierarhiei.
De regula, conducatorii diverselor ierarhii câstiga diferite tipuri de putere. Odata cu
aceasta vine si obligatia de a folosi intr-o maniera etica puterea pentru atingerea obiectivelor
universitatii. Conducatorii trebuie sa accepte responsabilitati si puterea necesara pentru a
indeplini aceste responsabilitati, dar si sa fie facuti raspunzatori de maniera in care fac uz de
puterea lor. Sub acest aspect, puterea echivaleaza cu responsabilitatea, iar responsabilitatea
echivaleaza cu raspunderea.
Pentru o activitate eficienta in universitate, trebuie sa se asigure câteva componente
majore comportamentale atât conducatorilor de la diverse niveluri, cât si tuturor membrilor
organizatiei; acestea sunt:
- simtul urgentei;
- dedicarea prin excelenta;
- o sanatoasa nemultumire fata de modul in care merg lucrurile;
- apreciere pentru responsabilitatile inspiratoare ale conducerii [1].
Managementul actual pune un mare accent pe factorul uman in realizarea telurilor
propuse. Acest lucru este cu atât mai important in universitati, unde productia de baza este
formarea oamenilor. Un mediu de lucru contaminat de neincredere si slabiciune, cum se
intâmpla nu de putine ori in unele colective universitare, nu este propice unui invatamânt de
calitate. Indiferent de natura si dificultatea problemelor care apar, conducatorii universitatii nu
trebuie sa uite implicarea factorului uman. Un mare educator in domeniul managementului,
S.W.E. Deming [13], a afirmat ca 90% din problemele unei organizatii sunt probleme
generale (sisteme proaste) si 10% sunt probleme specifice cu oamenii. Aceste date sunt
interpretate de multe ori gresit (in sensul neglijarii problemelor cu oamenii), pentru ca R.
Covey [12] a aratat ca daca se corecteaza cele 10% din problemele datorate oamenilor, restul
de 90% din probleme vor disparea. Explictia este simpla, daca se are in vedere faptul ca
oamenii sunt cei care intervin in mod hotarâtor in toate momentele si in toate fazele
procesului care se desfasoara in organizatia respectiva.

c) Cerintele care se impun managerilor universitari
Problemele de mare complexitate si in continua evolutie care se pun in fata
universitatilor in ziua de azi impun ca acestea sa aiba o conducere apta sa la faca fata si sa
prevada o corecta orientare.
Pentru a evalua succeul in conducerea unei unitati de invatamânt trebuie examinate o
serie de elemente, dintre care cele mai importante sunt urmatoarele:
- Scopul impartasit: membrii universitatii trebuie sa impartaseasca o intelegere comuna si un
angajament fata de telurile institutiilor de invatamânt superior. Din pacate, situatia actuala a
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invatamântului superior indica faptul ca scopul impartasit nu este realizat din diverse motive,
printre care: absolventii de facultate sunt absorbiti cu dificultate de o piata a locurilor de
munca saturata; resursele limitate si prost gestionate reduc calitatea serviciilor universitare; in
lipsa unei evaluari critice a sistemului de invatamânt, nu se poate dovedi daca misiunea sau
scopurile au fost indeplinite sau rezultatul a fost favorabil. Urmarea inevitabila este ca
membrii nu-si iau misiunea in serios, iar credibilitatea sistemului este subminata continuu.
- Valori impartasite: dincolo de impartasirea scopului, membrii universitatii trebuie sa
impartaseasca si valorile, care ghideaza modul in care trateaza fiecare sarcinile educationale si
in care se trateaza unul pe celalalt. Valorile impartasite constituie temelia mediului de cultura
in interiorul universitatii, care trebuie sa se bazeze pe increderea, participarea, creativitatea,
productivitatea si imputernicirea membrilor universitatii.
- Prezenta unei conduceri adevarate: fara o conducere luminata, care sa aplice permanent
misiunea si valorile universitatii, mediul de cultura universitar nu poate fi insusit.
- Stapânirea managementului resurselor: elementele de baza ale resurselor sunt oamenii,
banii si timpul. Managementul corect al acestora este esential, mai ales când resursele sunt
sarace. In tarile cu putine resurse financiare trebuie pus accent pe cele umane si de timp
(acesta din urma este intotdeauna insuficient); ar trebui ca pierderea de resurse umane sa fie
socotita ca un delict la fel de grav ca si pierderea de resurse financiare. In tarile noastre,
resursele financiare sunt limitate si prost organizate, din diverse motive care se
interinfluienteaza, dintre care mentionam: ca sponsor unic, guvernul cere universitatilor sa
faca mai mult cu fonduri mai putine; numarul de studenti este mai mare decât viitoarea
utilitate pe piata; progresele din stiinta si tehnica sunt greu de atins; scopurile universitatii nu
sunt echilibrate de mijloace; lipsa intelegerii si angajamentului fata de declaratia viziunii
invatamântului superior.
Pentru a asigura o conducere viabila, capabila sa stapâneasca managementul resurselor si
sa faca fata tuturor problemelor care apar in viata universitara si in activitatea cu oamenii,
membrii echipelor manageriale de la diverse niveluri trebuie sa posede anumite calitati si sa-si
formeze o serie de abilitati, sa-si perfectioneze continuu cunostintele manageriale. Ei trebuie,
mai ales in munca cu oamenii, sa planifice si sa realizeze anumite lucruri, cum ar fi:[1]
- sa cereeze o viziune clara si inspiratoare pentru universitate si sa o comunice celor aflati in
subordine;
- sa trateze corect cu cei din opozitie si sa-i transforme in parteneri;
- sa asigure un mediu al increderii, eliberat de frica, imputernicit si creativ;
- sa incurajeze participarea, sa faca fata conflictelor si sa imputerniceasca subordonatii;
- sa-si largeasca baza de delegare, consultare si schimb de informatii;
- sa demonstreze o integritate pragmatica;
- sa aiba in vedere ca ei insisi pot sa greseasca, sa recunoasca punctele tari si slabiciunile lor si
ale echipei; slabiciunile personale sa fie contracarate prin taria echipei;
- sa incurajeze succesele si sa accepte greselile rezonabile;
- sa nu pedepseasca dezacordul si sa elimine factorii care induc frica;
- sa recunoasca potentialul si limitarile umane;
- sa motiveze insotitorii si sa cântareasca securitatea oamenilor;
- sa fie mentorii subordonatilor;
- sa formeze conducatori;
- sa nu piarda timpul in detalii, ci sa aiba permanent in vedere ansamblul;
- sa-si gestioneze eficient timpul si sa-si organizeze propria lor activitate;
Activitatea conducatorilor trebuie orientata spre obiective noi, sa dovedeasca si sa insufle
entuziasm. Ei trebuie sa insufle oamenilor ideea ca fac ceva pentru care sa traiesti si nu ceva
din care sa traiesti. Pentru problemele care apar sa gaseasca un tratament permanent si nu
solutii temporare. In toate activitatile sa aiba in vedere mai intâi oamenii si apoi lucrurile.
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Trebuie sa dovedeasca un ascutit spirit de echipa. Ei trebuie sa aiba incredere interioara si sete
de cunoastere. Intotdeauna ei trebuie sa fie intr-o buna forma fizica, mentala, spirituala,
emotionala si sociala. Sa fie social activi, cu vieti echilibrate in familie si societate. O
trasatura importanta este aceea ca ei trebuie sa fie dispusi la transformari si sa stie cum poate
fi pus in practica procesul de innoire. Coducatorii trebuie sa incurajeze formarea si
dezvoltarea unei culturi universitare, cu toate componentele ei, prezentate anterior.
Asupra tuturor trasaturilor mentionate si a altora se poate discuta in detaliu, dar aceasta
nu formeaza obiectul studiului de fata. Consideram ca esential este ca cei aflati in posturi de
conducere sa doreasca in mod sincer progresul universitatii, sa evite incercarile de a satisface
anumite interese personale sau de grup si sa fie capabili sa puna in practica actiunile dirijate
spre binele institutiei.
Ingerintele politice nu au ce cauta in mediul universitar; la fel si recompensarea sau
plasarea unor persoane in posturi cheie pe considerente politice. Politica in domeniul
educational se stabileste la nivel guvernamental, unde se traseaza orientarile directoare;
expertii si specialistii din minister nu trebuie sa fie afectati de schimbarile politice. Ar fi de
dorit ca partidele politice sa se inteleaga asupra obiectivelor si cailor de baza in sfera
educatiei, pentru ca sa nu se produca modificari inutile la fiecare schimbare de guvern, ceea
ce impieteaza asupra bunului mers al invatamântului.

1.2. COMPONENTELE MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR
Paragraful anterior s-a referit la cerintele, trasaturile, principiile si actiunile care trebuie
realizate in cadrul managementului universitar in ansamblu. Acest management contine o
serie de componente, care se refera la activitatea universitara in ansamblu, sau numai la
anumite aspecte ale acesteia.
In prima categorie, care vizeaza problemele de ansamblu ale universitatii, se incadreaza
managementul strategic si cel al calitatii, drept componente de baza, care influienteaza in mod
hotarâtor progresul institutiei. Tot aici pot fi incluse si o serie de componente care se refera la
unele aspecte particulare, dar care vizeaza conducatorii tuturor sectoarelor si pe subordonatii
acestora, cum ar fi managementul timpului, sau managementul resurselor umane; unele
referiri la aceste din urma componente s-au facut in paragraful anterior si asupra lor nu se va
mai reveni in studiul de fata.
Cea de a doua categorie are in vedere activitati in care sunt antrenate cu precadere
anumite persoane, dar care, prin natura lor, influienteaza, in mod inevitabil, intreaga viata
universitara si aici mentionam managementul academic, cel educational, cel administrativ si
cel financiar.
Fara indoiala ca fiecare din categoriile mentionate are o importanta deosebita si ele se
intrepatrund si interconditioneaza, discutarea lor separata tinând mai mult de o sistematizare a
prezentarii. Conducatorii la vârf ai universitatii sau facultatilor trebuie sa aiba in vedere toate
aceste categorii si interinfluientele care apar. Sunt insa si sectoate de activitate interesate cu
precadere de una din categoriile de mai sus.
In cele ce urmeaza se va face o prezentare sumara a diverselor categorii de management
universitar, iar discutarea mai detaliata a acestora se va realiza in capitole separate.
Managementul strategic
Dupa cum s-a mentionat deja, managementul stiintific se axeaza pe o conducere care
priveste spre viitor, care intreprinde actiunile curente din perspectiva dezvoltarii ulterioare.
Aceasta implica existenta unei strategii a universitatii, care sa constituie baza activitatilor ce
se intreprind intr-o perioada de timp viitoare. Toate activitatile destinate dezvoltarii viitoare
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implica participarea tuturor membrilor comunitatii universitare, dar liniile directoare sunt
trasate de echipa de conducere. Activitatea conducatorilor in acasta directie se incadreaza in
managementul strtegic.
Realizarea unui management strtegic stiintific presupune, in primul rând, existenta unei
viziuni si o declarare a acesteia. Viziunea trebuie sa porneasca de la situatia existenta, de la
contextul socio-economic si sa proiecteze activitatea viitoare a institutiei, precizând ce se
doreste sa fie universitatea, nivelul la care sa se situeze, scopurile principale si mijloacele
pentru atingerea acestora. Viziunea trebuie sa se bazeze pe o serie de principii directoare, ca
valori cruciale care orienteaza activitatea profesionala si relatiile din mediul universitar.
Viziunea trebuie impartasita de cât mai multi din membrii comunitatii, un management de
calitate trebuind sa asigure antrenarea motivata a personalului in atingerea scopurilor.
Materializarea viziunii se realizeaza prin declararea misiunii si intocmirea unui plan
strategic. Misiunea universitatii se refera la formularea clara a scopurilor si a caracteristicilor
distinctive ale universitatii si include principalele obiective institutionale ale perioadei
planificate. Planul strategic consta in prezentarea obiectivelor care trebuie indeplinite in
perioada la care se refera, in vederea realizarii misiunii, mijloacele de realizare si modalitatile
de evaluare. Se recomanda ca documentul de prezentare a planului strategic sa inceapa cu
prezentarea misiunii.
Managementul strategic vizeaza nu numai elaborarea planului strategic, dar si
urmarirea continua a realizarii lui, cu analize periodice si aducerea corectivelor necesare si
evaluarea pe baza unor criterii de performanta.
Sa mai mentionam ca in ultimile decenii intocmirea planurilor strategice a devenit o
obisnuinta pentru multe universitati din tarile dezvoltate. Acestea sunt constiente ca numai
printr-o planificare bine gândita si urmarirea perseverenta a atingerii obiectivelor se pot
mentine la standarde ridicate, care sa le permita realizarea performantei si chiar existenta.
Managementul calitatii institutelor de invatamânt superior
In ultimele 3 – 4 decenii se constata pe plan mondial o crestere semnificativa a
numarului de studenti si, implicit, a numarului de universitati si de facultati. Aceasta crestere
cantitativa deosebita are, in mod inevitabil, un efect negativ asupra calitatii. Este normal ca, in
aceste conditii, societatea sa-si puna problema calitatii diferitelor institute de invatamânt
superior si sa incerce sa le incurajeze pe cele performante. Candidatii la invatamânt sunt
interesati sa cunoasca care sunt universitatile care le ofera conditiile la nivelul pretentiilor pe
care le are fiecare. De asemenea, pentru cei care angajeaza absolventi este important sa
cunoasca de unde provin acestia, pentru a avea o garantie asupra pregatirii lor. Exista de multi
ani obiceiul ca companiile puternice sa atraga prin conditii salariale si de alta natura
absolventii universitatilor prestigioase.
In afara interesului manifestat de cei din exterior, universitatile insele sunt interesate in
a-si cunoaste potentialul si posibilitatile si locul pe care se plaseaza in contextul lumii
academice dintr-o tara sau chiar pe plan mondial. Aceasta cunoastere le permite sa adapteze
planurile de viitor, in scopul realizarii imbunatatirilor necesare.
Aprecierea calitatii se realizeaza pe baza unor criterii de evaluare si pe aceasta baza se
poate realiza chiar o ierarhizare a universitatilor. Ierarhizarea universitatilor este o practica
incetatenita de câteva decenii in Statele Unite si tinde sa se extinda si in alte state. De altfel,
chiar inainte de introducerea clasificarilor pe baza criteriilor de performanta se realizase in
opinia publica o ierarhizare a acestora. Universitati precum Oxford, Sorbona, Princeton s.a. sau bucurat dintotdeauna de un binemeritat prestigiu, care a atras cei mai buni candidati si cei
mai potentati angajatori. Incercarile moderne de clasificare nu fac decât sa obiectivizeze
aceasta ierarhizare si sa o puna la indemâna celor interesati.
Pentru a creste interesul pentru asigurarea unui management si a unui invatamânt de
calitate, s-au instituit nu numai clasificarile mentionate, ci si o serie de premii la nivel
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national sau international, acordarea lor facându-se tot in baza unor criterii de performanta.
Aceste premii urmeaza modelul celor deja existente in domeniul economic, cu referire tot la
calitate.
Desigur, atunci când este vorba de aprecierea calitatii, criteriile au o pronuntata doza de
subiectivism; in primul rând este vorba de alegerea criteriilor si de ponderea lor in aprecierea
generala. Din acest motiv, se poate vorbi de mai multe concepte in privinta aprecierii calitatii
invatamântului, in linii generale distingându-se unul european si unul american. Esential este
ca intotdeauna se incearca o evaluare cât mai corecta si mai obiectiva a calitatii universitatilor,
iar subiectivismul inerent in aprecierile calitative nu este, in nici un caz, dictat de interese de
grup.
Managementul academic
Acesta se realizeaza, de obicei, prin intermediul unor organe alese si abilitate sa decida
asupra vietii academice din institutia de invatamânt superior si din facultati. Activitatile
curente pe aceasta linie sunt rezolvate de persoane din conducerea universitatii si facultatilor.
In prezent, in majoritatea universitatilor nu se poate vorbi de un management academic
propriu-zis, ci de o conducere academica, deoarece in aceasta directie nu se aplica in mod
practic rezultatele managementului stiintific. Formele si procedurile de conducere academica
au o vechime considerabila in toate universitatile, dar nu sunt realizate pe principii
manageriale.
Totusi, in foarte multe universitati se manifesta tendinte in aceasta directie, mai ales sub
aspectul planificarii dezvoltarii viitoare. si, in aceasta directie, activitatea apare mai ales ca o
componenta a managementului strategic. Mai trebuie semnalat si faptul ca dintotdeauna s-a
incercat o apreciere a calitatii activitatilor academice, dar in ultima vreme se observa tendinta
de a aprecia aceasta calitate pe baza unor criterii obiective. Sub acest aspect avem de a face cu
o componenta a managementului calitatii. Prin urmare, chiar daca in multe universitati nu
apare o componenta distincta de management academic, ea se regaseste in alte categorii, cum
sunt cele mentionate si exista tendinta evidenta de a introduce principiile manageriale in
conducerea vitii academice a universitatilor.
Managementul educational
Termenul de educatie are mai multe semnificatii, in functie de aria de cuprindere. Intrun context mai general, el se refera la formarea oamenilor, cu accent pe tânara generatie, la
inarmarea lor cu tot ce este necesar pentru a se incadra in viata societatii. Cum invatamântul
este sectorul in care se realizeaza principala activitate in aceasta directie, lui ii consacra
societatea si principalele atributii in acest domeniu. Intr-un context ceva mai restrâns, educatia
se refera la formarea morala si comportamentala a oamenilor. Din nou scoala are un rol
esential in aceasta formare, procesul de invatare propriu-zis intrepatrunzându-se strâns cu cel
educational.
Se vorbeste in ultima vreme de un management educational, care are menirea de a dirija
acest proces in conformitate cu principiile si metodele managementului stiintific.Daca privim
educatia in sens larg, atunci acet management se suprapune in multe privinte cu cel al
invatamântului. Daca ne referim la sensul mai retrâns al educatiei, atunci managementul
educational are in vedere organizarea si desfasurarea activitatilor de formare in scoala. Sub
acest din urma aspect, se incearca, in ultima vreme, o sistematizate si o orientare a activitatilor
din acest domeniu prin aplicarea managementului stiintific. Se porneste de la ideea ca atât
stiintele educatiei cât si managementul au o serie de trasaturi comune, care le fac usor de
apropiat, printre care faptul esential este ca isi fixeaza ca punct central factorul uman.
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Din observatiile facute, dorim sa remarcam ca managementul educational (lucrarile se
refera, de regula, la invatamântul preuniversitar) se afla in faza de pionerat si principiile si
metodele pe care le propune nu se deosebesc prea mult de cele intâlnite in stiintele
pedagogice. Chiar sistematizarile si organizarile pe care le propune sunt in mare parte preluate
din pedagogie.
Prin natura proceselor care au loc, problemele educationale propriu-zise au o pondere
mai mica in invatamântul universitar decât in cel preuniversitar. Cu toate acestea, aspectele
legate de formarea civica, de interesul pentru munca si pentru profesiunea aleasa nu trebuie
niciodata neglijate in invatamântul superior. Importante sunt, de asemenea, caile de
comunicare profesor – student si diverse metode si tehnici de predare si evaluare, aflate in
prezent intr-o continua evolutie. Aceste aspecte vizeaza activitatea fiecarui cadru didactic in
parte, care prin pregatirea si abilitatile sale determina calitatea procesului de invatamânt. Desi
ponderea acestor actiuni cade in sarcina cadrelor didactice, nu trebuie subestimat rolul pe care
il pot avea conducerile universitatilor, prin trasarea liniilor directoare, prin urmarirea calitatii
procesului didactic si educativ, prin sustinerea materiala pentru aplicarea unor tehnici
moderne in procesul de invatare s.a.
In toate aceste directii si in multe altele adiacente exista un numar impresionant de
lucrari de specialitate, asa incât studiul de fata, axat mai ales pe problemele managementului
universitar, nu-si propune sa le mai detalieze in continuare.

Managementul administrativ
Ca in orice institutie, in universitati are loc o activitate administrativa intensa, care se
ocupa, in principal, de asigurarea conditiilor materiale pentru buna desfasurare a procesului
didactic si de cercetate si de problemele sociale ale studentilor. Intretinerea si gestionarea
bazei materiale existente, asigurarea utilitatilor, dezvoltarea bazei materiale si a spatiilor de
invatamânt si cercetare, a celor destinate traiului studentilor si a desfasurarii unor activitati
extrascolare sunt doar câteva din activitatile desfasurate de serviciile administrative ale
universitatilor. Având in vedere costurile destul de ridicate. pe care le implica toate acestea,
este normal sa se tinda spre o buna organizare a lor si, ca atare, rezulta fireasca aparitia
componentei managementului administrativ in procesul de conducere universitar.
Managementul administrativ vizeaza nu numai o buna organizare si gestionare a
activitatilor aferente, dar presupune si gasirea unor structuri adecvate pentru acest sector. In
foarte multe universitati se tinde spre introducerea unor posturi de manageri administrativi, la
nivel de institut si/sau de facultate, care sunt, de regula, direct subordonati rectorului/
decanului si care au menirea de a se ocupa de managementul acestui sector de activitate si nu
numai de simpla administrare a patrimoniului.
Managementul financiar
Sectorul financiar este cel in care principiile si metodele managementului stiintific se
aplica in modul cel mai direct, daca avem in vedere faptul ca acesta este. axat, in principal, pe
aspectele economice. Activitatea si situatia financiara a unei universitati influienteaza in mod
decisiv toate domeniile de activitate ale acesteia si in cazul universitatilor cu resurse sarace
aceasta influienta este, de regula, negativa. Conducerea financiara a universitatii se realizeaza
prin intermediul compartimentelor de specialitate si ea vizeaza gestionarea fondurilor de care
dispune, in conditiile legii.
Managementul financiar vizeaza introducerea principiilor si metodelor managementului
stiintific in activitatea financiara a universitatilor, in vederea asigurarii unui cadru propice
desfasurarii activitatilor academice si administrative ale acestora. Ca atare, el implica
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participarea unui spectru larg de persoane. cu functii de conducere in diverse sectoare, care
trebuie sa stabileasca liniile directoare in acest domeniu si sa urmareasca indeplinirea lor. In
prezent, principalele directii in care trebuie sa actioneze managementul financiar sunt legate
de repartizarea echitabila a fondurilor, de buna lor utilizare si de atragerea de fonduri
complementare.
Se tinde in prezent spre o repartizare cât mai obiectiva si echitabila a fondurilor, bazata
pe o serie de criterii, care tin seama in special de numarul studentilor si de performante. Ca
atare, la repartizarea interuniversitara a fondurilor, care se realizeaza la nivel guvernamental,
universitatile sunt interesate in satisfacerea la cote cât mai ridicate a criteriilor de performanta.
Aceleasi criterii urmeaza sa se aplice la repartizarile care se fac in cadrul universitatii. Prin
urmare, intregul colectiv universitar si mai ales cadrele de conducere sunt antrenate in
realizarea unei activitati performante.
Asigurarea de surse de finantare suplimentare fata de cele oferite de catre guverne sau a
celor obtinute din taxe in cazul universitatilor particulare a devenit in prezent o chestiune
vitala pentru universitatile din intreaga lume. Acest aspect este tratat cu toata seriozitatea
chiar si de catre universitatile bogate, dar se impune cu atât mai stringent in cazul tarilor
sarace. Este adevarat ca in cazul celor din urma si sursele de finantare suplimentare sunt mai
reduse ca numar si mai sarace, dar in nici un caz nu trebuie negiljate.
Componentele managementului universitar prezentate mai sus, precum si alte
componente se intrepatrund si interconditioneaza reciproc, aspect care credem ca nu necesita
prea multe explicatii. Trebuie subliniat ca atât managementul universitatii in ansamblu cât si
al componentelor sale se poate realiza numai in conditiile unei reale autonomii in toate
sectoarele – academic, administrativ, financiar etc. Nu se poate vorbi de un management
autentic fara o autonomie autentica. Autonomia trebuie realizata la toate nivelurile fata de
comparimentele in subordine. Un rector nu poate pretinde asigurarea unui management
corespunzator la nivelul facultatilor daca nu le acorda autonomia corespunzatoare. Autonomia
nu inseamna independenta, ci presupune manifestarea liberei initiative in conditiile respectarii
unor norme stabilite de organele ierarhic superioare si ale cadrului legal. Dar atât legea, cât si
normele institutionalizate la diverse niveluri trebuie sa fie permisive si sa aiba ca principiu
fundamental realizarea unei autonomii reale.
Toate principiile, metodele si mijloacele managementului universitar care se prezinta in
studiul de fata considera drept o conditie sine qua non asigurarea autonomiei pe toate
planurile si la toate nivelurile; in caz contrar aplicarea lor nu este posibila.
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CAPITOLUL 2
MANAGEMENTUL STRATEGIC
Managementul strategic constituie un proces continuu, care stabileste prioritatile de
ordin structural, functional si procedural si le planifica in timp, in concordanta cu misiunea
universitatii, cu dinamica institutionala si cu politica educationala a guvernului [7].
Managementul strategic este expresia viziunii echipei de conducere universitare asupra
perspectivelor si dezvoltarii viitoare a universitatii. De dorit este ca aceasta viziune sa
exprime conceptia unui cerc cât mai larg de cadre universitare si, in orice caz, sa fie
impartasita de cât mai multi membri ai comunitatii.
Aceasta viziune se concretizeaza prin misiunea si prin planul strategic al universitatii,
care stau la baza procesului de management strategic. Misiunea exprima intentiile universitatii
pe termen lung, precizând ce doreste sa faca, incotro se indreapta si modalitatile de atingere a
scopurilor. Ea reprezinta baza de pornire in elaborarea planului strategic si, de altfel, de multe
ori, apare ca parte introductiva a planului strategic. Misiunea se stabileste pe o perioada de
timp mai mare, ajungând pâna la 10 ani, dar uneori ea se refera la perioade mai scurte,
corespunzatoare planului strategic. Planul strategic se recomanda a se elabora pentru o
perioada de 5 – 6 ani, dar, de multe ori, aceasta perioada se pune in concordanta cu cea pe
care este aleasa conducerea universitatii. Derivate din planul strategic sunt planurile
operationale, elaborate pe o perioada de 1 – 2 ani si planurile anuale.
Desi multe din lucrarile dedicate managementului strategic se refera aproape in
exclusivitate la planul strategic, nu trebuie uitat ca el cuprinde si alte aspecte, dintre care
mentionam:
- motivarea personalului in insusirea misiunii si indeplinirea obiectivelor planului strategic;
- atragerea unui cerc cât mai larg de specialisti la elaborarea planului stratrgic, ceea ce are ca
efect posibilitatea de a primi sugestii valoroase si de a creste motivarea;
- proiectarea detaliata a modalitatilor de realizare a obiectivelor planului, cu precizarea
responsabilitatilor si termenelor;
- stabilirea unui sistem de evaluare periodica si finala a modului de realizare a obiectivelor si
utilizarea rezultatelor evaluarii in realizarea unor eventuale corectii;
- stabilirea unor noi obiective de dezvoltare, pe masura indeplinirii celor din planul curent.
- stabilirea unor planuri operationale, pe durate mai scurte si derivate din planul strategic,
urmarirea modului in care se realizeaza acestea si aducerea corectivelor necesare chiar in
planul strategic.
Având in vedere ca aspectele mentionate mai sus se incadreaza in problematica mai
generala a managementului universitar, discutata in capitolul precedent, in cele ce urmeaza se
va insista asupra laturii de baza si specifice a managementului strategic si anume – planul
strategic, precizându-se chestiuni legate de necesitatea si rolul acestuia, componentele sale de
baza, modalitati de elaborare, iar, in final se va face o succinta prezentare a unor astfel de
planuri si a unor observatii ce se desprind din studierea lor.

3.1. PLANUL STRATEGIC AL INSTITUTIEI DE INVATAMÂNT SUPERIOR
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a) Necesitatea planului strategic
Elaborarea planurilor strategice si activitatea de indeplinire a lor a devenit o preocupare
de baza pentru majoritatea universitatilor din tarile dezvoltate. In contextul actual si in
conditiile unei problematici complexe si diverse care se pune in fata acestora, universitatile au
simtit nevoia de preciza incotro tind sa se indrepte si sa-si planifice actiunile viitoare.
Inceputurile nu au fost tocmai concludente, din diverse motive, cum ar fi: neincrederea in
eficienta acestor planuri, insuficienta antrenare si motivare a colectivului, o stabilire
necorespunzatoare a obiectivelor, uneori cu o formulare prea generala, fara relevanta in
ghidarea activitatilor viitoare. Treptat insa, prin experienta acumulata si prin clarificarile care
au intervenit, planurile strategice au devenit un instrument important al managementului
universitar actual.
In tarile est – europene problematica planurilor strategice este in faza de pionerat, in
unele din acestea ele fiind inexistente. In cele mai multe cazuri, chiar si acolo unde ele au fost
introduse si legiferate, nu s-au dovedit a fi, cel putin pâna in prezent, de mare utilitate, din mai
multe motive:
- neintelegerea importantei si adevaratei semnificatii a unui astfel de plan;
- reticenta fata de activitatile planificate, mai ales când realizarea acestor planuri este impusa
de forurile superioare, aceasta mai ales ca urmare a planificarilor de rutina, dar ineficiente
care se impuneau intr-un trecut nu prea indepartat;
- neincrederea in posibilitatile reale de incadrare intr-o activitate riguros si judicios
planificata;
- rezistenta pe care o opun multe cadre didactice la introducerea unor schimbari semnificative
in structura facultatilor si a programelor;
- dificultatea de a sesiza tendintele si necesitatile viitoare intr-un context socio-economic
neclar;
- imposibilitatea de a fixa obiective intr-un context financiar precar si incert;
- lipsa de experienta in elaborarea unor astfel de planuri;
- fixarea preponderenta a unor obiective cu caracter prea general, a caror realizare nu poate fi
apreciata sau evaluata practic si care nu au nici o relevanta pentru activitatea viitoare.
Fara indoiala ca inceputurile in aceasta directie sunt binevenite, dar pâna când aceste
planuri vor deveni efectiv utile in managementul acestor universitati, mai este o cale destul de
lunga. Trebuie sa se evite de pe acum formalismul in aceasta activitate, pentru ca ea sa nu
cada in desuetudine. Sunt necesare impulsuri atât din interiorul cât si din exteriorul
universitatilor pentru a pune aceasta activitate pe un fagas normal. Astfel de impulsuri
exterioare deja exista, prin legiferarea unor astfel de planuri, sau prin conditionarea acordarii
de finantari din partea organismelor interne sau internationale de existenta planurilor
strategice. Ar trebui ca, pe mai departe, acordarea sau cuantumul acestor finantari sa se faca si
in functie de calitatea planurilor strategice.
Planul strategic reprezinta un indiciu ca universitatea are un management performant si
este in masura sa utilizeze judicios resursele. In afara de planificarea deosebit de utila pentru
obiectivele si activitatile viitoare, palnul strategic mai are si alte scopuri, printre care:
- permite o evaluare a tuturor resurselor existente, deoarece intocmirea sa porneste tocmai de
la cunoasterea exacta a situatiei actuale;
- permite universitatii sa evalueze directiile de dezvoltare institutionala si sansele de succes;
- permite forurilor superioare sa aprecieze concordanta dintre strategiile universitatii si cele
care izvorasc din politica guvernamentala;
- permite forurilor superioare sa identifice cerintele de dezvoltare ale institutiilor de
invatamânt superior;
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- permite manifestarea personalitatii institutiei de invatamânt superior si a autonomiei
universitare [7].
In România a fost legiferata elaborarea planurilor strategice de catre universitati –
numite planuri strategice de dezvoltare instiututionala – prin Ordinul Nr. 3595 din 22.04.1998
al Ministrului Educatiei Nationale. Conform acestui ordin, planurile strategice de dezvoltare
institutionala sunt instrumente menite sa contribuie la conducerea si gestionarea eficienta a
universitatilor si la realizarea obiectivelor specifice politicii Guvernului României in
domeniul invatamântului superior. Se prevede ca acesta sa contina doua componente: plan
strategic pe termen mediu (minimum 4 ani) si planul operational, pentru un an universitar,
derivat din precedentul. Conform ordinului mentionat, planurile strategice urmeaza sa fie
analizate de reprezentanti ai Ministerului Educatiei Nationale (MEN) si ai consiliilor
specializate ale acestuia pentru finantarea invatamântului superior (CNFIS), pentru cercetare
stiintifica (CNCSIS) si pentru evaluare si acreditare academica (CNEAA). Analiza urmeaza
sa fie urmata de recomandari transmise universitatilor pentru ameliorarea planurilor
strategice, precum si de propuneri de politici de dezvoltare transmise MEN. Propunerile
CNFIS privind finantarea de baza a institutiilor de invatamânt superior vor fi avute in vedere
de catre MEN pentru incheierea contractelor institutionale anuale si a celor pe termen mediu
dintre MEN si fiecare universitate. Ordinul respectiv prevede termene pentru incheierea
actiunilor. Asa dupa cum rezulta din acest ordin si din alte acte normative, finantarea de baza
a universitatilor.de stat se realizeaza pe baza unui contract incheiat intre MEN si fiecare
universitate in parte. Contractul respectiv trebuie sa derive din planul strategic al universitatii,
astfel incât universitatile sunt obligate sa-si intocmeasca planuri strategice, in caz contrar
neputând primi finantare. Acesta este un fapt pozitiv, pentru ca obliga universitatile sa
mediteze asupra perspectivei, dar pe viitor va trebui pus mai mult accent pe calitatea planului
strategic.
Din prezentarea sumara a ordinului nr. 3595 al MEN, se pot desprinde câteva
observatii:
- Elaborarea planurilor strategice a fost impusa de minister si nu a izvorât ca o necesitate a
universitatilor. In România s-au purtat pâna la acea data discutii la nivelul unor organizatii
guvernamentale sau neguvernamentale (mai ales in cadrul unor simpozioane) si s-au publicat
studii referitoare la aceasta tema. Conducerile universitatilor erau avizate asupra importantei
si necesitatii planurilor strategice, dar, din câte se cunoaste, nici o universitate nu a actionat in
sensul elaborarii unui astfel de plan.
- Se remarca o accentuata nota de centralism in privinta elaborarii acestor planuri, o serie de
organisme institutionalizate putând interveni cu recomandari in modificarea lor. Acest fapt
este explicabil pentru aceasta perioada de inceput, când lipsa de experienta trebuie
compensata de o indrumare mai accentuata, dar este necesar ca, pe viitor, sa creasca gradul de
autonomie in elaborarea planurilor strategice.
- Trebuie, de asemenea, sa creasca responsabilitatea universitatilor atât in elaborarea cât si in
indeplinirea acestor planuri.

b) Componentele planului strategic
Autonomia in elaborarea planurilor strategice face ca sa existe o diversitate destul de
mare in privinta structurilor si continuturilor acestora. Totusi, din planurile deja elaborate de
multe universitati din lume si din cerintele generale ale managementului strategic, se poate
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desprinde o structura generala care trebuie sa caracterizeze astfel de planuri si care va fi
prezentata in cele ce urmeaza.
Principalele componente ale planului strategic sunt: misiunea universitatii, obiectivele
fundamentale, strategiile si planurile operationale [7].
Misiunea universitatii este unul din punctele de referinta ale managementului strategic.
Ea se poate exprima ca un document de sine statator, sau poate reprezenta introducerea la
planul strategic, jalonând toate celelalte puncte ale planului. Misiunea trebuie sa raspunda
urmatoarelor intrebari fundamentale pentru viitorul universitatii:
- care este scopul universitatii: aici urmeaza a se preciza daca universitatea va pune accent pe
latura educationala sau stiintifica; ofertele de pregatire profesionala, cu precizarea tipurilor de
pregatire – cursuri de lunga/scurta durata, masterat, doctorat, pregatire continua si de la
distanta s.a. – si domeniilor de cercetare prioritare;
- ce fel de universitate se intentioneaza sa fie in viitor – de anvergura internationala, nationala
sau regionala; pentru foarte multe persoane, tributare conceptiei egalitariste din trecut, o astfel
de problema apare cel putin curioasa; in realitate, in invatamântul vest-european si mai ales in
cel american, exista o clasificare amanuntita a universitatilor si o grupare a lor pe diverse
categorii, ceea ce este util atât pentru universitati, cât si pentru informarea societatii;
universitatile trebuie sa-si evaleze foarte atent posibilitatile si sansele de a accede in cadrul
clasificarii si sa-si orienteze actiunile in acest sens;
- in ce mod se vor oferi serviciile: universitatea va trebui sa precizeze eventualele modificari
in structura pe facultati sau in cea organizatorica pe care intentioneaza sa le realizeze;
modalitati de rationalizare a cheltuielilor si de atragere de fonduri suplimentare; numarul de
studenti, cadre didactice, de cercetare si personal auxiliar s.a.
Obiectivele fundamentale ale planului strategic trebuie sa reflecte problemele
fundamentale ale universitatii, care sa definesca dezvoltarea institutionala pe perioada
respectiva. Ele trebuie formulate de asa maniera incât sa permita o evaluare a lor, evitându-se
formularile prea generale si sa acopere domeniile de interes pentru viata universitatii. Astfel,
planul strategic trebuie sa se refere, printre altele la urmatoarele domenii:
- scopurile si obiectivele academice, cu precizarea situatiei curente si a schimbarilor majore in
structura facultatilor, ofertele de predare, de cercetare si de servicii publice;
- numarul de studenti si distributia pe facultati si niveluri (invatamânt de scurta/lunga durata,
postuniversitar, doctoranzi) – situatia actuala si de perspectiva, forme si criterii de admitere;
- tehnologii didactice, preocupari pentru perfectionarea si eficientizarea acestora;
- cercetarea stiintifica: sustinerea domeniilor de cercetare de interes national sau regional si in
care universitatea este implicata la inalt nivel, infiintarea si dezvoltarea unor centre de
cercetare puternice/de excelenta;
- colaborari: promovarea colaborarii la nivel regional, national sau international cu institutii
de invatamânt superior si cu unitati de productie sau cercetare;
- resurse umane: politicile de recrutare si promovare, folosirea personalului asociat,
perfectionarea personalului;
- baza materiala: situatia curenta si de perspectiva a acesteia – terenuri, cladiri, echipamente,
intentiile de dezvoltare;
- sisteme informatice: situatia actuala si de perspectiva privind posibilitatile de dezvoltare a
bazei de documentare, bibliotecilor, sistemelor informatice, in general, atât pentru latura
didactica, cât si pentru cea de cercetare;
- strategia financiara: planificari de ordin financiar, in corelare cu celelalte obiective ale
planului strategic, atragerea de resurse extrabugetare;
- managementul universitar: intentii privind perfectionarea sistemului de conducere si
administrare, modalitati de evaluare interna, promovarea managementului calitatii in
domeniile de activitate principale.
Strategiile trebuie sa precizeze modalitatile pentru atingerea obiectivelor si trebuie sa
tina cont de conditiile externe universitatii, de situatia economica si sociala, de cerintele pietei
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si de standardele nationale in domeniul educatiei. Ele trebuie sa fie prevazute pentru fiecare
din domeniile planului strategic.
Planurile operationale constituie o detaliere a planului strategic pentru o perioada mai
scurta, de 1 – 2 ani. Se recomanda ca evaluarea acestora sa se faca anual. Aceste planuri se
elaboreaza si pentru subunitatile universitatii, megând pâna la nivelul catedrelor si serviciilor
si trebuie corelate cu managementul financiar al universitatii. Analiza anuala la fiecare nivel
trebuie sa scoata in evidenta realizarile si neimplinirile si sa ofere solutii pentru imbunatatiri
viitoare.
c) Elaborarea planului strategic
Modul in care se elaboreaza planul strategic trebuie sa fie de competenta universitatii.
Totusi, tinând seama de faptul ca o cerinta de baza a managementului strategic este angajarea
unui cerc cât mai larg de specialisti si motivarea acestora inca din faza elaborarii misiunii si
planului strategic, este util ca in acesta actiune sa fie cuprinse cât mai multe persoane din
colectivul universitatii – ideal chiar toata lumea.
Important este ca elaborarea planului sa nu se faca in pripa, urmarind doar sa se
indeplineasca o cerinta a ministerului de resort. Trebuie parcurse succesiv mai multe etape de
sus in jos si de jos in sus.
Mai intâi, ministerul trebuie sa transmita universitatilor principalele jaloane privind
structura planului si obiectivele politicii nationale in domeniul invatamântului. Pe aceasta
baza, senatele vor stabili propriile detalieri privind elaborarea planurilor strategice, cu
indicarea directiilor majore in care universitatea doreste sa actioneze. Deciziile senatelor se
transmit unitatilor de baza – facultati, departamente, catedre, centre de cercetare, servicii;
stabilirea obiectivelor trebuie sa inceapa de la nivelul colectivelor de lucru, al laboratoarelor,
unde se precizeaza elementele constitutive ale obiectivelor operationale si fundamentale.
Urmeaza apoi parcursul invers – de jos in sus. Propunerile de la catedre, centre de
cercetare, departamente se analizeaza la nivelul fiecarei facultati si se coreleaza cu necesitatile
si posibilitatile facultatii. Rezultatele se transmit apoi senatului universitatii, care va armoniza
cerintele facultatilor si le va corela cu cerintele managementului financiar al universitatii si ale
celui administrativ. De asemenea, senatul elaboreaza si aproba misiunea universitatii si planul
ei strategic. La toate aceste niveluri, corelarea propunerilor primite si elaborarea propunerilor
finale se realizeaza de colective de coordonare.
Planurile strategice ale universitatilor trebuie facute cunoscute public. Ele se trensmit
ministerului, care le va verifica sub aspectul respectarii legalitatii si al corelarii cu obiectivele
nationale in domeniul invatamântului, nerecomandându-se interventii care sa modifice fondul
acestor planuri. Daca insa, pe baza acestor planuri, se incheie contracte institutionale prin care
se asigura finantarea de baza a universitatilor, ministerul, ca parte contractanta, poate
interveni pentru a-si impune punctul de vedere in mentinerea sau modificarea unor obiective.
In toate etapele de elaborare a planului strategic trebuie respectat principiul autonomiei
unitatilor subordonate, fara de care elaborarea de jos in sus a planului nu are nici o
semnificatie practica. Din pacate, in conditiile unei incertitudini accentuate in privinta
cadrului economico-social si ale posibilitatilor de finantare chiar intr-o perspectiva imediata,
autonomia devine iluzorie, chiar daca exista bune intentii in acest sens.
Nu trebuie uitata necesitatea evaluarii planului pe parcurs. Pentru ca aceasta actiune sa
fie realizabila, planul trebuie sa prevada obiective concrete, verificabile si sa nu se limiteze la
formulari generale, imposibil de controlat.

2.2. SCURTA ANALIZA A UNOR PLANURI STRATEGICE
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Prezentul sucapitol isi propune sa realizeze o prezentara sumara a unor planuri
strategice (de la doua universitati vest-europene si de la una din Romania), urmate de câteva
consideratii care se desprind din studierea acestor planuri. In linii generale, se vor prezenta
capitolele si subcapitolele planurilor, cu punctarea unor detalieri, pentru a se constata cum
sunt formulate punctele planului strategic.
a)

Planul strategic al Colegiului Imperial Londra

Acest plan este structurat pe 13 capitole, fiecare având mai multe subcapitole, dupa cum
urmeaza:
- 1 .Introducere: se precizeaza contextul national, misiunea si directiile principale de actiune, cum ar fi:
- „1.1. Acest plan strategic...a fost elaborat pe fundalul unor schimbari profunde la nivel national in invatamântul
superior...
- 1.2. Aceste schimbari au avut loc pe trei mari fronturi: expansiunea nationala a numarului de studenti,
redirectionarea cercetarii si atribuirea responsabilitatii financiare a acesteia; reorganizarea si autofinantarea
invatamântului superior.
- 1.7. ...Colegiul ramâne convins de valoarea singulara si strategica a rolului sau in sectorul universitar si
considera ca perpetuarea si sporirea capacitatilor lui traditionale servesc nu numai interesul sau propriu, ci si pe
cel mai larg.
- 1.8. ...atragerea celor mai capabili studenti catre stiinte, inginerie si medicina si furnizarea unui cadru care sa
extinda si sa dezvolte efectiv talentele lor.
- 1.9. Referitor la cercetare...Colegiul va continua nu numai sa raspunda nevoilor industriei,...dar sa si ajute
efectiv la conturarea si definirea acestor cerinte de viitor.”
- 2. Obiectivele Colegiului Imperial
- „2.1. A se numara printre institutiile de vârf din lume in ceea ce priveste cercetarea, activitatea didactica si

invatamântul stiintific, ingineresc si medical.
- 2.2. A atrage studentii cei mai capabili din lumea intreaga si a-i forma intr-un mod care sa favorizeze excelenta
tehnica, originalitatea si o viziune larga.
- 2.3. Sa furnizeze un cadru in care atât cercetarea originala de toate felurile cât si aplicatiile ei in scopuri
folositoare sa infloreasca.
- 2.4. Sa comunice celei mai largi comunitati cu putinta insemnatatea si entuziasmul intelectual ale domeniilor
stiintifice in general si ale muncii Colegiului in particular.”
-

- 3. Initiative strategice
Scoala de medicina: se vorbeste (punctele 3.1,...,3.6) despre infiintarea unei astfel de scoli prin
comasarea actualei scoli din Colegiu cu inca patru institute de profil din Londra, precizându-se obiectivele,
structura organizatorica, dotarile de spatii, actiuni imediate s.a.
Colegiul universitar pentru stiinta mediului: se vorbeste (punctele 3.7,...,3.10) despre recent
infiintatul colegiu (1995, decanul a fost numit din 1994), rezultat din transformarea Centrului pentru Tehnologia
Mediului, cu precizari asupra sarcinilor si obiectivelor acestuia.

- 4. Infrastructura Colegiului
Conducerea
- „4.1. Consiliul de Conducere este responsabil pentru problemele Colegiului si aproba orientarile de politica
majora si planurile. ... Va fi instituita o noua comisie a Consiliului cu sarcina de a controla calitatea protectiei
muncii. Rectorul, in calitatea sa de conducator pe linie academica si administrativa a Colegiului, raspunde in fata
Consiliului de Conducere pentru modul in care administreaza Colegiul. Rectorul este sfatuit, in probleme ce tin
de politica si resurse, de catre Grupul de Management si Planificare.”

Structura academica
- „4.2. Colegiul isi organizeaza activitatea academica in primul rând intr-o structura departamentala,...
- 4.3. Noua Scoala de Medicina va fi condusa de un decan, care raspunde in fata rectorului....”

Managementul Colegiului
- „4.5. ...a fost creat un post de vicerector. ...a fost numit un prorector cu sarcina de a supraveghea prioritatile-

cheie ale asigurarii si mentinerii calitatii educatiei...”

Structura administrativa
- „4.6. Obiectivele ramân ...de a asigura ca serviciile pe care le furnizeaza sa fie capabile sa
sprijine...comunitatea academica. ... o structura organizationala mai echilibrata si mai promta, constituita in jurul
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unui personal de conducere mai redus, dar pregatit mai flexibil. ...sa faca pretutindeni economii de costuri, ...,
cheltuielile in infrastructura si servicii auxiliare sa scada ca proportie din totalul cheltuielilor...
- 4.7. ...crearea unei legaturi de subordonare directe intre rector si directorii serviciilor administrative si
serviciilor academice...
- 4.9. Pentru a intari legatura complementara intre activitatile academice si cele auxiliare ale Consiliului,
alocarea de resurse pentru ambele a fost trecuta in seama prorectorului pe probleme de resurse.”

Managementul departamentelor
- „4.12. Pentru a oferi asistenta noilor si potential noilor sefi de departamente a fost elaborat si pus in practica
...un program de instruire. ...”

Colaborarea interdisciplinara
Comunicarea interna: se refera, printre altele, la acoperirea completa a comunicarii prin e-mail si la
extinderea utilizarii Internetului. Se propune si infiintarea unui club al personalului.

Procesul de planificare
- „4.19. Departamentele pregatesc planuri globale, detaliate pentru aspectele academic si financiar, care acopera

o perioada de 5 ani, iar acestea sunt actualizate anual. ... vicerectorul si echipa de conducere administrativa se
intâlnesc cu fiecare departament pentru a discuta si examina in detaliu planul si bugetul fiecaruia...

Alocarea resurselor
- 4.21. Colegiul a adoptat procedura finantarii sub formula pentru a finata activitatile academice. ... Formula este
revazuta de catre un comitet prezidat de prorectorul pentru resurse. ... Scopul formulei este de a furniza o linie de
baza echitabila finantarii, care sa reflecte volumul de activitate didactica si de cercetare. ... De exemplu, sectorul
de cercetare al formulei foloseste drept ponderi cheie rezultatele Exercitiului de Evaluare a Cercetarii...
- 4.23. ...politica Colegiului este de a permite departamentelor sa acumuleze si sa pastreze pentru anul viitor
surplusurile bugetare, oferind un grad de flexibilitate când apar asemenea cheltuieli... In plus, in anul trecut,
Colegiul a pus deoparte suma de 1,75 milioane lire pentru a constitui o rezerva destinata dezvoltarii pe termen
lung, din care sa finanteze schimbarile cu caracter structural din domeniul academic, ca si celelalte dezvoltari in
perioada planificata.”

Viitoarea structura academica a Colegiului
Se insista asupra intaririi dintre grupurile de cercetare cu profil apropiat, pentru o mai buna cunoastere,
pe crearea de centre interdisciplinare, cu exemplificari concrete.

- 5. Invatamânt
Rolul Colegiului Imperial: se subliniaza rolul major al Colegiului pentru invatamântul stiintific,
tehnic si medical, universitar si postuniversitar, legaturile stânse cu Europa continentala si cu tarile
Commonwealth-ului.
Calitatea invatamântului: se mentioneaza ca evaluarile externe, realizate de diverse comisii nationale cu
rol in acest domeniu au confirmat inalta calitate a ofertei de invatamânt si hotarârea ferma de a imbunatati
continuu calitatea, concretizata in numirea unui prorector cu responsabilitati specifice, care se preocupa nu doar
de invatamântul propriu-zis, ci si de supravegherea unor activitati cum ar fi asistenta pastorala acordata
studentilor, caminele, salile de studii si de petrecere a timpului liber, cele care influienteaza activitatea de studiu
a studentului, …, promovând practica pedagogica de cea mai buna calitate si focalizând serviciile si facilitatile
asigurate de Colegiu pe nevoile studentilor; se mentioneaza responsabilitatile ce revin odata cu infiintarea Scolii
de Medicina.
Structura cursurilor: contrar tendintelor de dezvoltare a invatamântului la distanta si a celui
modular, Colegiul va pune, in continuare, accent pe formele de cursuri structurate si coordonate ca un intreg,
aceste modalitati putând asigura pregatirea la un nivel inalt, urmarita de colegiu.

Conceperea si dezvoltarea cursurilor:
- “5.10. Scopul Colegiului este acela de a extinde politica lui de revizuire din principii a scopurilor, obiectivelor
si metodelor cursurilor predate … la toate departamentele. Colegiul va continua sa-i implice pe colaboratorii sai
din industrie in elaborarea si dezvoltarea cursurilor.
- 5.11. Obisnuinta cercetarii este inserata in comportamentul didactic al studentilor din anii unu si doi, folosind si
extinzând metode concepute pentru prima oara la Universitatea din Cape Town. Aceste metode ofera deja o
imagine a activitatii de invatare a studentilor, imagine ce va ajuta la viitoarea concepere a cursurilor.
- 5.12. In scopul de a extinde si aplica activitatea mentionata mai sus si a largi aria cercetarii, Colegiul a decis sa
instituie un nou post, acela de conferentiar in domeniul dezvoltarii educationale, care va sprijini personalul
didactic ce lucreaza la conceperea cursurilor, a metodelor de predare si a problemelor invecinate”.

Noi metode de predare
-“5.14. Folosirea adecvata a tehnicilor de predare-invatare bazate pe sau asistate de computer poate oferi un
mijloc pentru a da posibilitatea personalului didactic si studentilor de a se concentra pe acele componente ale
cursurilor la care interactiunea personala poate contribui cel mai mult. Cu toate acestea, aplicarea lor trebuie sa
fie selectiva, coordonata cu grija si integrata in structura generala a cursului si in procesul de evaluare. …
Costurile ridicate pentru inceperea unei asemenea activitati pentru ca sa duca la progrese vizibile solicita actiuni
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de cooperare, iar Colegiul a raspuns pozitiv… la doua asemenea proiecte, finantate de catre Consiliul Finantarii
Invatamântului Superior din Anglia (HEFCE), unul in matematica, celalalt in mecanica. In perioada acoperita de
acest plan strategic, resursele Colegiului vor fi folosite astfel incât aceste proiecte sa fie duse pâna la capat, iar
costurile si beneficiile lor sa fie evaluate.
- 5.15. Au fost puse deja la punct aranjamente in vederea accelerarii schimburilor de experienta in toate aspectele
metodelor moderne de invatare, iar aceste aranjamente vor fi intarite in perioada planificata”.

Evaluarea cursurilor
-“ 5.16. Exista un mecanism intern de aprobare, aducere la zi si evaluare, mecanism ce ofera feedback-ul necesar
pentru conceperea si tinerea de cursuri de calitate. Aceste proceduri interne au operat multi ani in paralel cu
controale externe riguroase sub forma acreditarilor profesionale, comitete consultative ale reprezentantilor
industriei, ca si evaluatori externi”.
Noi cursuri de medicina: se analizeaza aspecte privind crearea noii Scoli de Medicina.
Alte noi cursuri: se au in vedere noi cursuri interdisciplinare, la nivel universitar si postuniversitar.
Formarea si evaluarea cercetatorilor: se discuta mai ales programele doctorale, participarea
studentilor cercetatori la cursuri si seminarii adcvate. …”Sunt intreprinse actualmente studii pilot asupra
modalitatilor de a imbunatati abilitatile personale ale studentilor, in special acelea relevante pentru angajarea lor
in munca, iar in perioada planificata acest aspect va fi intarit acolo unde este necesar (5.21)”.

Perfectionarea profesionala continua (PPC)
-“ 5.23. …Formarea initiala a unui absolvent va deveni din ce in ce mai putin folositoare daca acesta nu va tine
pasul cu dezvoltarile curente. …
- 5.24. Colegiul recunoaste importanta PPC si a organizat cursuri de acest gen…oferta de astfel de cursuri va
deveni un aspect de importanta crescânda al activitatii didactice la Colegiu.
- 5. 26. Colegiul va evalua experienta acumulata in formare profesionala continua pentru a decide cum ar putea fi
cel mai bine integrata ca un al treilea element, pe lânga activitatile didactice universitara si postuniversitara
traditionale. In particular, aceasta activitate va rebui incorporata in planurile academice ale departamentelor, ca si
in planurile lor de venituri si cheltuieli.
- 5.27. …contractele generate prin intermediul activitatilor de perfectionare profesoinala sau formare continua
pot ajuta Colegiul sa-si intareasca colaborarile sale in materie de cercetare cu industria….”
Numarul de studenti: se fac estimari asupra numarului de studenti din tara si strainatate, prevazânduse cresteri moderate.
Recrutarea de noi studenti: se specifica actiuni de recrutare pentru anumite ramuri (stiintele naturii,
matematica) mai putin solicitate; se urmareste cresterea pondrii studentelor de la 27% la 35%, atragerea
studentilor din Europa continentala.
Serviciile de cazare pentru studenti: Colegiul isi propune sa creasca de la 30% la 50% din studenti
ofertele de cazare.
Serviciile sociale pentru studenti: sunt specificate organismele care au rol in acest sens si se da
importanta vietii sociale a studentilor, mai ales pentru cei din afara Londrei sau Marii Britanii.
Studentii cu handicapuri: se prevad organele insarcinate, unele actini, introducere de facilitati in
camine, amfiteatre, pentru lucrul la computer.
Baza sportiva si de recreere: sunt prevazute actiuni de dezvoltare si modernizare, cu specificarea
concreta a locurilor respective.

- 6. Cercetarea
In primele doua articole se fac aprecieri asupra pozitiei de frunte pe plan mondial pe care o detine Colegiul in
domeniul cercetarii si aprecierile foarte bune de la ultimul Exercitiu de Evaluare a Cercetarii (RAE). Se
mantioneaza ca in 1993-94, veniturile din granturi si contracte de cercetare a fost de 59 milioane lire,
reprezentând 35% din venitul total, al doilea ca marime din sectorul invatamântului superior. Se subliniaza
legatura dintre cercetarea fundamentala si cea aplicativa si accentul pe care guvernul il pune pe impactul
cercetarii asupra creierii de bogatie si imbunatatirea calitatii vietii.
Prioritati majore ale cercetarii si directii de dezvoltare: se pune accent pe cresterea calitatii in
toate departamentele (note maxime la indicii RAE). Alaturi de mentinerea fortei traditionale, au fost identificate
patru domenii interdisciplinare: biomedicina, stiintele mediului, tehnologia informatiei si stiinta materialelor.
In subcapitolele urmatoare se analizeaza fiecare domeniu interdisciplinar in parte, precizand temele
majore de cercetare, centrele de cercetare angrenate, colaborari externe s.a.
Cercetarea intreprinsa in colaborare si transferul de tehnologie: se mentioneaza ca in 199394, Colegiul a realizat un venit de 6 milioane lire de la industrie si comert, pe baza parteneriatului strâns cu
industria. Se profileaza noi modele pentru cercetarea in colaborare si parteneriatele cu agentiile guvernamentale.
Se mentioneaza ca trei centre de cercetare interdisciplinara au fost create de Colegiu, in colaborare cu Consiliul
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Cercetarii; finantarea acestora apropiindu-se de sfârsit, se va studia posibilitatea incorporarii lor in departamente
sau se vor institui grupe separate.
Finantarea cercetarii: se fac referiri la modalitatile de finantare a cercetarii de catre HEFCE pe baza
criteriilor RAE. Se apreciaza ca aceste criterii nu sunt de natura a incuraja calitatea cercetarii si se pun in discutie
modalitati de calcul pentru anumite capitole de cheltuieli. Se subliniaza necesitatea unui accent mai mare pe
autofinantarea cercetarii. Se fac prevederi privind finantari din contracte, de la Comisia Europeana, de la
HEFCE, de la institutii caritabile si alte surse.

- 7. Tehnologia informatiei si serviciile informatice
Se subliniaza rolul crucial ale tehnologiei informatiei si serviciilor informatice pentru sprijinirea activitatii
didactice si de cercetare. Se pune problema de a avea o strategie integrata a sistemelor de informatii. Se va
extinde progresiv reteaua informatica existenta asa incât, pâna in anul 2000, sa asigure acoperirea completa si
transmiterea datelor la cele mai inalte cote de volum si rapiditate. Pe masura ce cladirile vor fi renovate, vor fi
reunite retelele acustice, video si informatice, actualmente separate. Se vor introduce cablaje informatice pentru
sisteme multimedia in principalele amfiteatre. Se indica responsabilitati ale Centrului pentru Servicii Informatice
in sprijinirea schemelor pilot de evaluare computerizata. Se va introduce un serviciu informatic bazat pe
tehnologia www pentru distribuirea interna a informatiei si diseminarea ei in exterior. In cadrul retelelor locale,
accentul se va pune pe organizarea lor la nivel de departament.

8. Biblioteca si serviciile audiovizuale
Rolul bibliotecii (8.1): pe lânga rolul traditional de depozit de materiale tiparite, se dezvolta cel de
introducere de metode de informare moderne, bazate pe retele informatice.
Colaborarea si partajarea de resurse (8.2,…,8.4): se fac propuneri de extindere a unor colaborari
si partajari comune de resurse cu alte biblioteci invecinate, urmând ca acestea sa fie ulterior extinse la nivelul
Londrei. Se fac propuneri privind largirea spatiului si supraetajari la bibliotecile unor departamente.
Noile tehnologii (8.5, ,8.7): se va insista pe tehnologiile de furnizare a informatiei direct la
utilizator. Se mentioneaza un proiect de cercetare sponsorizat de Uniunea Europeana realizat in colaborare cu
alte universitati tehnice, pentru dezvoltarea unui pachet de programe on-line pentru instruirea utilizatorilor in
metodele de cautare. Se mentioneaza si alte proiecte proprii sau in colaborare pentru introducerea noilor
tehnologii informatice.

9. Strategia pentru patrimoniul imobiliar
Scopul strategiei pentru patrimoniul imobiliar (9.1,…,9.2): strategia pentru patrimoniul
imobiliar a fost revizuita pentru a satisface cerintele HEFCE si pentru a incorpora planurile legate de noua
Scoala de Medicina. Scopul general este de a identifica si dezvolta facilitati fizice si servicii necesare pentru
indeplinirea misiunii Colegiului. In particular, se cauta satisfacerea cerintei de dotari imobiliare cu caracter
academic, social sau rezidential adecvate, necesare pentru a sprijini si produce performante academice.
Planul general pentru patrimoniul imobiliar (9.3,…,9.6): se fac precizari concrete asupra
cladirilor care vor fi construite sau dezvoltate, la fel pentru locuri de parcare sau deplasare pietonala in campus.
Intretinerea pe termen lung (9.7, 9.8): se fac precizari privind necesitatile stringente de lucrari de
intretinere, rezultate dintr-un raport anterior. Exista un program de intretinere pe 10 ani, primele faze fiind deja
implementate. S-au constituit fonduri de rezerva de 1 milion de lire annual pentru finantarea intretinerii pe
termen lung.
Costurile curente (9.9, 9.10): se apreciaza ca acestea sunt mari comparativ cu alte universitati; se
justifica prin specificul activitatii si se propune reducerea lor. Se pune accent pe folosirea eficienta a energiei. Se
fac propuneri concrete privind inlocuirea centralei Colegiului.

10. Strategia financiara
Profilul financiar actual (10.1, 10.2):
- “10.1. In 1993-94, venitul Colegiului Imperial a fost de 166 milioane lire, al noualea ca marime in sectorul
universitar. Reflectând orientarea decisa a Colegiului catre cercetare, 59 mil. lire (35%) au fost obtinute de pe
urma granturilor si contractelor de cercetare, in timp ce 24 mil. lire au fost obtinute ca parte destinata cercetarii
din grantul HEFCE. Din cele 27 mil. lire incasate de Colegiu ca taxe de studii, cam 12 mil. au fost incasate de la
studentii straini, reflectând profilul si pozitia internationale ale Colegiului”.
Pe viitor se vor economisi circa 5 – 6 mil. lire, mai ales pentru a contribui financiar la planurile stategice
de dezvoltare, proiectele de capital si intretinerea patrimoniului imobiliar.

Impactul fuziunii scolilor medicale (10.3)
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Pozitia financiara subiacenta (10.4): se mentioneaza incertitudinile privind unele finantari, cum ar
fi formulele de finantare adoptate de HEFCE, veniturile din taxele de studii, din granturi si contracte de
cercetare. Se impune mentinerea unui control efectiv al costurilor.
Activitatile comerciale (10.5): obiectivele caminelor, cantinelor, salilor de conferinte si spatiilor de
recreere nu sunt comerciale, dar se propune ca pentru aceste activitati sa se realizeze cel putin o balanta zero.
Achizitiile (10.6): abordarea bugetara defalcata pe departamente ofera personalului stimulentul de a
lua decizii de achizitii eficiente.
Prioritati in materie de cheltuieli de capital (10.7): se precizeaza care sunt aceste prioritati,
legate mai ales de cladirea noua pentru stiinte biomedicale, esalonari si surse de finantare.
11. Personalul
Strategia pentru personal (11.1): “Nucleul strategiei pentru personal a Colegiului Imperial este
recunoasterea faptului ca personalul reprezinta singura lui investitie majora si bunul lui cel mai de pret.
Indeplinirea misiunii Colegiului depinde de calitatea si munca personalului sau academic si auxiliar. Intentia
Colegiului este de a atrage si a pastra personal academic de calibrul cel mai inalt, de a crea un climat de succes,
in care oamenii sa poata munci la capacitatea lor maxima si Colegiul va cauta mijloacele de recunoastere si
rasplatire a unor asemenea prestatii.”
Recrutarea de personal (11.2): “Renumele Colegiului este un bun in sine suficient pentru a atrage
cadrele didactice sa vina aici, dar un numar de factori contrari fac dificil contextul recrutarii“ (se enumera
costurile mutarii in capitala, posibilitatea de a câstiga mai mult in afara sectorului universitar)
Noile posturi de conferentiar (11.3): ” …Colegiul a inrolat recent, prin schema sa largita de
posturi, 32 de cadre academice… va lua masuri pentru a aduce un flux de “sânge proaspat” in institutie…”
Structura personalului (11.4): “Colegiul va continua sa caute moduri de a folosi optim personalul
sau. … Colegiul va explora optiunea trecerii la negocierea locala in cazul unor grupuri de personal.”
Rationalizare si schimbare (11.5, 11.6): se au in vedere recalificari si redistribuiri de personal
si rationalizari; s-a adoptat o procedura de rationalizare si schimbare si s-au pus deoparte fonduri pentru a
contribui la costurile rationalizarii. Se au in vedere aspecte legate de infiintarea noii Scoli de Medicina.
Dezvoltarea si perfectionarea personalului (11.7, 11.10): se prevede dezvoltarea
activitatilor de perfectionare si training ale personalului, mai ales a celui cu functii manageriale, prevazându-se
cheltuieli in acest scop si posibilitati de rotire prin mai multe posturi, pentru a capata experienta.
Personalul angajat pe termen scurt (11.11, 11.12): Colegiul se bizuie masiv in activitatea sa
de cercetare pe personalul angajat temporar, din veniturile contractelor de cercetare, conform contractului pentru
care au fost angajati; se au in vedere asocieri de lunga durata, alcatuite din succesiuni de contracte pe termen
scurt; dupa 7 ani, aceasta categorie de personal va avea dreptul la compensari si sporuri de vechime, la fel ca
personalul academic angajat permanent.
Sisteme si proceduri de personal (11.13): se vor revizui actualele proceduri si politici de
personal.

- 12. Relatii externe
Legaturile Colegiului cu organizatii externe (12.1, 12.2): se enumera o serie de legaturi
externe si implicari ale Colegiului, atât in tara, cât si in afara.

Coordonarea activitatilor de relatii externe (12.3,…,12.6): se mentioneaza numarul mare de
legaturi cu diverse organisme externe, dar si o slaba coordonare a acestora; se va institui un sistem de
comunicatii interne. Se va infiinta o functie de nivel superior cu rol de a supraveghea, de a face operational un
sistem de comunicare si de a aduce la cunostinta grupurilor relevante situatiile de conflict in relatiile externe. Se
va crea un serviciu care se va ocupa de publicatii, relatii cu presa si cu publicul, atragere de fonduri, relatii cu
fostii studenti, managementul vizitelor oficiale si va pastra legatura cu departamentele si servicii existente
destinate anumitor categorii de relatii externe (de exemplu, Biroul pentru Japonia si Europa, Biroul Legaturi cu
Industria s.a.)
Biroul pentru fostii studenti (12.7, 12.8): Colegiul a luat nastere in 1907 prin amalgamarea a
patru colegii constituiente, care isi pastreaza o prezenta proprie in institutia de azi, printre altele având si propria
asociatie a fostilor studenti. Se va institui in campus un birou pentru a coordona sprijinirea asociatiilor fostilor
studenti.
- 13. Activitati de dezvoltare si atragere de noi fonduri
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Se mentioneaza situatia dificila a Colegiului prin faptul ca are un venit pentru dotari foarte scazut; sprijinul
industriei sau al fostilor studenti pentru dotari de infrastructura pentru Colegiu in ansamblu este greu de obtinut.
Colegiul isi va analiza planurile de a obtine surse de finantare private, caritabile sau de la intreprinderi si vor fi
cautati donatori colectivi de dimensiuni mari.

b) Contractul Institutional al Universitatii “Pierre et Marie Curie” Paris VI
“Universitatea “Pierre et Marie Curie”, principala mostenitoare a Facultatii de Stiinte a Parisului, intarita cu
trei importante centre spitalicesti si universitare, ocupa un loc aparte in peisajul universitar francez. Universitatea
duce o sustinuta activitate de cercetare in domeniile fundamentale sau aplicate, ceea ce conduce la renumele sau
international. Ea valorifica cercetarile proprii, creindu-si astfel legaturi solide cu sectorul economic national sau
international.
Ea adaposteste mai mult de 34 000 studenti (23 000 in stiinte si 11 000 in medicina), 2500 de cadre didactice
si cercetatori (1600 in stiinte si 900 in medicina) si 2000 persoane TESA, la care se aduga 1300 de cercetatori
provenind de la marile organisme de cercetare ce-i sunt atasati. Acest ansamblu de 3500 de cercetatori si peste
150 de laboratoare de cercetare face din ea un pol universitar cu o recunoastere aparte in cercetare si in
invatamântul stiintific si medical.
De altfel, Universitatea ofera toate tipurile de diploma de licenta cu o recunoastere nationala in toate
disciplinele stiintifice. Numeroasele ei specializari au facut-o adesea sa joace rolul de institutie pionier in
domeniile educatiei permanente, a perfectionarii profesionale si al deschiderii catre mediile internationale si
lumea socio-economica.
Acest contract institutional, intins pe perioada 1997-2000, marcheaza hotarârea ferma a Universitatii de a
asigura misiunile publice care i-au fost incredintate: invatamânt, cercetare, valorificare a rezultatelor, difuzarea
culturii. Ea pune in practica metode de formare inovatoare, favorizând insertia profesionala a studentilor, actiuni
de educatie permanenta, permitând, prin validarea experientei profesionale, reluarea studiilor de catre adulti.
Universitatea ar dori sa se implice intr-un dispozitiv care sa integreze aspectele academice, profesionale si
culturale indispensabile formarii fiecarei persoane, dezvoltând astfel un veritabil spirit al Universitatii.
Pentru Universitate, studentul este in centrul politicii sale a invatamântului. Desi repartizarea studentilor pe
cicluri de invatamânt este relativ echilibrata, numarul studentilor din primul ciclu este ridicat, iar proportia celor
care nu au inca o motivatie manifesta pentru studii de lunga durata este importanta, generatoare de esecuri
scolare. Universitatea doreste deci sa faca in asa fel incât studentii sa nu fie confruntati cu o situatie de esec care
dureaza si… va pune in practica tot ce tine de ea pentru reusita insertiei profesionale, pentru o reorientare
profesionala facila, pentru favorizarea reluarii studiilor prin validarea experientei dobândite. Specializarile
teoretice, sprijinite pe competente recunoscute in cercetare, vor fi intarite prin instituirea de centre tehnologice
care sa permita inovarea in ce priveste activitatile practice.
Centrarea politicii invatamântului pe student solicita luarea in seama a individualitatii sale in cadrul masei.
Aceasta va fi facuta gratie tehnologiilor moderne de informare si comunicare, permitând organizarea activitatii
didactice inclusiv la distanta si educând in spiritul autonomiei. Pentru a aprecia impactul masurilor puse in
practica, Universitatea va efectua o evaluare a activitatii sale de formare.
… Gestiunea previzionala a resurselor umane deja realizata in Universitate va fi dusa pâna la capat pentru a
permite garantarea unei calitati a serviciilor publice de invatamânt si cercetare in anii ce vor veni, atât in cazul
personalului didactic cât si a celui TESA. … Modernizarea gestiunii Universitatii nu se poate face fara a asocia
personalul necesar si a-i permite sa dobândeasca pregatirea necesara. Toata aceasta politica necesita o punere la
curent constanta a personalului si intarirea actiunilor de educatie permanenta.
…Universitatea joaca un rol major in amenajarea teritoriului si participa la raspândirea internationala a
culturii franceze.
Universitatea doreste ca in perioada acestui contract sa poata realiza esentialul proiectelor sale de reabilitare
a campusului, permitând securizarea localurilor, fara a opri activitatea stiintifica.”
I. Ameliorarea reusitei si profesionalizarea activitatii de invatamânt
I.1. Reorientarea
I.2. Profesionalizarea cursurilor
I.3. Punerea la punct a unui dispozitiv de evaluare a activitatii didactice
I.4. Insertia profesionala
I.5. Dezvoltarea centrelor de resurse si a noilor tehnologii
II. Dezvoltarea educatiei permanente
II.1. Extinderea colaborarilor cu partenerii socio-economici
II.2. Intarirea primirii si orientarii adultilor si reducerea duratei formarii
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II.3. Ameliorarea asimilarii cunostintelor si a ratei de reusita
III. Cercetarea – este prevazut un document separat, validat de Directia Cercetarii.
IV. Aplicarea unui nou management al resurselor umane
IV.1. Personalul didactic
IV.2. Personalul administrativ
IV.3. Cooperarile cu Scoala Nationala Superioara de Chimie si Fizica
V. Punerea in practica a unor instrumente de pilotaj
VI. Politica Documentara
VI.1. Serviciul comun de documentare
VI.2. Biblioteca interuniversitara stiintifica Jussieu
VII. Continuarea politicii de deschidere internationala
VII.1. Cooperarea cu tarile Europei Centrale si Orientale
VII.2. Cooperarea cu tarile Americii Latine
VII.3. Cooperarea cu tarile Asiei
VII.4. Cooperarea cu tarile Bazinului Mediteranean
Toate capitolele si subcapitolele de mai sus sunt dezvoltate in cadrul contractului. De
regula, fiecare capitol contine un preambul in care sunt precizate scopurile principale, liniile
directoare si motivatia acestora. Fiecare subcapitol prevede actiuni concrete, modalitati de
realizare. Aproape la fiecare subcapitol si uneori la fiecare actiune prevazuta sunt precizate
sumele care vor fi primite anual de la stat.
c) Planul Strategic de Dezvoltare Institutionala al Universitatii Tehnice “Gh.Ascachi”
din Iasi
Acest plan strategic cuprinde, in linii generale, punctele principale pe care trebuie sa le
contina un astfel de plan si care au fost prezentate in subcapitolul 3.1. si care, in linii generale,
s-au regasit si in cele doua planuri prezentate mai sus. Având in vedere acest lucru, de data
aceasta nu se va mai prezenta structura planului, ci se vor prezenta in extras câteva din
punctele planului. Astfel, Misiunea Universitatii Tehnice Iasi cuprinde urmatoarele
componente si raspunderi:
“1. raspuns tendintelor mondiale pe plan educational si stiintific: cuprinderea unui numar din ce in ce mai mare
de tineri in forme de invatamânt diferite ca timp si domeniu; organizarea invatamântului continuu si la distanta;
participarea la programe stiintifice internationale de anvergura;
2. raspuns dominantelor social-economice nationale; efectuarea de analize social-economice; recunoasterea
pozitiilor proprii si masuri de adaptare valabile pentru eficienta in exterior, cât si in interior a absolventilor;
participarea la programe stiintifice de anvergura;
3. raspuns cerintelor de dezvoltare regionala si locla in relatie cu perspectivele stabilite pe plan local de forurile
competente;
4. pastrarea si dezvoltarea creatoare de cunostinte, cu accent pe elementele de cultura tehnica, flexibilitate
conceptuala; adaptarea unor criterii de selectie a dezvoltarilor de specializari si laboratoare in relatie cu
performantele; este evident ca asemenea criterii nu pot fi adoptate singular, ci trebuie unificate pentru intregul
sistem de invatamânt superior, in special tehnic;
5. realizarea, prin folosirea patrimoniului existent, a unor venituri complementare / de competitie si
extrabugetare de pâna la 30% din bugetul de baza al institutiei (fara investitii, RK), in relatie cu revirimentul
economic, de asteptat prin privatizare; fundamentarea si convingerea factorilor de raspundere din CNFIS cu
privire la corelatia corecta finantare de baza – cerintele reale ale invatamântului tehnic superior;
6. acumularea de experienta sociala de natura sa asigure satisfactii socio – profesionale depline absolventilor si,
in general, un climat stimulativ.”
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In privinta scopurilor si obiectivelor strategice, Universitatea Tehnica isi propune,
printre altele:
“- sa ofere programe de inalta calitate la standardele cele mai ridicate de excelenta in predare, cercetare si
servicii publice,
- sa raspunda flexibil la nevoile educationale ale populatiei scolare, valorificând experienta acumulata si
inlesnind accesul la programe modulare cu acumulari de credite si cu posibilitati de transfer,
- sa promoveze un climat care sa intareaca caracterul creativ si inovativ al invatamântului, incurajând cercetarea
stiintifica, sa colaboreze cu agentii economici, atât in vederea restructurarii si armonizarii programelor
curriculare la schimbarile survenite in sector, cât si in perspectiva sustinerii financiare a acestor ajustari si a
integrarii absolventilor in câmpul muncii,
- … in perspectiva se are in vedere perfectionarea si precizarea nivelurilor de calificare oferite si adaptarea
programelor de studiu; se au in vedere:
- imbunatatirea performantelor academice prin oferta de programe de studiu modulare combinate flexibil,
- o acreditare riguroasa a curriculelor si cursurilor predate,
- o oferta de cursuri coordonata si aflata in corelatie, care sa asigure o traiectorie clara de pregatire a
studentului, dar si posibilitatea de trecere de la un domeniu de pregatire la altul,
- revizuirea periodica a continutului cursurilor si adaptarea lor la schimbarile socio – economice,
- modrnizarea tehnologiilor didactice,
- imbunatatirea si modernizarea bazei materiale din laboratoare”

In domeniul strategie de tehnologie didactica, planul strategic propune:
“- elaborarea de planuri de invatamânt pentru calificari universitare cuprinzatoare, in corespondenta cu
calificarile profesionale,
- perfectionarea programelor analitice,
- informatizarea activitatii didactice prin dezvoltarea de programe de invatare asistate de calculator,
- imbunatatirea metodelor de predare prin abordarea mijloacelor audio-video adecvate,
- perfectionarea criteriilor de evaluare a cunostintelor studentilor,
- imbunatatirea si extinderea bazei de informare atât pentru studenti cât si pentru cadre didactice,
- folosirea oportunitatilor oferite de programele europene in vederea realizarii de schimburi de cadre didactice si
studenti, cu scopul perfectionarii metodelor de invatare,
- cresterea rolului studiului individual al studentilor,
- diversificarea ofertei didactice,
- o mai strânsa legatura cu sectorul economic, in vederea adaptarii ofertei educationale la nevoile de dezvoltare
ale unitatilor productive si stimularea acestora in vederea sustinerii financiare a procesului educativ.”

d) Unele observatii desprinse din analiza planurilor strategice exemplificate
Analiza planurilor strategice ale Colegiului Imperial din Londra (CIL), Universitatii
Paris VI (UPVI) si Universitatii Tehnice Iasi (UTI) – prezentate sumar mai sus - permite
desprinderea unor observatii cu caracter general sau particular, legate nu numai de
managementul strategic, dar si de cel financiar, academic, administrativ, sau al calitatii.
O trasatura comuna este aceea ca toate planurile incep prin prezentarea misiunii
universitatii (chiar daca nu este intitulata asa in mod explicit intotdeauna), iar diversele
capitole ale planului incep cu un preambul in care sunt precizate contextul si ideile de baza.
O deosebire esentiala a planului UTI fata de cel al CIL sau UPVI este ca primul contine,
aproape in exclusivitate, numai prevederi de ordin general, cu intentii din cele mai ambitioase
in toate domeniile, dar fara concretizari si fara a indica mijloacele de atingere, surse de
finantare, termene, responsabilitati. Precizari de tipul intentiei ca sursele de finantare
complementare sa atinga 30 % din cele bugetare sunt extrem de rare in acst plan strategic.
Explicatii ale acesstui aspect, valabile, de altfel pentru toate universitatile din România (din
informatiile pe care le detinem, planurile strategice ale celorlalte universitati românesti sunt
asemanatoare) sunt destul de numeroase, dintre care dorim sa mentionam:
- lipsa de experienta in elaborarea unor astfel de planuri, acestea fiind primele planuri
strategice elaborate de universitatile din Romania;
- lipsa de intelegere a rolului acestor planuri in dezvoltarea universitara; de altfel,
universitatile au elaborat aceste planuri la cererea ministerului si nu ca o cerinta proprie;
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- incertitudinile multiple in privinta viitorului contextului economico – social si in privinta
finantarilor bugetare, care fac riscant orice pronostic privind perspectivele si stabilirea unor
obiective concrete;
- situatia economica precara determina ca sursele de finantare complementare sa fie sarace –
de exemplu, fondurile pentru cercetare pe baza de contracte, sau prin granturi oferite de
organismele guvernamentale (mai consistente sunt granturile cu finantare totala sau partiala
externa).
In cele ce urmeaza ne propunem sa scoatem in evidenta câteva aspecte desprinse din
planurile strategice (PS) ale UPVI si mai ales ale CIL. Sa observam ca ambele pun mare
accent pe problemele privind invatamântul, cu precadere planul UPVI. Modul in care vad cele
doua universitati situatia de perspectiva este diferit: CIL pune accent pe mentinerea formelor
traditionale, cu un oarecare interes pentru invatamântul continuu, dar se pronunta destul de net
impotriva invatamântului la distanta si mai ales a celui modularizat. Dimpotriva, UPVI pune
mare accent tocmai pe dezvoltarea tuturor acestor forme, vrând sa se mentina in avangarda
universitara in aceasta directie. CIL pune un foarte mare accent pe activitatea de cercetare (de
altfel, circa jumatate din fondurile CIL provind din astfel de activitati).
Ambele PS precizeaza in preambulul lor destul de precis locul universitatilor respective
in lumea academica nationala si internationala si stabilesc obiectivele generale. PS al CIL
precizeaza si doua initiative strategice mai deosebite: crearea noii Scoli de Medicina si a
Colegiul Universitar pentru Stiintele Mediului.
De remarcat gradul ridicat de autonomie care se desprinde din analiza celor doua PS.
Acesta se reflecta in structura organizatorica (cu posibilitati de infiintare de posturi de
conducere), in organizarea invatamântului, cu posibilitatea de a opta pentru diverse forme, in
procesul de planificare, de alocare a resurselor si multe altele. De remarcat ca autonomia se
acorda si subunitatilor celor doua universitati, iar la CIL se remarca defalcarea
responsabilitatilor organizatorice si financiare pe departamente ca un principiu organizatoric
de baza.
La ambele universitati se pune accent pe revizuirea cursurilor si pe evaluarea
profesorilor, in cadrul unor actiuni temeinic organizate, folosind eventual si experienta straina
(cazul UPVI). Se pune accent, de asemenea, pe metode de predare si evaluare asistate de
computer; aceasta nu se face insa la intâmplare, la libera inspiratie a cadrelor didactice, ci este
un proces dirijat si sustinut cu fonduri; de altfel, in PS al CIL se specifica clar ca fara investitii
speciale semnificative in aceasta directie, rezultatele vor fi modeste. Un mare accent se pune
pe politica documentara – biblioteci, servicii audiovizuale si pe serviciile informatice, care
sunt privite ca o responsabilitate a universitatii. Politicii de personal i se acorda atentie
speciala, cu accent pe necesitatea perfectionarii. Relatiilor externe ale universitatii i se acorda
o atentie deosebita, cu precizarea principalelor legaturi si responsabilitati in buna organizare.
De remarcat ca pentru toate activitatile se prevad finantari corespunzatoare, nefiind
neglijate aceste aspecte in nici un sector (de exemplu, se prevad costuri si pentru rationalizari
de personal). La proiectul UPVI sunt prevazute si sumele cu care va contribui anual statul
pentru realizarea fiecarei atiuni (de fapt, pentru UPVI s-a prezentat mai sus contractul
institutional, care este normal sa contina astfel de precizari).
In concluzie, se poate aprecia ca planurile celor doua universitati stabilesc liniile
directoare generale de dezvoltare institutionala, dar sunt deosebit de concrete, cu precizari
punctuale referitoare la actiuni, responsabilitati, modalitati de finantare Prin aceasta ele devin
efectiv un instrument util in organizarea activitatii si in managementul universitar.
Analiza atenta a celor doua PS pune in evidenta o serie intreaga de interesante aspecte
conceptuale, organizatorice si financiare, cu care persoanele din mediul universitar esteuropean sunt mai putin obisnuite si luarea lor in considerare pentru reorganizari in
perspectiva nu este lipsita de interes. Acesta a fost, de altfel, unul din motivele pentru care PS
al CIL a fost prezentat oarecum mai detaliat. Asupra acetor aspecte nu ne mai oprim insa cu
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comentarii. Dorim doar sa subliniem ca foarte multe din principiile si tehnicile
managementului universitar, prezentate anterior, sau care vor fi punctate in capitolele
urmatoare se regasesc in aceste planuri strategice.
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CAPITOLUL 3
MANAGEMENTUL CALITATII
3.1. MANAGEMENTUL SI ASIGURAREA CALITATII
Principalele concepte si terminologia stabilite actualmente de catre standardele
internationale si cele române sunt continute in standardul SR ISO 8402, a carui revizie
dateaza din 1995. Coform acestui standard, calitatea este “ansamblul de caracteristici ale unei
entitati care ii confera aptitudinea de a satisface necesitati exprimate si implicite”. Termenul
entitate cuprinde nu numai un produs sau un serviciu, ci si o activitate, un proces, o
organizatie sau o persoana. Termenul produs, considerat ca rezultatul activitatilor sau
proceselor, poate cuprinde materii prime, materiale, softuri, servicii etc.
Termenul de control al calitatii (quality control) este definit dupa cum urmeaza:
”tehnici si activitati cu caracter operational utilizate pentru satisfacerea conditiilor referitoare
la calitate”, conform aceluiasi standard.
Acest acest standard defineste asigurarea calitatii ca fiind ”ansamblul activitatilor
planificate si sistematice implementate in cadrul sistemului calitatii si demonstrate atât cât
este necesar pentru furnizarea increderii corespunzatoare ca o entitate va satisface cerintele
referitoare la calitate”. Asigurarea calitatii si controlul calitatii sunt concepte diferite si nu
trebuie sa existe confuzie intre ele, desi anumite activitati de control si asigurare al calitatii
sunt legate intre ele. Controlul calitatii priveste satisfacerea cerintelor referitoare la calitate
(aspect operational sau tehnic), in timp ce asigurarea calitatii urmareste sa dea incredere in
aceasta satisfactie, atât in sânul organizatiei (asigurarea calitatii interne) cât si in exterior, fata
de clienti sau autoritati (asigurarea calitatii externe).
Managementul calitatii este “ansamblul activitatilor functiei generale de management
care determina politica in domeniul calitatii, obiectivele si responsabilitatile si care le
implementeaza in cadrul sistemului calitatii prin mijloace cum ar fi:planificarea calitatii,
controlul calitatii, asigurarea calitatii si imbunatatirea calitatii.”(conform SR ISO 8402/1995).
Aceasta este partea din managementul unei organizatii consacrata calitatii. Managementul
calitatii cuprinde in acelasi timp atât controlul calitatii si asigurarea calitatii, cât si conceptele
suplimentare de politica in domeniul calitatii, precum imbunatatirea calitatii (cuprinzând
aspectele economice). Managementul calitatii se aplica tuturor fazelor unui proces sau ale
ciclului de viata ale unui produs sau serviciu; poate sa se intinda asupra tuturor partilor unei
organizatii.
Sistemul calitatii este prin definitie ansamblul “structurilor organizatorice, proceduri,
procese si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii”(conform SR ISO
8402/1995). Este deci constituit din toate deciziile referitoare la calitate care pot fi aplicate
unei organizatii, in totalitate sau partial, precum si pe intregul ciclul de viata al unui produs. In
acest sens se poate spune ca managementul calitatii opereaza in tot sistemul calitatii.
De remarcat faptul ca expresia “sistemul de asigurarea calitatii”, care nu are nici sens
propriu si nici definitie, trebuie evitata.
Scopul unui sistem al calitatii este sa faca capabila o organizatie sa aplice, sa mentina
si sa imbunatateasca in mod eficient calitatea. Manualul calitatii poate fi considerat imaginea
scrisa a organizatiei in ceea ce priveste politica in domeniul calitatii. Acesta este documentul
de baza pe care se srijina toate celelalte documente referitoare la calitate.
Managementul total al calitatii (in engleza “total quality management”sau TQM) este
o extensie a conceptului de management al calitatii in sensul participarii si motivarii tuturor

39

membrilor unei organizatii (de la vârful ierarhiei pâna la baza), in interesul propriu si in cel al
mediului sau.
Acest concept poate, in functie de sectoarele si de diferitele culturi, sa ia forme si
denumiri diverse ca, de exemplu, aceea de calitate totala, de control al calitatii extins la
intreaga intreprindere (in engleza CWQC), sau managementul prin calitatea totala sau inca,
aceea a diverselor premii ale calitatii (Malcom Baldridge, Premiul European - EFQM,
Premiul Francez al calitatii etc.). Acest termen si definitia sa au facut obiectul unui consens
international exprimat prin standardul ISO 8402.
Conceptul de asigurare a calitatii a aparut in S.U.A. in perioada celui de-al doilea razboi
mondial, fiind aplicat in anii 1950 in primul rând industriei de armament, spatiale si nucleare.
In ultimii ani, odata cu succesul familiei de standarde ISO 9000, acest concept s-a extins
asupra sectoarelor celor mai diverse. S-a ajuns la o noua forma de relatie client-furnizor,
bazata pe increderea clientului in furnizorul sau si pentru care s-a dezvoltat metoda certificarii
sistemului calitatii.
Preocuparile pentru asigurarea si evaluarea calitatii invatamântului superior s-au
intensificat in Europa de vest cu mai bine de un deceniu in urma, iar in unele tari est-europene
ele s-au manifestat in ultimul deceniu, initial ca initiative ale unor colective si organizatii
neguvernamentale, iar apoi si prin instituirea unor structuri organizationale.
Dupa 1990 au aparut mutatii importante in invatamântul românesc si, in special, in
invatamântul superior. Dintre acestea, cele cu impactul cel mai puternic au fost aparitia
universitatilor particulare, autonomia universitatilor de stat si competitia intre universitati, in
special in scopul atragerii unor surse de finantare extrabugetara. In noile conditii create, a
inceput sa se puna problema unui concept al calitatii si in invatamântul superior. Aceasta
tendinta a fost sustinuta de Ministerul Educatiei Nationale, in prezent Ministerul Educatiei si
Cercetarii, prin crearea unui consiliu, Consiliul National al Managementului Calitatii in
Invatamântul Superior (C.N.M.C.I.S.), in anul 1999. Deocamdata nu s-a pus problema
ierarhizarii institutiilor de invatamânt superior(dar propuneri in acest sens exista [30]), asa
cum exista criterii de ierarhizare a universitatilor americane, de exemplu, dar este posibil ca
aceasta problema sa fie pusa in viitor. Ministerul Educatiei Nationale a fost de acord si a
sprijinit infiintarea acestui consiliu, impresia generala fiind ca, de fapt, se incearca a se câstiga
prin calitate ceea ce s-a pierdut prin autoritate, sau mai bine zis prin lipsa de autoritate.
O prima problema care trebuia rezolvata era aceea a definirii unui concept viabil al
calitatii in invatamântul superior. In prezent, conceptia aproape unanim acceptata este aceea
ca se poate defini un sistem al calitatii in invatamâtul superior facând o paralela intre
universitate si o unitate de productie. Scopul elaborarii unui sistem al calitatii intr-o unitate de
productie sau service este acela de a satisface nevoile clientului. Privind in acest mod
lucrurile, pe baza relatiei furnizor-client, universitatea este furnizor de cunostinte si deprinderi
pentru studenti, clientul fiind in aceasta abordare studentul care urmeaza cursurile acelei
universitati. Pe de alta parte, produsul pe care il furnizeaza universitatea este absolventul cu
studii superioare, acesta fiind la rândul sau client pe piata fortei de munca. Din acest punct de
vedere, clientul universitatii este societatea, care se afla in situatia de a utiliza produsele
furnizate de universitate, respectiv absolventii.
Deci calitatea ar trebui sa functioneze in educatie ca si in afacerile comerciale .In acest
caz este de dorit ca conceptele calitatii bazate pe familia de standarde ISO 9000 sa fie aplicate
si in procesele de educatie din invatamântul superior. Acest concept al calitatii este numit
calitate orientata catre client (customer-driven quality). Totusi trebuie tinut cont de faptul ca
exista mari diferente intre o institutie de invatamânt si o societate comerciala, ceea ce
inseamna ca standardele aplicate in industrie nu pot fi aplicate direct unei institutii de
invatamânt superior. Trebuie vazut pâna la ce punct aceasta paralela functioneaza si conduce
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la concluzii credibile. Totodata, concluzia este ca sistemul calitatii si procesul de evaluare
trebuie revizuit in sensul ca valorile principale si conceptele utilizate in industrie trebuie
adaptate pentru invatamânt.
E. W. Deming si J. M. Juran, doua mari nume in domeniul calitatii, au dat o noua
interpretare calitatii, evidentiind fundamentele conceptului care poate fi privit, in egala
masura, si in afara liniei de fabricatie. In opinia lui J. Juran, calitatea unui produs sau serviciu
inseamna “aptitudinea acestuia de a fi utilizat”. P. B. Crosby defineste calitatea drept
“conformitate cu cerintele”. O interpretare asemanatoare este data si de Inernational Standards
Organization (ISO), care defineste calitatea ca fiind “totalitatea caracteristicilor unei entitati
(produs, activitate , proces, organizatie etc.) care ii confera acesteia capacitatea de a satisface
necesitatile explicite sau implicite”.
Calitatea reprezinta asadar un atribut intrisec al oricarui obiect material sau imaterial care
reflecta gradul de adecvare la cerintele specificate sau implicite ale beneficiarului. O astfel de
interpretare necesita insa o concretizare in functie de particularitatile domeniului si de
caracteristicile fiecarui proces sau serviciu.
Ce anume este “calitatea” in contextul invatamântului superior? Unele universitati
definesc calitatea ca “o filosofie de lucru prin care ne putem realiza viziunea si ne putem
atinge misiunea intr-o maniera conforma cu valorile noastre”. Consideratii ca aceasta ridica
intrebari cu privire la oportunitatea definitiilor si metodelor de asigurare a calitatii importate
din industrie si comert in contextul educatiei in inatamântul superior. Aceasta abordare se
bazeaza pe filozofia TQM.
Deoarece TQM reprezinta o abordare holistica in atingerea calitatii, pentru ca
mentioneaza ca toti trebuie sa participe la asigurarea calitatii, insista pe perfectiunea continua,
evolutia culturala si lucrul in echipa, aceasta abordare este in concordanta cu mediul academic
si filozofia sa este larg raspândita in rândul profesorilor universitari, chiar daca unii practica
TQM fara a fi constienti de acest fapt [32].
Calitatea unei universitati (calitatea organizationala) este determinata de calitatea
proceselor care au loc in universitate si de calitatea serviciilor educationale oferite.
Pentru institutiile de invatamânt superior este necesar a defini mai intâi menirea unei
universitati, care consta in prestarea serviciilor educationale. Obiectivele sistemelor
educationale constau in descoperirea, conservarea, transmitera si aplicarea cunostiintelor
stiintifice. Realizarea acestor obiective se asigura prin procesul didactic, activitatea de
cercetare stiintifica si o serie de alte servicii specifice institutiilor de invatamânt superior.
Calitatea intregului proces didactic depinde de calitatea fiecareia dintre cele trei componente.
Calitatea celor trei componente ale serviciilor educationale depinde de caracteristicile
calitative ale acestora, fiind determinata, in mod esential de competenta manageriala a
personalului de conducere de la nivelul universitatii sau al facutatilor.
Rationamentele care stau la baza actiunilor manageriale fac ca o universitate sa fie
conceputa ca o institutie conservatoare, insensibila la necesitatile reale ale beneficiarilor si la
procesele de imbunatatire a calitatii sau ca o institutie inovativa, adaptabila, puternic
preocupata de imbunatatirea calitatii proceselor pe care le desfasoara si a serviciilor pe care le
ofera.
Erorile cele mai frecvente care apar in abordarea calitatii unei universitati constau in
confundarea managementului calitatii cu acreditarea, sau in identificarea calitatii
organizationale cu unul dintre elementele sale specifice. Astfel, personalul didactic este tentat
sa limiteze calitatea universitatii numai la rezultatele activitatii didactice, studentii sa
aprecieze calitatea prin prisma cunostintelor dobândite, a facilitatii obtinerii diplomelor
universitare, a burselor sau a conditiilor de cazare, in timp ce organismele financiare pun pe
primul plan modul de cheltuire a resurselor disponibile. O astfel de abordare secventiala a dus
in unele cazuri la dezvoltarea unor sisteme limitate de organizare a calitatii, in care efectele
obtinute erau mult sub cele asteptate.
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Probabil ca o astfel de mentalitate constituie si cauza principala a opozitiei ce se
manifesta cel mai adesea la universitati la introducerea unor sisteme extensive de asigurare a
calitatii.
Un rol esential in definirea calitatii institutiilor de invatamânt superior l-au avut
cercetarile efectuate de universitarii olandezi, reuniti in grupul de lucru «Quality Assurance in
HBO». Fiind preocupati de elaborarea unui ghid pentru evaluarea calitatii internationalizarii
(Guidelines for the assement of the quality of Internationalization in Higher Education), ei au
identificat urmatoarele sase dimensiuni ale calitatii in invatamântul superior [30]:
-(1) Dimensiunea legala: masura in care in universitate sunt aplicate reglementarile legale si
procedurile specifice institutiilor de invatamânt superior.
-(2) Dimensiunea profesionala: concordanta activitatii personalului didactic cu standardele
profesionale specificate si acceptate pentru fiecare domeniu/specializare din invatamântul
superior.
-(3) Dimensiunea economica: atingerea obiectivelor cu un anumit nivel al cheltuielilor,
concretizat in costuri, timp, echipamente si personal.
-(4) Dorintele/cerintele clientilor: masura in care serviciile sunt in concordanta cu dorintele,
asteptarile si nevoile potentiale ale clientilor.
-(5) Piata muncii: masura in care institutiile de invatamânt superior sunt capabile sa se
adaptaze rapid la cerintele de pe piata muncii.
-(6) Dezvoltarea organizationala: capacitatea institutiilor de invatamânt superior de a defini si
a implementa strategiile organizationale in acord cu cerintele si obiectivele sistemului
educational.
Din enumerarea de mai sus a dimensiunilor calitatii mai rezulta o notiune deosebit de
controversata atunci când ne referim la invatamântul superior: aceea de client.
In acceptiunea SR ISO 8402-95, clientul este definit ca fiind “destinatarul unui produs
(material sau imaterial) oferit de furnizor”. El poate fi consumatorul final, utilizatorul sau
beneficiarul produsului / serviciului. In unele lucrari mai recente care abordeaza calitatea in
invatamântul superior, conceptul de client este considerat intr-un sens mai larg, de “parte
interesata in realizarea produsului sau serviciului”.
Clientii unei universitati, beneficiari ai servicilor educationale, pot fi grupati in raport cu
universitatea, in doua tipuri :clienti externi si clienti interni.
Un loc aparte in cadrul diferitelor categorii de clienti il reprezinta studentii care au un
caracter dual: clienti interni (participanti directi la procesul educational) si clienti externi
(beneficiari ai serviciilor educationale prestate de universitate). In unele lucrari, acest caracter
dual al ipostazei de client al studentilor este pus in raport cu tipul acestora: studenti finantati
de la buget si studenti care isi achita taxele de scolarizare. Aceasta ultima diferentiere nu este
relevanta intrucât in ambele cazuri, intre universitate si student intervine o relatie
contractuala, cu responsabilitati de ambele parti. Ceea ce difera este numai modalitatea de
plata a serviciilor educationale prestate de universitate: din surse bugetare sau prin plata
directa efectuata de student. Din acest punct de vedere, consideram ca nu exista nici o
diferenta in definirea conceptului de calitate a serviciilor educationale, fie ca ne referim la o
universitate publica sau la una privata [30].
Preocuparea pentru calitate in invatamânt in Europa dateaza de la sfârsitul anilor 1980 si
inceputul anilor 1990. Europenii au pornit de la constatarea ca lumea se schimba si, in aceasta
lume intr-o schimbare accentuata, educatia este fortata sa se schimbe. Multe din incercarile
care se fac vizeaza doar modificarea unor parti ale sistemului educational, ori sunt incercari de
tratare a unui simptom, mai degraba decât cautarea cauzelor problemelor fundamantale ale
sistemului educational.
Forte economice si legislative imping invatamântul superior intr-un nou mediu. In multe
tari, mai ales in cele in curs de dezvoltare, este exprimata ingrijorarea fata de discrepanta
dintre numarul de absolventi si cererea de forta de munca. Eficienta, deci calitate la un pret
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rezonabil, a fost pusa si ea in discutie. Aceste aspecte au condus in fapt la politici
guvernamentale mai putin generoase, la reduceri de fonduri, care fac ca universitatile sa se
lupte pentru supravietuire intr-un mediu orientat catre piata.
Ingrijorarea aparuta de aici a facut ca multi dintre conducatorii institutiilor de
invatamânt superior din intreaga lume sa caute cai mai eficiente de a administra universitatile.
Din acest motiv, multe universitati au trecut la aplicarea principiilor de imbunatatire a calitatii
si multe dintre ele au creat consilii sau departamente ale calitatii la nivel central pentru a
implementa activitati de imbunatatire a calitatii in intreaga universitate [2].
Universitatile de astazi se confrunta cu aceeasi situatie a pietei cu care industria se
confrunta de decenii. Introducerea noilor tehnologiilor pentru comunicatii, cum sunt Internetul si comunicatiile prin satelit, au facut lumea mai mica. Educatia la distanta nu este o
posibilitate, ci o realitate, globalizând furnizarea si cererea de servicii educationale.
Competitia intre universitati pentru studenti, intre facultati este in crestere. Calitatea educatiei
a devenit un subiect de preocupare majora. Costurile unei educatii de calitate sunt in crestere,
ca si taxale de scolarizare (afirmatia se refera la universitatile particulare si nu la cele din
România, unde majoritatea universitatilor de renume si cu un numar mare studenti sunt de
stat, cel putin deocamdata).
Punerea in practica a unei strategii orientate spre calitate se realizeaza prin managementul
calitatii. Managementul calitatii consta in implementarea unui sistem al calitatii prin:
planificarea calitatii; controlul calitatii; asigurarea calitatii; imbunatatirea calitatii.
Sistemul calitatii unei universitati presupune: [19]
- o politica orientata spre client;
- o structura organizatorica adecvata;
- o documentatie suficienta;
- un sistem informational care sa permita detectarea disfunctionalitatilor.
Promovarea unei politici orientate spre client se poate realiza prin dezvoltarea unor
proceduri specifice de identificare a necesitatilor clientilor, prin elaborarea unor standarde si
proceduri, precum si prin masurarea gradului in care rezultatele obtinute de universitate sunt
in concordanta cu obiectivele stabilite.
Managementul calitatii presupune existenta unei structuri organizatorice adecvate, care sa
permita punerea in practica a sistemului de calitate.
Aceasta presupune existenta unor posturi specifice managementului calitatii (director
general la nivelul universitatii, directori la facultati si responsabil cu managementul calitatii,
la catedre). Ocuparea acestor functii, conform Ordonantei Guvernului nr. 59/2000 privind
managementul calitatii in invatamântul superior românesc, urmeaza a se realiza prin concurs,
in baza cunostintelor in domeniul managementului calitatii si al abilitatilor manageriale ale
candidatilor. Practica unor universitati românesti de a “alipi” atributiile privind managementul
calitatii pe lânga celelalte responsabilitati ale unor persoane de conducere alese, de la nivelul
universitatii sau ale facultatilor, nu poate constitui o solutie viabila, care sa permita
introducerea sistemelor de calitate.
Documentatia necesara implementarii sistemului calitatii cuprinde: manualul calitatii,
manualul procedurilor, instructiunile de lucru, inregistrarile calitatii. Dintre acestea, un rol
esential il are manualul calitatii.
Sistemul informational care sa permita detectarea disfunctionalitatilor urmeaza a fi
elaborat astfel incât sa permita atât actiunile corective, de remediere a unor abateri de la
procedurile stabilite, cât si cele preventive, fiind un element esential care sa stea la baza
deciziilor universitatii, cât si a unitatilor componente.
Fara indoiala, introducerea sistemului de management al calitatii va fi perceput ca un
obiectiv prioritar al conducerii universitatii numai atunci când rezultatele astfel obtinute se
vor concretiza si in avantaje directe pe linia finantarii sau a dimensionarii cifrei de scolarizare
finantate de la buget.
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Prin auditarea universitatii se urmareste evidentierea mutatiilor calitative ce au fost
realizate intr-o perioada de timp, in raport cu anumite obiective strategice, dar si activitatile si
procesele ce urmeaza a fi imbunatatite in contiunuare.
Auditul intern este la indemâna oricarei universitati in masura in care exista personalul
calificat efectuarii acestuia, dar el trebuie conceput ca o prima etapa a procesului de evaluare.
Desi este de presupus ca si in acest caz componentii echipei de audit cunosc cel mai bine
realitatea din interiorul universitatii, concluziile lor nu pot duce la masuri de esenta, fiind
obisnuiti cu anumite proceduri, sistem de valori si climat organizational, pe care tind sa le
considere ca fiind normale si deci, sa le conserve. In acelasi timp, tendinta de protejare a
institutiei, a propriilor pozitii sau a colegilor, precum si relatiile ierarhice sau pozitia lor fata
de conducerea facultatilor si a universitatilor pot afecta obiectivitatea evaluatilor. Cea mai
comuna forma de audit intern practicata de universitatile românesti este reprezentata de
raportul de autoevaluare in vederea autorizarii provizorii sau a acreditarii specializarilor de
catre Consiliul National de Evaluare si Acreditare Academica.
Auditul extern, efectuat de organisme autorizate pe plan national sau intrenational, are un
grad mai mare de obiectivitate, iar recomandarile cuprind, de regula, masuri de esenta, care
vizeaza cresterea nivelului calitativ al procesului educational prin raportare la alte universitati,
la procedurile si rationamentele privind calitatea activitatilor similare pe plan national si
international.
In masura in care auditarea universitatilor se efectueaza dupa aceleasi principii si
metodologii, se poate realiza o analiza comparativa a performantelor institutionale ale
universitatilor.
Diversificarea ofertei educationale poate duce la cresterea sanselor de optiune a celor
interesati numai in masura in care acestia dispun de informatiile necesare. Pe de alta parte,
sustinerea de catre stat a invatamântului superior prin aportul contribuabililor face necesara
crearea premiselor privind controlul public al eficientei cheltuirii alocatiilor bugetare.
Aceste rationamente fac necesara dezvoltarea unor sisteme de evidentiere comparativa a
performantelor institutionale.
Ideea realizarii unui sistem de evaluare a performantelor organizationale ale
universitatilor a fost formulata cu 40 de ani in urma de catre Sir Arthur Norrington, fost
presedinte al Trinity College in Oxford, care propunea elaborarea unei liste in care
universitatile sa fie clasificate in trei clase din punct de vedere al standardului valoric,
determinat de calitatea proceselor educationale. Aceasta idee a ierarhizarii universitatilor a
intâmpinat insa o puternica opozitie din partea universitatilor, care, prin refuzul de a furniza
informatiile necesare, au facut ca ideea sa nu poata fi pusa in practica.
Intre timp, in SUA, clasificarea/ierarhizarea universitatilor a fost acceptata ca o parte a
vietii universitare si o agentie, College Connections, si peste 50 de publicatii, printre care US
News si World Report fac cunoscute, in fiecare an, clasamentele celor mai bune universitati
americane.
In vara anului 1998, in Anglia a avut loc o conferinta nationala a conducatorilor de
universitati, la care tema centrala a dezbaterilor a fost ierarhizarea universitatilor. Dupa câteva
luni, Consiliul de Finantare, in colaborare cu alte agentii guvernamentale, printre care Agentia
de statistica pentru invatamântul superior (HESA), a reusit sa definitiveze cei 16 indicatori de
performanta a universitatilor si a publicat clasamentul pe anul 1999. Dintre cei 16 indicatori,
doi indicatori vizeaza calitatea noilor studenti si selectivitatea candidatilor, sase indicatoriperformantele absolventilor si patru indicatori- eforturile financiare ale univrsitatilor. Alti
patru indicatori sunt conceputi pentru a masura disponibilul de personal didactic, calitatea
predarii si a cercetarii stiintifice.

3.2. DIFERITE ABORDARI ALE MANAGEMENTULUI CALITATII
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Conceptia lui J. Juran privind asigurarea calitatii
J.Juran considera ca imbunatatirea calitatii reprezinta o problema profunda ce poate fi
asigurata printr-o contiunua planificare. Calitatea poate fi apreciata prin caracteristicile
produsului/serviciului (cu cât acestea sunt mai bune cu atât calitatea este mai ridicata), sau
prin lipsa deficientelor (calitatea este mai buna cu cât deficientele sunt mai mici).
In opinia sa, managementul calitatii se realizeaza prin: planificarea calitatii, controlul
calitatii si cresterea calitatii.
Un rol esential revine planificarii strategice a calitatii, care consta in stabilirea
obiectivelor privind calitatea si in dezvoltarea produselor, serviciilor si proceselor necesare
realizarii acestor obiective, fiind necesara parcurgerea urmatorilor pasi [25]:
- elaborarea obiectivelor privind calitatea;
- identificarea clientilor externi (din afara organizatiei) si a celor interni, care sunt influentati
de produs/serviciu;
- identificarea si formularea cerintelor clientilor intr-un limbaj cât mai accesibil, posibil de
inteles de catre toti cei implicati;
- dezvoltarea caracteristicilor/ rezultatelor unui proces in acord cu cerintele clientilor si
rationamentele furnizorului;
- evaluarea capabilitatii proceselor de realizare a produselor / serviciilor cu caracteristicile
necesare si a posibilitttilor de eliminare a cauzelor care determina performante reduse;
- stabilirea modalitatilor de control (evaluarea performantelor actuale ale procesului,
compararea acestora cu obiectivele initiale si actiunile necesare).
Rezulta ca un rol esential in asigurarea calitatii revine managerilor si, in cadrul acestor
responsabilitati, pe prim plan se situeaza cele care vizeaza orientarea strategica. Opinii
similare se intâlnesc si la alti doi exponenti de marca ai teoriei calitatii: W. E. Deming si
Crosby.

Conceptia lui W.E.Deming privind imbunatatirea calitatii

Conceptia luiW. Edward Deming, pusa in practica cu succes, mai intâi in Japonia si apoi in
SUA, [13] constituie, probabil, cea mai elaborata maniera de abordare a organizatiilor in
totalitatea lor. In opinia sa, initiativa imbunatatirii calitatii trebuie sa porneasca de la
managerii superiori, fiind necesara o schimbare a culturii organizationale fata de calitate.
W.Edward Deming a enuntat urmatoarele 14 principii care, urmarite si aplicate continuu, pot
duce la imbunatatirea calitatii. Aceste principii adaptate la specificul unei universitati, pot fi
formulate astfel:
-(1) Permanerizarea obiectivelor de imbunatatire a calitatii si de inovare a serviciilor si
proceselor
-(2) Adoptarea unei noi filosofii privind defectele, intârzierile si greselile
-(3) Eliminarea dependentei dintre nivelul de calitate dorit si inspectie
-(4) Renuntarea la practica aprecierii activitatilor si proceselor doar pe baza unor elemente
formale, de suprafata
-(5). Imbunatatirea continua a procesului didactic si de cercetere stiintifica
-(6) Folosirea unor metode moderne de formare si perfectionare a managerilor
-(7) Folosirea unor metode moderne de supervizare si control
-(8) Imbunatatirea climatului organizational, astfel incât intregul personal sa-si poata
desfasura activitatea in mod eficace
-(9) Eliminarea barierelor dintre deoartamente si lucrul in echipa
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-(10) Inlocuirea sloganurilor propagandistice privind orientarea spre calitate cu masuri
concrete
-(11) Eliminarea standardelor cantitative, de suprafata si inlocuirea lor prin standarde
calitative.
-(12) Eliminarea barierelor care duc la inhibarea anumitor categorii de personal si la
diminuarea interesului lor pentru performantele organizationale.
-(13) Instituirea unui program eficace de formare si perfectionare a personalului.
-(14) Crearea unui cadru in care toate cele 13 puncte sa fie aplicate in mod continuu.
Conceptia lui P.B. Crosby privind managementul calitatii
In conceptia lui P.B. Crosby, peste 80% din problemele de calitate sunt dependente de
sistem si, in consecinta, este de datoria managerilor sa le rezolve. Insa, de regula, ei se
multumesc sa ia masuri dupa ce evenimentele negative au avut loc, punând accentul pe
actiunea de “stingere” si nu pe cea de “prevenire a incendiilor”. Aceasta se datoreaza, de
regula, faptului ca ei nu sunt constienti de adevaratul pret al lipsei calitatii. Odata acest pret
perceput, devine clara eficienta prevenirii si folosirii metodelor adecvate de imbunatatire a
calitatii, de la bun inceput si in mod permanent. Atâta timp cât managerii ramân ignoranti,
nefiind preocupati de costul lipsei de calitate, va fi necesar un sistem extensiv de control al
calitatii [30].
Implementarea unui “vaccin” al calitatii necesita trei actiuni ale managerilor:
• constientizarea necesitatii de preluare a initiativei de catre manageri;
• dobândirea cunostintelor privind managementul calitatii, managerii trebuind sa devina ei
insisi educatori si nu simpli supraveghetori;
• implementarea unui mediu organizational motivant si sprijinirea personalului didactic si
auxiliar in scopul imbunatatirii contiunue a calitatii;
Intr-o universitate, realizarea acestor trei actiuni propuse de Crosby este deosebit de
dificila, datorita faptului ca managerii universitari (rector, prorectori) ar trebui, la rândul lor,
sa posede cunostinte in domeniul managementului calitatii sau sa dobândeasca aceste
cunostinte printr-un proces de instruire. In realitate, având in vedere faptul ca in aceste functii
sunt alese cadre didactice din diferite domenii, ar fi poate util daca s-ar realiza prima si cea
de-a treia actiune, urmând ca cea de-a doua sa se realizeze prin intermediul personalului
didactic din managementul calitatii.
In opinia lui P.B. Crosby, imbunatatirea calitatii presupune parcurgerea urmatorilor 14
pasi:
-(1) Implicarea managerilor.
-(2) Instituirea unei echipe pentru imbunatatirea calitatii, care sa fie sprijinita de managerii la
nivel de universitate (rector, prorectori), având drept scop schimbarea atitudinilor, institirea
unor programe de formare in domeniul managementului calitatii.
-(3) Stabilirea unor metode de masurare a calitatii.
-(4) Identificarea costurilor proceselor de slaba calitate.
-(5) Constientizarea problemei calitatii printr-un sistem de comunicare adecvat.
-(6) Stabilirea programelor de actiune corectiva.
-(7) Planificarea conform principiului “zero defecte”.
-(8) Formarea si perfectionarea personaluilui didactic, didactic auxiliar si administrativ.
-(9) Recompensare celor mai importante eforturi de imbunatatire a calitatii procesului
educational.
-(10) Stabilirea concreta a obiectivelor privind calitatea procesului educational.
-(11) Eliminarea cauzelor erorilor.
-(12) Recunoasterea reusitelor in domeniul obiectivului “zero defecte”.
-(13) Constituirea unui “Consiliu al calitatii”, format din specialisti in domeniu, care sa
defineasca misiunea, viziunea si strategiile necesare pentru imbunatatirea proceselor.
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-(14) Reluarea continua a procesului de imbunatatire a calitatii.

Modelul Proiectului Pilot al Comisiei Europene si modelul EFQM
Asa cum s-a mentionat anterior, procesul de autoevaluare este condus dupa un model
care se traduce, in general, printr-un Ghid de intocmire a raportului de autoevaluare detaliat,
ce cuprinde inclusiv o structura recomandata de capitole si subcapitole (Checklist). In
majoritatea tarilor din UE exista la nivel national un asemenea ghid, care a fost perfectionat in
timp. In anii 1994-1995, Comisia Europeana a initiat si a finantat un proiect pilot pentru
experimentarea si punerea la punct unui model unitar de evaluare pentru invatamântul
superior din statele membre. In proiect au fost implicate 47 de institutii de invatamânt
superior din 17 tari, plus un numar important de experti internationali. In cadrul acestui
proiect a fost pusa la punct o metodologie completa de evaluare, inclusiv un “checklist” de
referinta pentru autoevaluare. Ulterior, modelul Proiectului Pilot a devenit o referinta
internationala in domeniu atât in statele membre cât si in cadrul unor asociatii univesitare
internationale cum sunt CRE, EURASHE etc [5].
O abordare TQM care este agreata in multe universitati europene se bazeaza pe modelul
Premiului European pentru Calitate, promovat de European Foundation for Quality
Management (EFQM). Premiul a fost instituit in anul 1988 de catre EFQM si acordat pentru
prima data in anul 1992 firmei Rank-Xerox. Modelul EFQM utilizeaza, de asemenea, metoda
evaluarii. Diferenta fata de modelul Proiectului Pilot consta in inlocuirea Checklist-ului de 10
capitole prin noua componente ale excelantei in afaceri, definite astfel: cinci componente care
reprezinta premisele calitatii si patru care reprezinta rezultate ale organizatiei. Cele noua
elemente sunt impartite in doua categorii: capacitati si rezultate, ambele având ponderea de
50%. Pe baza evaluarii, cele noua componente primesc punctaje, care insumate dau masura
calitatii in organizatia respectiva. Spre deosebire de modelul Proiectului Pilot, EFQM include
si o pondere privind importanta celor noua indicatori de calitate, astfel incât evaluarea ofera
indicatii mai precise asupra gravitatii punctelor slabe identificate la evaluare si a efectului lor
asupra scorului general al calitatii [30].
Premiului European pentru Calitate este acordat nu numai companiilor industriale si de
servicii, ci si universitatilor, posturilor de radio si de televiziune, cartilor si articolelor.
Premiul Macom Baldrige pentru invatamânt
Instituit recent (1999), acest premiu pentru invatamânt se acorda conform unei
metodologii, bazate mult pe conceptia lui Deming si care ia in considerare multiple aspecte
ale vietii universitare, pe baza unor criterii si proceduri specifice de evaluare a calitatii si
reprezinta una dintre cele mai complete documentatii de evaluare [4]. Sistemul de evaluare
este structurat pe 7 capitole, fiecare continând mai multe subcapitole. Prezentam in continuare
modul in care cele 1000 de puncte acordate se repartizeaza pe capitole:
- Leadership (desemneaza sistemul de management si personalul respectiv) –110 p.;
- Planificarea strategica - 80 p.;
- Orientarea spre studenti si investitori - 80 p.;
- Informatia si analiza (se refera la procedurile de selectie si folosire a informatiei) - 80 p;
- Personalul didactic si staff-ul - 100 p.;
- Managementul educational si de sustinere a proceselor - 100 p.;
- Rezultatele performantelor universitatii - 450 p.
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Instiuirea premiilor de calitate pentru invatamânt si ierarhizarea universitatilor pe baza
unor criterii cât mai obietive are multiple avantaje. Pe de o parte permite universitatilor sa-si
evalueze activitatea si calitatea acesteia, sa stabileasca plusurile si minusurile in raport cu alte
institute similare si sa cunoasca mai bine realizarile altor universitati. Pe de alta parte, de pe
urma acestor premii si ierarhizari beneficiaza societatea in general, pentru ca este informata
asupra calitatii institutelor de invatamânt superior. Acest fapt constituie un reper pentru
candidatii la accederea in aceste institute si pentru beneficiarii de absolventi universitari, care
capata astfel garantii suplimentare privind calitatea pregatirii acestora.
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CAPITOLUL 4
CATEGORII DE MANAGEMENT UNIVERSITAR DESTINATE
ANUMITOR TIPURI DE ACTIVITATI
Dupa cum s-a mentionat in cap. 2, exista anumite componente ale managementului
universitar care se refera la o serie de sectoare de activitate specifice. Cele mai importante
dintre acestea si care vor fi prezentate in cadrul acestui capitol sunt managementul academic,
cel administrativ si cel financiar.
4.1. MANAGEMENTUL ACADEMIC

In orice universitate, principalele activitati sunt de natura academica, adica activitatea de
invatamânt si cea de cercetare. Ca atare, conducerea universitatii trebuie sa aiba ca principala
preocupare latura academica, celelalte activitati fiindu-i subordonate. Activitatea academica
este reglementata, in primul rând pe baza actelor normative elaborate la nivel national si apoi
de hotarârile luate de consiliile profesorale (senatele) la nivelul universitatii si al facultatilor.
Conducerea activitatii academice este asigurata de consiliile profesorale alese la nivel de
institut sau facultate si de persoanele imputernicite de acestea – rector, prorectori, decan,
prodecani, sefi de catedre sau departamente. O astfel de organizare se intâlneste in aproape
toate universitatile lumii de foarte multa vreme si ea are, bineinteles, o serie de forme
specifice, depinzând de traditia tarii sau universitatii respective. Celelalte activitati
universitare fiind subordonate telului academic, conducerea academica a universitatii s-a
ocupat dintotdeauna si de sectoarele auxiliare, bineinteles, prin delegarea unor competente
catre anumite persoane special desemnate sa se ocupe de aceste activitati. Complexitatea din
ce in ce mai mare a activitatilor universitare a facut ca, in ultima vreme, sa fie din ce in ce mai
greu pentru cadrele didactice sa se ocupe de gestionarea problemelor administrative si
financiare, cumularea activitatilor de diverse naturi fiind, de regula, putin eficienta. S-a ajuns
la o tot mai accentuata separare a activitatilor academice si administrative, in sensul
delimitarii atributiilor diverselor persoane pe aceste activitati [16].
Se vorbeste astazi de separarea managementului academic de cel administrativ, in unele
tari (printre care si România) sau universitati ea fiind legiferata intr-un anumit fel. De altfel,
de multe ori se vorbeste de managementul academic tocmai in contextul separarii acestuia de
cel administrativ, pentru ca activitatea de conducere a vietii academice imbraca multe forme
traditionale, cu adaptari la noile conditii, dar cu relativ putine din caracteristicile specifice
managementului modern. Totusi, o serie de trasaturi specifice manageriale se intâlnesc tot mai
frecvent si in aceasta directie, mai ales prin introducerea planurilor strategice – unde
componenta academica ocupa o pondere insemnata – sau prin introducerea unor evaluari ale
calitatii invatamântului si cercetarii.
Principalele cerinte si principii ale managementului academic sunt cele deja mentionate
in capitolul al doilea, in legatura cu managementul universitar, asa incât nu se vor mai relua.
Dorim sa subliniem aici in mod deosebit importanta factorului uman, fiind vorba de o
activitate care se realizeaza cu si pentru oameni. Ca atare, trebuie dirijata cu mare grija
activitatea educationala sub toate aspectele, precum si implicarea unui cerc cât mai larg de
persoane in elaborarea strategiilor, a planurilor, in indeplinirea si controlul activitatilor.
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Obiectivele managementului academic se centreaza pe un mare numar de activitati,
fiecare din ele având o importanta deosebita, mai ales ca urmarile unor actiuni se constata
dupa multi ani. Astfel, in procesul de invatamânt, trebuie rezolvate urmatoarele probleme
principale:
- Stabilirea profilurilor si specializarilor: este o problema de mare responsabilitate, a carei
rezolvare trebuie sa tina seama in primul rând de cerintele pietei si de posibilitatile
universitatilor de a reliza un invatamânt de calitate in directiile respective. Stabilirea acestora
se face, de regula, de catre facultati si institute si se aproba de minister. Din pacate, cu mai
multi ani in urma, a existat in tarile noastre tendinta de expansiune nefireasca a facultatilor,
necontrolata de minister in mod serios, ceea ce a condus la un numar aberant de mare de
specializari, multe dintre acestea neprezentând deosebiri semnifcative, sau intâlnindu-se sub
forme foarte apropiate la facultati diferite. In mod natural, au crescut costurile si s-a diminuat
calitatea invatamântului. In ultima perioada s-a luat masura la nivel central de limitare a
numarului de specializari, dar procesul intâmpina rezistenta din partea corpului profesoral,
multi fiind de acord cu diminuarea respectiva, cu conditia sa fie realizata la alte facultati.
- Stabilirea cifrelor de scolarizare pentru fiecare profil si specializare si repartizarea acestora
pe institute: si de data acesta trebuie tinut cont de cerintele pietei si de posibilitatile reale ale
facultatilor de a asigura conditiile unui proces de invatamânt de calitate. Intre tendinta
acestora de a cere cât mai multe locuri si cea a ministerului de a le limita sau chiar diminua, se
merge, de multe ori, pe ideea pastrarii aproape neschimbate a cifrelor de scolarizare de la an
la an. Acest mod invechit de rezolvare a problemei este impropriu, pentru ca practic niciodata
el nu a tinut seama de cerintele reale ale pietei. Ar trebui intocmite studii deosebit de serioase
pentru a constata care sunt nevoile reale si câti dintre absolventi isi gasesc plasament in
domeniul in care s-au specializat. Tot in legatura cu numarul studentilor admisi, trebuie sa se
decida asupra locurilor fara taxa sau cu taxa (suportata de catre student sau de catre o
societate comerciala sau caritabila). De regula, acest aspect este la latitudinea institutelor sau
facultatilor si aici trebuie asigurat un compromis intre cerintele de calitate si dorinta de a
creste fondurile extrabugetare.
- Problemele curriculare sunt de o importanta deosebita pentru realizarea obiectivelor
invatamântului. Propunerile in aceasta directie vin, de regula, de la nivelul facultatilor si sunt
aprobate de forurile superioare; in mod normal, ar trebui ca decizia in aceasta directie sa
apartina exclusiv facultatilor, dar se pare ca un control din partea ministerului este inca
necesar, pentru a limita unele tendinte de specializare excesiva. Si in aceasta directie ar trebui
pornit, in primul rând de la necesitatile pietei si de la tendintele existente pe plan mondial.
Trebuie asigurat un raport corespunzator intre disciplinele fundamentale, cele de profil si de
specialitate, care sa asigure o buna pregatire in domeniu, dar si o viziune destul de larga
pentru viitorul specialist, care sa-i permita o adaptare si reorientare ulterioara. Planurile de
invatamânt trebuie sa fie destul de flexibile, pentru a putea face fata schimbarilor frecvente
care intervin, mai ales in domeniul stiintific si tehnic. Modificarea acestora devine o
necesitate, dar si schimbarile prea dese nu sunt o solutie tocmai buna, deoarece nu permit sa
se obtina feedback-ul necesar.
Planurile de invatamânt trebuie corelate cât mai mult cu cele existante la aceleasi
specializari la universitatile din strainatate, dar si cu cele de la alte facultati de acelasi profil
din tara. Prin aceasta se asigura o anumita uniformizare a specializarilor, pe plan national si
international, aspect important pentru a facilita orientarea celor interesati in nomenclatorul
mare de specializari existent la ora actuala. De asemenea, aceste corelari faciliteaza
schimburile de studenti, mai ales in conditiile introducerii creditelor transferabile. Programele
de invatamânt pot fi concepute ca un intreg, directionate pe o anumita specializare, sau
modulare. Prima modalitate are avantajul unei pregatiri complete intr-o anumita directie, dar a
doua ofera o mai mare flexibilitate si o adaptabilitate mai mare la cerinte si la preferintele
studentilor. Tendinta este de dezvoltare tot mai mare a celei de a doua variante, de multe ori
intr-o forma combinata cu prima, prin includerea unor discipline/grupe de discipline optionale
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sau la alegere. Apreciem ca formele de modularizate sunt mai potrivite pentru invatamântul
postuniversitar si cel continuu, atunci când ele sunt axate pe probleme pe care cel ineresat le-a
intâlnit deja in activitatea sa. Planurile de invatamânt trebuie sa tina seama in primul rând de
necesitati si nu de interesele unor grupuri mai influiente, asa cum, din pacate, se mai intâmpla
uneori; desigur, existenta unor personalitati sau a unor colective puternice la anumite
discipline asigura o pregatire de calitate in domeniul respectiv, justificând oarecum un accent
mai mare pe acestea, dar ar fi mai utila reorientarea partiala a cadrelor respective decât
incercarea inutila de a acorda necesitatile la pregatirea lor.
La nivelul fiecarei facultati, planurile de invatamânt se concretizeaza prin programele
analitice de la fiecare disciplina in parte. Intocmirea lor este de regula la latitudinea titularului,
dar un control din partea consiliului profesoral este intotdeauna necesar, pentru a preveni
necorelari cu scopul disciplinei, cu alte discipline, care ar face sa apara fie frecvente
suprapuneri, fie goluri in materiile predate.
- Formele de invatamânt care se practica intr-o facultate se stabilesc la nivelul acesteia, de
regula, cu aprobarea forurilor superioare. Acestea se refera la forme traditionale – invatamânt
de scurta durata (de tip colegiu), de lunga durata, postuniversitar, prin doctorantura, - precum
si la forme mai recente, cum sunt invatamântul continuu si cel la distanta. Stabilirea formelor
de pregatire trebuie sa tina seama de necesitati, de cerinte si de posibilitati. In foarte multe tari
s-a constatat ca invatamântul de scurta durata (de 2 sau 3 ani) satisface un mare numar de
cerinte si este mai economic atât pentru stat, cât si pentru persoanele in cauza. Din pacate si
in mod destul de curios, in multe tari (printre care si România) cererea pentru o astfel de
forme de invatamânt este incomparabil mai redusa decât pentru cel de lunga durata si atunci
universitatile se orienteaza cu precadere spre aceasta din urma forma (aceasta este si in
interesul lor, pentru ca le asigura un numar mai mare de studenti). Formele de pregatire
continua câstiga tot mai mult teren in toate universitatile din lume, pentru ca ele ofera
posibilitatea reactualizarii cunostintelor pentru absolventi si sunt cu atât mai necesare in
domeniile in care schimbarile sunt rapide. Universitatile trebuie sa fie pregatite sa faca fata
noilor cerinte, pentru ca astfel de pregatiri se desfasoara nu numai pe baza ofertelor
facultatilor, ci mai ales conform cerintelor de programa ale cursantilor. Invatamântul la
distanta se bazeaza mult pe noile tehnologii informatice, ceea ce presupune o dotare minimala
a facultatilor si a cursntilor. Este mai adecvat disciplinelor umaniste sau stiintifice care nu
necesita ore de laborator. In cazul disciplinelor care includ si o practica de laborator,
rezultatele de pâna acum sunt oarecum indoielnice si este de dorit combinarea formelor de
pregatire la distanta cu cele practice in laborator. Este drept ca sunt semnalate numeroase
realizari de lucrari de laborator care, gratie mijloacelor moderne de legatura, permit efectuarea
de incercari comandate de la distanta, bineinteles combinate cu citirea rezultatelor la distanta.
Astfel de instalatii sunt insa costisitoare si oricum nu satisfac pe deplin cerintele de pregatire
practica, care nu se poate baza doar pe vizualizari pe monitor, ci implica si un contact direct
cu instalatiile respective.
- Metodele si mijloacele de invatare si evaluare trebuie sa constituie o preocupare majora a
managementului academic, mai ales in conditiile oferite de tehnicile moderne informatice si
audiovizuale. Metodele folosite trebuie sa fie in pas cu cerintele actuale si sa puna accent pe
intelegerea fenomenelor si sa dezvolte creativitatea. Apelarea la mijloacele moderne trebuie
realizata tot in scopul asigurarii unei pregatiri corespunzatoare cerintelor si trebuie facute
eforturile financiare pentru asigurarea lor si sa nu fie lasata doar la latitudinea cadrelor
didactice. Se vorbeste tot mai insistent pe un invatamânt bazat sau asistat de calculator; de
multe ori acesta este privit ca o indatorire a profesorului, dar se uita ca rezultate bune in astfel
de cazuri se pot obtine numai pe baza unor costuri corespunzatoare. In universitatile noastre
preocuparile in aceasta directie sunt sporadice si se refera mai mult la teste de evaluare pe
calculator sau la efectuarea unor simulari pe calculator. Aceste simulari sunt utile daca se fac
in corelare cu incercarile pe instalatii de laborator si nu trebuie sa le inlocuiasca total, asa cum
se intâmpla de multe ori la noi, cauzat si de o dotare precara. In multe universitati din lume se
51

acorda o atentie speciala acestor probleme, fiind create organisme speciale cu rolul de a
coordona activitatea si de conseia cadrele didactice in aceasta directie.
- Asigurarea dotarilor este o conditie indispensabila unui invatamânt de calitate. Din pacate,
in universitatile sarace aceasta cerinta este greu de indeplinit. Totusi, o politica chibzuita la
nivelul facultatilor si catedrelor si utilizarea judicioasa a fondurilor extrabugetare poate
rezolva in parte acesta problema.
- Politica de personal este o problema importanta si destul de delicata care trebuie rezolvata
la nivelul universitatilor, facultatilor, departamentelor si catedrelor. Un invatamânt de calitate
se poate realiza numai cu cadre didactice de calitate. Ca atare, se impune o atenta selectionare
a acestora, prin concursuri serioase si de tinuta academica. Din pacate, remunerarea precara
face ca in unele domenii sa existe o acuta lipsa de personal didactic, foarte multi tineri bine
pregatiti preferând angajarea in alte domenii, fie in tara, fie peste hotare. Aceasta are ca efect
o neimprospatare a personalului didactic si o supraincarcare a personalului existent cu sarcini
didactice (supraincarcare care este acceptata si chiar dorita de multi, pentru ca asigura o
anumita crestere a veniturilor modeste), cu efecte negative asupra pregatirii personale a
cadrelor si a studentilor. Credem ca la facultatile cu astfel de probleme ar trebui adoptata o
salarizare stimulativa, dar suntem constienti ca un atare de punct de vedere ar intâmpina
rezistenta conceptelor egalitariste.
Preocuparile trebuie extinse si asupra personalului auxiliar de la nivelul facultatilor si al
catedrelor (cel de la nivelul institutului face obiectul managementului administrativ).
Redimensionarea schemei de personal conform necesitatilor si nu conform unor cifre regide,
calculate in funtie de numarul de studenti, constituie o problema care trebuie sa stea in atentia
conducerilor de la acest nivel, dar sa fie sprijinita si prin acte normative corespunzatoare.
Politica de personal implica nu numai recrutarea de personal, dar si perfectionarea
acestuia. Pentru personalul auxiliar se impune inscrierea la cursuri periodice de perfectionare.
La cadrele didactice, perfectionarea se realizeaza prin studiu propriu, prin organizarea de
seminarii la nivelul unor colective si prin schimburi de experienta cu colective din tara si din
strainatate. Pentru universitatile sarace, acestea din urma se pot realiza pe baza unor schimburi
reciproce stabilite la nivel guvernamental, sau apelând la oportunitatile oferite de o serie de
societati caritabile si mai ales de o serie de programe aflate sub tutela Uniunii Europene (de
tip Tempus, Socrates, Leonardo).
Conducerile facultatilor si ale institutele au o misiune importanta in privinta
promovarilor. Acestea se realizeaza conform unor criterii proprii, de regula incadrate in
normative generale. Acestea trebuie realizate cu mult discernamânt, chiar si in cazul când se
fac prin concurs. Promovarile in conditii prea lejere nu sunt stimulative si induc ideea
suficientei in activitate; pe de alta parte, conditii prea restrictive de promovare pot conduce la
descurajare si frustrari. Nu este indicat sa primeze cerinte de vârsta sau de vechime, ci
prioritare trebuie sa fie aprecierile privind capacitatile profesionale si educative. Bineinteles,
promovarile trebuie realizate in conditii de echitate si spirit academic, inlaturând orice
ingerinte de natura subiectiva.
- Introducerea si utilizarea tehnologiei informatiei in toate domeniile de activitate academica
este o cerinta actuala de prim ordin, date fiind implicatiile acesteia in acivitatea universitara
actuala. Pe cât posibil, este de dorit a se evita implementarile ad-hoc si sa se stabileasca o
linie de actiune, care sa permita, in decurs de câtiva ani, o acoperire larga si de inalta calitate a
necesitatilor.
- Asigurarea unei baze de documentare corespunzatoare, cu biblioteci dotate cu materiale la
zi si de calitate si a unor mijloace moderne de stocare si diseminare a informatiei trebuie sa
constituie o preocupare constanta a managementului academic. Nu trebuie neglijata nici
instruirea personalului didactic in valorificarea posibilitatilor moderne de obtinere a
informatiei. Importanta obtinerii unor informatii de calitate si de data recenta atât pentru
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studenti cât si pentru cadre didactice este mai presus de orice indoiala si orice intârzieri sau
neimpliniri pe aceasta linie au urmari dintre cele mai neplacute.
- Cooperarile cu exteriorul trebuie sa constituie o preocupare permanenta si de prima
importanta a conducerilor universitatilor, ale facultatilor si catedrelor. Ele trebuie sa stea an
atentia fiecarui cadru didactic sau a unor colective de lucru, dar o dirijare a lor la nivel
organizational este necesara; mai mult, universitatile mai mari ar trebui sa-si infiinteze birouri
specializate in prospectarea posibilitatilor de cooperare si urmarire a rezultatelor.
In primul rând trebuie sa se asigure legaturi strânse cu unitatile economice, pentru a se
realiza un schimb de informatii in ambele sensuri. Pe de o parte, aceste unitati pot sa-si
asigure o informare de specialitate la zi, prin realizarea de catre universitati a unor studii de
sinteza, a unor cursuri postuniversitare sau de pregatire continua. Universitatile vor fi la
curent cu necesitatile pietei, putând sa-si adapteze palnurile de invatamânt si programele
analitice. Nu in ultimul rând apare posibilitatea incheierii unor contracte de cercetare, cu
avantaje de ambele parti.
Apoi, sunt deosebit de importante legaturile stabilite cu alte universitati sau facultati din
tara sau din strainatate, ceea ce permite realizarea unor schimburi de experienta si de idei
utile, armonizarea programelor de pregatire si stabilirea unor programe de cercetare comune.
Schimburile de vizte, mobilitatile de diverse durate ale studentilor si cadrelor didactice sunt
deosebit de folositoare mai ales pentru membrii universitatilor est – europene, pentru
cunoasterea nemijlocita a relitatilor din invatamântul din alte tari si mai ales din cele
occidentale. Pentru finantarea acestor cooperari trebuie apelat mai ales la fondurile oferite de
diverse programe internationale, dintre care câteva au fost amintite mai sus.
- Controlul calitatii procesului didactic cade in sarcina conducerilor facultatilor si ale
institutelor. Acest control are menirea de a indruma si corija eventualele disfunctionalitati. El
trebuie sa vizeze programele analitice, metodele si mijloacele de predare, corectitudinea,
comportamentul si tinuta academica a personalului, modul de indeplinire a diverselor sarcini.
Este chiar necesara crearea unor organisme de control la nivelul institutelor si a subunitatilor,
care sa asigure permanenta acestei activitati si, prin aceasta, a unei calitati corespunzatoare a
procesului didactic. Trebuie creata acesta obisnuinta, actiunile acestea sa apara ca ceva firesc
si sa se inlature senzatiile de jena pe care se resimt, de multe ori, atât din partea celor
controlati cât si a celor care controleaza. Din pacate, activitatile de control in universitatile
noastre sunt ca si inexistente; ele se reduc de multe ori la niste asistente la ore, mai ales cu
ocazia unor concursuri pentru ocuparea de posturi si se fac asupra cadrelor didactice tinere;
activitatea cadrelor didactice cu fuctii superioare nu este practic niciodata controlata, decât
sub forma unor informari sau rapoarte intocmite de acestea.
- Activitatile de prospectare a mediului socio – economic trebuie sa reprezinte o preocupare
de prim ordin a managementului academic. Trebuie prospectata piata locurilor de munca, a
ofertelor de teme de cercetare, a solicitarilor pentru diverse forme de pregatire, a ofertelor de
produse si servicii pentru o buna dotare a institutelor s.a. Am aratat mai sus ca multe din
obiectivele de baza ale managementului strategic trebuie sa tina seama, in primul rând, de
cerintele pietei. Din pacate, in tarile noastre, aceste cerinte nu sunt cunoscute decât cu mare
aproximatie si nicidecum pe baza unor studii riguroase. In unele universitati exista birouri cu
rolul de a colecta si disemina informatii privind cererile de locuri de munca, sau privitoare la
angajarile absolventilor in câmpul muncii (acestea din urma sunt departe de a fi complete);
deci este vorba mai mult de culegere de informatii (si acelea disparate) si nu de intreprinderea
unor studii serioase. Trebuie insa precizat ca astfel de studii nu sunt prea simplu de realizat si
ar implica costuri semnificative. Daca se doreste insa sa se actioneze cu responsabilitate,
aceste studii trebuie intreprinse, eventual chiar la nivel national, pentru ca numai astfel poate
fi stabilita o baza pentru orientarile viitoare.
- Strategia pe linie academica este determinanta pentru intregul management strategic al
universitatii. Aceasta trebuie sa raspunda la toate problemele de mai sus, privindu-le intr-o
perspectiva mai apropiata sau mai indepartata. In afara rezolvarii unor sarcini curente, cum ar
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fi organizarea unor concursuri, efectuarea unor analize s.a., majoritatea obiectivelor care
vizeaza managementul academic trebuie privite prin prisma viitorului. Acest lucru trebuie
gândit la nivelul universitatii, dar si a diverselor subunitati, mergând pâna la colective de
lucru sau chiar la fiecare cadru didactic in parte.
Activitatile trecute in revista mai sus nu epuizeaza toate problemele managementului
academic referitor la invatamât. Se mai poate aminti aici stabilirea planurilor calendarietice
pentru activitatile anului universitar, stabilirea conditiilor si criteriilor pentru concursul de
admitere, stabilirea in cadrul facultatilor sau institutiei a unor conditii de studiu si ambientale
adecvate si chiar de petrecere a unor ore recreative, atât pentru studenti cât si pentru cadre
didactice si, desigur, enumerarea poate continua.
O alta latura de maxima importanta care priveste activitatea academica se refera la
cercetarea stiintifica. In universitatile noastre ea se desfasoara la initiativa cadrelor didactice
sau a unor colective si nu este rodul unei activitati manageriale. Cercetarile care se realizeaza
sunt fundamentale sau aplicative si, de multe ori, au un caracter combinat. Din pacate, dotarea
inadecvata face ca in facultatile de stiinte sau tehnice verificarile experimentale sa fie in
suferinta. De multe ori acestea ramân in stadiul simularilor pe calculator. Acest fapt constituie
un neajuns, pentru ca nu permite o deplina valorificare a cercetarii si creaza o dezobisnuinta a
cercetatorilor fata de partea aplicativa.
Un alt neajuns al ativitatii de cercetare din universitatile noastre este lipsa aproape totala
a unor persoane angajate exclusiv pentru cercetare. In timp ce in multe universitati
occidentale numarul cercetatorilor din universitati sau din unitatile dependente depaseste
sensibil pe cel al cadrelor didactice, la noi astfel de crcetatori sunt aproape inexistenti.
Explicatia este legata de finantarea precara si incerta, care face ca angajarea acetora sa fie
riscanta pentru ambele parti.
Cecetarea universitara poate fi finantata sau nu. In prima categorie intra contractele de
cercetare incheiate cu unitati economice si granturile oferite de diverse organisme
guvernamentale sau internationale. Contractele de cercetare sunt destul de rar practicate in
tarile noastre in ultima vreme, datorita dificultatilor prin care trec unitatile economice,
interesate mai mult de supravietuire decât de cercetare. Granturile oferite de organizatiile
guvernamentale abilitate sunt destul de reduse valoric, dar ofera totusi posibilitatea realizarii
unor dotari si chiar a unei remunerari suplimentare a cadrelor didactice. Mult mai substantiale
sunt granturile oferite de unele organisme internationale pentru cercetare (de exemplu,
Uniunea Europeana, NATO). Din pacate, numarul acestor granturi pentru o tara est-europeana
este relativ redus si nu poate modifica semnificativ situatia cercetarii universitare la nivel
national. Insa, pentru colectivele care obtin astfel de granturi, câstigul este important.
Cercetarea nefinantata este realizata individual de cadre didactice sau de colective, fiind
axata pe teme alese de acestea. Ea poate sa fie cuprinsa sau nu in planuri interne de cercetare.
Toate categoriile de cercetari pot fi valorificate prin rapoarte interne de cercetare, prin
comunicarea sau publicarea rezultatelor in reviste sau in volume ale unor manifestari
stiintifice; in ultima vreme se practica si inregistrarea lucrarilor sesiunilor pe CD-uri.
Daca de valorificarea cercetarii sub formale mentionate sunt interesate in primul rând
cadrele didactice, deoarece lucrarile respective constituie conditii esentiale pentru promovare,
in realizarea cercetarii finantate sunt interesate mai ales universitatile si facultatile, deoarece
acestea ofera surse de venituri suplimentare, extrabugetare. Din acest motiv, ar trebui ca
universitatile sa se implice mai mult in organizarea si orientarea cercetarii. In unele
universitati exista servicii care se ocupa de activitatea de cercetare, dar numai sub aspect
administrativ. Nu exista preocupari pentru a sprijini valorificarea rezultatelor cercetarilor in
industrie, pentru depistarea unor teme de cercetare, pentru orientarea cadrelor didactice in
vederea realizarii cererilor de finantare prin granturi. Toate acestea ar trebui sa constituie o
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preocupare a managementului academic si alocarea unor fonduri pantru astfel de activitati ar
fi benefica, intrucât s-ar traduce printr-un supliment de contracte si granturi de cercetare.
In strânsa legatura cu activitatea de cercetare trebuie considerata si cea de
microproductie, practicata de unele facultati. Aceasta trebuie orientata spre produse care
inglobeaza un important aport de inteligenta si mai ales acelea care valorifica cercetarile
proprii si aduc, pe aceasta cale venituri suplimentare institutiei. Realizarea unor obiecte din
productia curenta a intreprinderilor – gen sfoara, pungi din material plastic – poate fi privita
doar ca un mijloc de acomodare a studentilor cu unele instalatii industriale si cu anumite
activitati practice, dar ea nu contribuie la cresterea clitativa a procesului academic; este
recomandabil ca apelarea la o astfel de microproductie sa se faca numai in situatii foarte
dificile din punct de vedere financiar.
Invatamântul si cercetarea sunt principalele directii in care actioneaza managementul
academic, dar nu si singurele. Sunt si alte aspecte care intra aici in discutie, de regula, in
stânsa corelatie cu cele doua si aici este cazul sa amintim de aspectele educationale si de cele
vizând relatia profesor – student. Intr-un trecut nu prea indepartat, in universitatile noastre se
punea mare accent pe aspectele educative, realizate de obicei mai mult formal si sub tutela
obligatorie a unei anumite doctrine. Astazi insa, cele mai multe universitati negiljeaza aproape
complet latura educativa, ceea ce nu are darul sa contribuie la formarea completa a tinerei
generatii. Daca sub aspect organizational acesta activitate este aproape inexistenta, ea se
desfasoara gratie actiunilor individuale ale cadrelor didactice; bineinteles, in aceasta directie
intervine abilitatea si priceperea fiecarui cadru didactic in parte. In primul rând trebuie
actionat prin exemplul personal, care trebuie sa fie de corectitudine, punctualitate, amabilitate,
respect reciproc, tinuta academica. Relatia profesor-student trebuie sa nu fie rigida, ci
comunicativa, bazata pe intelegere. Trebuie insuflat studentului atasamentul pentru munca si
pentru profesiunea aleasa, acesta si prin metode didactice adecvate si atragatoare.
Toate aceste aspecte importante in viata si formarea studentilor sunt neglijate in prezent
de conducerile universitatilor si facultatilor. In afara unor actiuni de indrumare practicate de
unele facultati pentru studentii de anul intâi sau pentru orientarea la intrarea intr-un nou ciclu
de invatamânt, nu exista preocupari la nivel organizational pentru indrumarea activitatilor
educative. Lipsa acestor activitati se resimte cu atât mai mult in zilele noastre, când tentatiile
si influientele de diverse categorii si, de regula, nu dintre cele benefice, au ca efect o derutare
a studentilor, care condure la esecuri si abandonuri, ceea ce inseamna, de fapt, un minus
important in aprecierea calitatii generale a actvitatii universitatii.

4.2. MANAGEMENTUL ADMINISTRATIV

Conducerea activitatilor administrative ale universitatilor s-a realizat de foarte multa
vreme de catre persoane cu atributii specifice si s-a aflat mereu subordonata celei academice,
avându-se in vedere prioritatea laturii academice in activitatea unei universitati. Aceasta
prioritate se mentine si in prezent, dar complexitatea tot mai mare a activitatilor universitare
face ca profesorii sa nu mai poata superviza activitatile administrative. Ca atare, pentru foarte
multe universitati s-a impus ca o necesitate separarea activitatilor administrative de cele
academice. Aceasta a insemnat, in principal, aparitia unui nou tip de management in viata
universitara si anume, cel administrativ. Trebuie remarcat ca aparitia managementului
administrativ nu inseamna doar separarea de cel academic, ci presupune atributii, obiective si
mijloace sporite pentru aceasta activitate. Nu este vorba doar de transformarea fostului post de
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administrator sef al universitatii intr-unul de manager administrativ, ci se are in vedere o noua
optica in dirijarea acestei activitati.
Activitatea administrativa se intrepatrunde in multe cazuri cu cea didactica si
financiara si, sub acest aspect, s-ar parea ca separarile sunt mai greu de realizat. Insa o
repartizare corespunzatoare a atributiilor este, de regula, posibila, ceea ce face posibila
separarea despre care se vorbea mai sus. Astfel, in organizarea activitatii de cercetare intr-un
laborator, intervin destul de frecvente probleme administrative; sau, in organizarea unui
concurs de admitere, apar probleme de natura academica – elaborarea subiectelor, corectarea
lor – dar si de natura administrativa – organizarea salilor, multiplicarea subiectelor s.a. Cu
activitatea financiara interferentele tind sa fie si mai profunde; astfel, in multe cazuri se tinde
ca managerul administrativ sa preia atributii legate de prognoza financiara plurianuala sau de
pregatirea bugetului anual, activitati care se pot desfasura in conlucrare cu contabilul sef si
sub controlul rectorului; in schimb, gestiunea contabila de executare a bugetului tine doar de
autoritatea contabilului sef, deoarece o subordonare fata de directorul administrativ ar fi
contrara principiului contabilitatii publice, care impune separarea ordonatorilor de contabili.
Modurile de organizare destul de diferite ale universitatilor din lume conduc la aspecte
destul de diverse ale activitatii administrative si la conducerea acesteia. Ca atare nu se poate
vorbi de un model al managementului administrativ, dar o serie de trasaturi definitorii si
obiective comune se pot pune in evidenta.
Sarcina principala a administratiei unei universitati este de a asigura bunul mers al
activitatii didactice si de cercetare, a intregii vieti universitare. Serviciile pe care le furnizeaza
trebuie sa fie capabile sa sprijine obiectivele academice si sa fie dezvoltate in legatura cu
comunitatea academica
Obiectivele principale pe care le are de rezolvat administratia sunt:
- intretinerea corespunzatoare a patrimoniului imobiliar si a spatiilor campusului universitar;
- asigurarea utilitatilor – apa, energie, incalzire, retele de comunicatie si de calculatoare s.a.–
si a curateniei in intreg campusul;
- aprovizionarea cu materiale de uz curent;
- asigurarea securitatii cladirilor;
- coordonarea activitatilor pentru realizarea de noi investitii – cladiri noi, amenajari de spatii;
- asigurarea aprovizionarii cu instalatii si aparatura pentru catedre, laboratoare si servicii;
- intretinerea caminelor, cantinelor si a spatiilor destinate studentilor, asigurând un climat
ambiental cât mai placut;
- asigurarea unor servicii cu caracter social pentru studenti.
Pentru toate activitatile de mai sus, ca si pentru altele de acest gen, trebuie sa existe o
planificare pe termen scurt sau pe termen lung, care sa prevada modul de realizare a lucrarilor
si costurile. O sarcina importanta a administratiei universitatii este de a fi preocupata continuu
de reducerea costurilor.
In plus fata de cerintele de mai sus si care revin in mod traditional unui astfel de
serviciu al universitatii, managementul administrativ vine cu o serie de aspecte specifice
activitatilor manageriale:
- o planificare mai riguroasa, orientata spre reducerea costurilor;
- o planificare strategica si una operationala, parte integranta a planului strategic al
universitatii si care include, de obicei, si planificarea financiara;
- controlul si evaluarea activitatilor (fiind vorba de obiective concrete, evaluarea se poate
realiza mai simplu decât in alte sectoare ale vietii universitare);
- o organizare flexibila a diferitelor compartimente, care sa asigure eficienta cu un personal nu
prea numeros;
- o politica de personal coerenta, care sa vizeze eficienta muncii si perfectionarea acestuia;
- o preocupare pentru perfectionarea manageriala a sefilor de compartimente;
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- infiintarea unor posturi de manageri administrativi la nivel de institut si de facultati; apelând
la structurile si personalul in subordine, acestia trebuie sa administreze intreaga activitate
universitara, mai putin cea strict academica;
- in unele cazuri se prevad si atributii privind coordonarea activitatii secretariatelor, si a
serviciilor pedagogice (sisteme de credite, diplome etc.).
Asa dupa cum s-a mentionat, organizarea activitatilor administrative difera destul de
mult de la o tara la alta si chiar la diverse universitati din aceeasi tara. In cele ce urmeaza,
pentru concretizare, se vor face referiri la situatia din România, ceea ce este util si prin faptul
ca organizarea universtatilor din aceasta tara este in multe privinte asemanatoare cu cea din
Republica Moldova. Pasul decisiv spre realizarea unui management administrativ in
universitatile românesti a fost legiferarea (prin ordinul nr. 5647 din 22.12.1997 si ordinul nr
3334 din 26.02.1998 ale Ministrului Educatiei Nationale) a unor posturi de manageri
administrativi la nivel de institutie si de facultati, denumite director general administrativ si,
respectiv administrator sef. Drepturile si indatoririle acestor persoane sunt prevazute in fisa
postului, in functie de profilul instututiei/facultatii, având in vedere principiile autonomiei
universitare si recomnadarile formulate in anexele la ordinele respective.
Pentru a vedea mai exact care sunt atributiile acestor posturi in viziunea ministerului, se
prezinta in continuare principalele aspecte care rezulta din
Fisa postului de director general administrativ (DGA):
(1) Descrierea postului
Postul este situat sub autoritatea Senatului si subordonat direct rectorului. DGA este
responsabil de buna functionare administrativa si financiar-contabila a universitatii. Are
sarcina de a executa deciziile strategice luate de autoritatile academice ale universitatii, in
conformitate cu reglementarile legale.
(2) Atributiile principale
- sa participe la managementul strategic al universitatii in calitate de membru al echipei de
conducere;
- sa execute deciziile luate de autoritatile academice ale universitatii in ceea ce priveste
administratia, daca acestea nu incalca prevederile legale;
- sa asigure punerea in practica si urmarirea din punct de vedere administrativ a politicii
universitatii in domenii cum ar fi: buget, gestionarea personalului, gestionarea patrimoniului,
gestionarea administrativa a formarii continue, a relatiilor internationale si a cercetarii;
- sa initieze si sa desfasoare activitati care vizeaza ameliorarea eficacitatii gestionarii
resurselor universitatii;
- sa intreprinda actiuni pentru obtinerea de resurse suplimentare de finantare.
(3) Definirea functiilor
(3.1) Natura
DGA are responsabilitatea totala in ceea ce priveste eficienta compartimentelor
administrative. In calitatea de membru al Biroului Senatului, el contribuie la managementul
strategic si cotidian al universitatii. Urmareste si coordoneaza activitatea responsabililor
compartimentelor administrative.
(3.2) Descrierea functionala
• In cadrul procesului decizional:
- inaintea deciziilor care vor fi luate de autoritatile academice: face propuneri rectorului sau
Biroului Senatului; face pregatirea logistica pentru intocmirea documentelor care vor fi
supuse Senatului; pregateste deciziile rectorului pe linie administrativa, in conformitate cu
reglementarile legale;
- dupa luarea deciziilor de catre autoritatea academica: executa deciziile in domeniul lui de
competenta, dispunând in acest scop de serviciile administrative din subordine, formate din
personal neacademic; controleaza executarea acestor decizii; evalueaza executarea lor;
raporteaza rectorului.
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• Tine evidenta la zi a “tabloului de bord” al universitatii, instrument de gestiune
care ofera in permanenta informatii despre: posturile si ocuparea lor; efectivele de studenti (in
prezent si viitor); efectivele de cadre didactice si cercetatori (in prezent si viitor); urmareste
situatia financiara (in prezent si viitor).
• Sub autoritatea rectorului are autoritate asupra ansamblului de servicii administrative,
financiare si tehnice (mod de organizare, repartizarea sarcinilor, metode de lucru).
• Asigura in permanenta legalitatea deciziilor luate de conducere si de structurile
administrative ale universitatii.
• Asigura pentru universitate elaborarea documentatiei necesare functionarii acesteia pe
linie administrativa.
• Pe baza deciziei rectorului, beneficiaza de delegare de autorizare in luarea deciziilor in
domeniul administratiei universitare.
• Prezinta un raport anual in fata Senatului privind starea administratiei.
(3.3) Descrierea sectoriala
Responsabilitatile sale sunt exercitate in urmatoarele domenii:
• Personal
- este responsabil de gestionarea personalului administrat
- nu intervine, sub nici o forma, in gestionarea personalului didactic auxiliar (cu exceptia
secretariatelor)
• Studenti
- este responsabil de gestionarea problemelor studentesti in aspectele lor administrative
(inscrieri, urmarirea dosarelor, eliberarea documentelor care atesta diplomele obtinute);
- nu intervine niciodata in procesul didactic (continutul cursurilor, metode de predare,
controale), care este strict de competenta personalului academic;
• Finante
Pregateste bugetul, asista rectorul in analize bugetare, in executii, raporturi si prognoze
bugetare. Cooperaza cu contabilul sef in executia bugetului.
• Baza materiala si patrimoniul imobiliar
- Este responsabil cu achizitiile materiale si investitiile, cu intretinerea patrimoniului
imobiliar. Asigura folosirea rationala a localurilor si securitatea in spatiul universitar.
(4) Calificari personale
(4.1) Diplome necesare
Absolvent de invatamânt superior de lunga durata si/sau absolvent al unui curs post
universitar in domeniu, de preferinta drept, stiinte economice, administratie publica,
management sau un domeniu inrudit.
(4.2) Capacitati
DGA trebuie sa aiba capacitati care sa-i permita:
• sa contribuie la formarea unor orientari strategice noi,
• sa supervizeze si coordoneze activitatile structurilor administrative,
• sa planifice si sa puna in practica sistemele de evaluare si control ale activitatii
administrative,
• sa verifice daca deciziile sunt conforme cu legislatia si statutul universitatii,
• sa aplice tehnicile manageriale,
• sa intreprinda actiuni pentru obtinerea de resurse suplimentare de finantare,
• sa folosesca calculatorul si sa cunoasca o limba straina.
(4.3) Calitati personale
DGA trebuie sa fie capabil sa:
• munceasca in calitate de membru al echipei si sa dirijeze o echipa,
• foloseasca tehnicile de dinamizare a personalului pentru a atinge obiectivele propuse,
• conduca activitatile inovative in sfera administratiei, sa se adapteze si sa faca fata
situatiilor noi,
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• conceapa in mod clar obiectivele, caile pentru a le atinge si sa evalueze rezultatele.
(5) Limitele competentei
(5.1) Nivel
Vor fi stabilite la nivelul fiecarei universitati, tinând seama de precizarile Ministerului de
Finante.
(5.2) Mijloace de indeplinire a obligatiilor
Prin structura administrativa din subordine
(6) Salarizarea
Asimilat in categoria personalului de conducere, indrumare si control in domeniul universitar;
indemnizatia de conducere este echivalenta cu cea a unui prorector.
(7) Numirea si eliberarea din functie
- prin concurs, numit de rector
- eliberat din functie de rector si de Ministrul Educatiei Nationale
- cu contract, pe o perioada determinata (3 ani)
(8) Formarea DGA
(8.1) Faza de insertie
- persoana retinuta prin concurs este numita pe functie;
- observa succesiv toate serviciile si componentele universitatii;
- la sfârsitul stagiului redacteaza un raport, prezentat unui juriu din care face parte si rectorul;
- raportul, eventual modificat si completat, este integrat unei documentatii constituita pentru a
fi folosita in formarile ulterioare;
- acest stagiu dureaza trei luni.
(8.2) Faza de descoperire
- aceasta se efectuiaza in strainatate;
- fiecare trece succesiv prin trei universitati straine (germana, engleza, franceza)
- face un raport asupra stagiului;
- toti se reunesc pentru un raport comun (munca in echipa – constituirea unei documentatii)
- durata stagiului este de o luna.
(8.3) Faza de integrare
- asumarea responsabilitatii in program normal;
- activitati de instruire continua organizate de MEN in domeniile legislativ, financiar-contabil,
managerial.
Dupa cum se observa, fisa postului prevazuta de MEN este destul de amanuntita si cu
prevederi clare in privinta drepturilor si indatoririlor DGA, dar ea lasa loc si pentru prevederi
specifice ale universitatilor, in lumina autonomiei acestora. De subliniat prevederea efectuarii
unor stagii de pregatire initiala si continue, in vederea crsterii profesionale a managerilor
respectivi.
Pentru postul de administrator sef al facultatii se prevede ca acesta este subordonat pe
linie ierarhica decanului, iar sub aspect functional, directorului general administrativ al
universitatii. Are sarcina de a executa deciziile strategice ale Consiliului facultatii, in
conformitate cu reglementarile legale, cu deciziile Senatului, ale rectorului si ale directorului
general administrativ.
Atributiile si functiile principale sunt, in linii generale aceleasi ca si ale directorului
general administrativ, dar raportate la nivelul, specificul si cerintele facultatii. Si pentru aceste
posturi sunt prevazute stagii de pregatire initiala (numai in tara) si perfectionare continua.
Dupa cum se observa, prin introducerea noilor posturi, conform hotarârii ministerului, se
largesc considerabil posibilitatile de aplicare a principiilor si tehnicilor manageriale in
administrarea universitatilor si facultatilor De la simpla administrare a acestor unitati, se trece
la o implicare in elaborarea planurilor strategice, o coordonare a activitatilor financiar59

contabile si a planificarilor bugetare, la actiuni de coordonare a activitatilor pe linie
administrativa si de evaluare a acestora, la preocupari pentru eficientizarea activitatii si
perfectionarea personalului.
Din pacate, aceste bune intentii nu s-au tradus si printr-o schimbare de fapt
samnificativa in aceasta directie, in foarte multe cazuri. Directorii generali administrativi
continua sa se ocupe preponderent de conducerea sectoarelor administrative ale universitatii,
iar administratorii sefi indeplinesc mai mult atributii privind aprovizionarea facultatilor. De
altfel, in multe cazuri, fostii directori administrativi au preluat functiile de DGA, iar multe din
posturile de administrator sef al facultatii au fost preluate de persoane care inainte activau pe
linie administrativa in cadrul institutului. Ca atare, ei si-au mentinut, in buna masura,
mentalitatile si abilitatile de a rezolva problemele cu care erau familiarizati. Nici macar
stagiile de pregatire prevazute in fisele posturilor respective nu au fost realizate decât partial
si sporadic. Nu exista o preocupare constanta pentru introducerea tehnicilor manageriale
propriu-zise.
Fara indoiala ca lipsa de experienta in acest domeniu (legislatia respectiva a aparut de
aproximativ doi ani) contribuie la aceasta stare de fapt, dar trebuie sa se treca treptat la un
management administrativ efectiv, pentru ca numai asa se poate face fata cerintelor tot mai
complexe din mediul universitar. Experianta multor universitati occidentale a dovedit
necesitatea si utilitatea managementului administrativ in viata universitara.

4. 3. MANAGEMENTUL FINANCIAR

Aceasta categorie se refera la aplicarea principiilor si metodelor managementului
stiintific la activitatile financiare ale universitatilor. Prin natura sa, dintre toate categoriile
managementului universitar, acesta este directia in care managementul stiintific se aplica cel
mai direct si cu implicatiile cele mai profunde, dat fiind faptul ca sectoorul economic este
prioritar in aplicarea managementului. Având in vedere faptul ca aplicarea managementului in
domeniul financiar este o problema cunoscuta de un cerc destul de larg de persoane, de faptul
ca exista o literatura destul de bogata in acest domeniu si de faptul ca volumul oarecum
limitat al studiului de fata nu permite detalierea aspectelor care intervin, in subcapitolul de
fata se vor trece in revista problemele generale care apar si se vor puncta anumite aspecte
legate mai ales de sursele de finantare suplimentare si de utilizarea rationala a resurselor.
Acest subcapitol face referire mai ales la situatia universitatilor de stat Daca la celelalte
categorii de management universitar aceasta precizare nu era importanta, deoarece ele se
aplica aproape la fel in universitatile de stat si in cele particulare, de data aceasta lucrurile sunt
deosebite, intrucât sursele de finantare de baza au provenienta diferita si difera si unele
prevederi legislative pe linie financiara.
Ca si la celelalte categorii, aplicarea managementului financiar este conditionata de o
autonomie universitara reala, insa aici problema este si mai stringenta, deoarece , in practica,
autonomia financiara se realizeaza cel mai greu si ea conditioneaza nemijlocit si celelalte
tipuri de autonomii. Cu toate ca autonomia universitara este legiferata in numeroase tari, in
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sustinerea financiara de la buget universitatile intâmpina serioase dificultati. Neajunsul
principal este legat de faptul ca, in multe tari institutele. nu cunosc sumele alocate decât dupa
votarea bugetului si nu au garantia unui buget cunoscut pe mai multi ani, deci nu pot face
planificari multianuale. De regula, ministerul defalca bugetul pentru invatamânt dupa o serie
de criterii mai mult sau mai putin echitabile si indeobste cunoscute. Ca atare, universitatile
cunosc dinainte procentul din bugetul total care le revine, dar aceasta nu este suficient, pentru
ca ele sunt interesate sa cunoasca suma care le revine. In România, acest lucru se intâmpla de
multe ori aproape la jumatatea anului financiar in curs, ceea ce exclude practic posibilitatea
unei planificari anuale riguroase.
Exista apoi o serie de restrictii de ordin legislativ care se impun institutiilor bugetare si
deci si invatamântului si care ingreuneaza o folosire judicioasa a fondurilor. Astfel, in
România, institutele bugetare pot plati o marfa numai dupa receptionarea ei; sunt insa unele
firme care solicita plati anticipate si, ca atare, ele sunt excluse de pe lista ofertantilor, desi au
preturi mai convenabile. Sau, la incheierea anului financiar in luna decembrie, sumele
necheltuite se varsa inapoi la buget si multe dintre ele nu se mai restituie; pe de o parte, acesta
obliga universitatile la efectuarea unor cheltuieli neconvenabile, numai pentru a nu returna
banii (acesta cu atât mai mult cu cât unele rectificari bugetare vin câteodata aproape de
sfârsitul anului); pe de alta parte universitatile nu sunt incurajate in realizarea de economii,
care sa le permita apoi realizarea unor investitii mai importante.
In cazul activitatii financiare se aplica principiile si metodele generale ale
managementului prezentate deja in capitolul 1, cu precizarea ca, de data aceasta, aplicarea lor
este mult mai concreta, cu posibilitati de a realiza plnificari si evaluari mai precise. Nu se vor
face referiri la aplicarea managementului financiar in invatamântul superior, ci se vor discuta
cu precadere sursele de finantare.
a) Surse de finantare ale universitatilor
Sursele de finantare pentru universitati se pot imparti in surse bugetare si
extrabugetare. In prima categorie intra toate veniturile obtinute de la bugetul de stat,
indiferent de destinatia lor si de procedura prin care au fost obtinute.
Sursele / veniturile universitatilor mai pot fi impartite in venituri de baza si
suplimentare. In cadrul veniturilor de baza intra cele obtinute de la buget pe baza unor
criterii/formule stabilite de finantator si destinate cheltuielilor de baza – cheltuieli de personal
si unele cheltuieli materiale. Veniturile suplimentare includ si ele o serie de venituri bugetare
si anume, cele obtinute pe baza de competitie, la care se adauga veniturile extrabugetare;
aceste surse de venituri presupun actiuni suplimentare din partea universitatii pentru obtinerea
sau atragerea lor.
In România, conform normelor in vigoare, veniturile institutelor de invatamânt
superior se compun din:[8]
(1) sume incasate de la Ministerul Educatiei Nationale (MEN), care constau din
(a) finantarea de baza
(b) finantarea complementara
(2) venituri proprii, donatii, sponsorizari si alte taxe
In cele ce urmeaza, vor fi discutate sursele de finantare pe baza ultimei clasificari.
(1) Sume incasate de la MEN pentru
(a) Finantarea de baza: aceasta se obtine pe baza de contract institutional si se sigura de
MEN in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie; alocarea se face in functie
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de numarul de atudenti si doctoranzi care urmeaza sa fie pregatiti sau in functie de alti
indicatori specifici invatamântului superior si sumele medii ce revin pe unitatea de indicatori.
Finantarea de baza cuprinde fonduri pentru:
- cheltuieli de personal (salarii, contributii pentru asigurari sociale, deplasari interne si
internationale); contractul institutional stabileste fondul maxim pentru institutia de
invatamânt;
- cheltuieli materiale (cheltuieli de intretinere si gospodarire, pentru materiale si
prestari de servicii cu caracter functional, obiecte de inventar, reparatii curente, carti si
publicatii, perfectionare personal, protocol, protectia muncii s.a.).
(b) Finantarea complementara se obtine pe baza de contract aditional pentru fiecare
finantare complementara, adjudecat de la MEN, cât si din surse externe si cuprinde fonduri
pentru:
- cheltuieli de capital: se refera la investitii in constructii noi si in echipamente
destinate procesului de invatamânt si cercetare; incepând cu anul 1999, cheltuielile de capital
se aloca universitatilor pe baza competitive, tinând cont de prioritatile de dezvoltare a
invatamântului superior stabilite de MEN, in baza propunerilor formulate de consiliile
consultative (CNFIS – Consiliul National pentru Finantarea Invatamântului Superior si
CNCSIS – Consiliul National al Cercetarii Stiintifice in Invatamântul Superior)
- reparatii capitale si consolidari: criteriile de repartizare se propun de Directia de
Patrimoniu din MEN si se bazeaza pe rezultatele expertizei tehnice si pe orientarile prioritare
privind dezvoltarea invatamântului superior;
- subventii pentru camine si cantine: si aici se va trece la introducerea unor criterii de
eficientizare si reducere a subventiilor;
- fonduri complementare pentru cercetarea stiintifica: urmaresc constituirea in
universitati a unor centre de cercetare competitive national si international, reprezentând o
prioritate a dezvoltarii, conform afirmatiilor forurilor diriguitoare; se aloca diferentiat pe
grupuri de cercetare, in conformitate cu experienta nationala si internationala (criteriile de
alocare fiind: costurile cercetarii pe domenii de cercetare, volumul eligibil al cercetarii,
calitatea cercetarii); alaturi de aceasta, continua finantarea competitiva a proiectelor de
cercetare practicata de CNCSIS din fondul special alocat;
- burse pentru studenti si alte fonduri pentru protectia sociala a studentilor: repartizarea
acestui fond de catre MEN se face proportional cu numarul studentilor echivalenti de la
cursurile de zi;
(2) Venituri proprii, donatii, sponsorizari si taxe, percepute in conditiile legii de la persoane
fizice si juridice române si straine, care se folosesc pentru necesitatile institutului, in conditii
de autonomie universitara. Cu unele amanunte asupra acestor venituri se va reveni la punctul
(c).
In cele ce urmeaza se vor discuta câteva aspecte legate de unele din sursele de finantare
prezentate mai sus.
b)

Finantarea de baza

Finantarea de baza se realizeaza din venituri publice si, in contextul actual, ea devine din
ce in ce mai greu de suportat de cztre societate, chiar si in tarile dezvoltate. La acesta situatie
s-a ajuns din mai multe motive, dintre care se mentioneaza câteva in cele ce urmeaza.
- Cresterea accentuata in ultimile decenii a numarului de studenti.
- Preocuparea permanenta a universitatilor pentru cresterea cantitativa si calitativa a
serviciilor oferite.
- Cresterea costurilor in invatamântul superior. Aceasta se datoreaza dotarilor tot mai
pretentioase pe care incearca sa si le asigure universitatile si mai ales cresterii cheltuielilor de
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personal; cautând sa-si asigure un personal cu inalta calificare, universitatile maresc salariile
profesorilor, pentru a face fata concurentei retributiilor sporite din sectoarele economice
active (nu este si cazul tarilor sarace).
- Daca in trecut predomina angajarea absolventilor in servicii publice, astazi este preponderent
nummarul celor care se angajeaza in servicii private si atunci este normal ca statul sa-si puna
problema daca trebuie sa sustina financiar o activitate de care va beneficia intr-o mica masura.
Totusi, cresterea economica si competivitatea din toate sectoarele impune asigurarea unui
numar mare de specialisti competenti.
Situatia dificila care a aparut pe plan mondial ar putea fi depasita prin combinarea
finantarii din fonduri publice cu cea din fonduri private si cu venituri proprii ale
universitatilor. Daca in privinta ultimei surse de finantare tot mai multe universitati se arata
convinse de aceasta necesitate si actioneaza in consecinta, in privinta finantarii din fonduri
private lucrurile sunt mai delicate. In multe tari se realizeaza sponsorizari si donatii catre
universitati, dar nu este creat un mecanism sistematic de finantare a invatamântului din
fonduri private. In ansamblu, sectorul privat nu este interesat sa sprijine invatamântul,
deoarece nu are beneficii directe din aceasta actiune. Contraargumentul este acela ca
beneficiile indirecte sunt importante prin utilizarea unui personal gata calificat si sectorul
privat ar trebui sa accepte sa plateasca niste servicii de care beneficiaza.
Daca facem abstractie de universitatile particulare (relativ putine in Euroapa), sursa
principala de finantare pentru invatamântul superior ramâne cea din fonduri publice. In
legatura cu aceasta finantare apar doua aspecte esentiale: cel al eficientei si cel al echitatii
[14]. In privinta eficientei, apare o situatie oarecum asemanatoare cu cea discutata mai sus:
eficienta imediata ar implica reducerea drastica a acestor cheltuieli, insa, daca se au in vedere
beneficiile indirecte pe care le aduce invatamântul superior, acest aspect devine un argument
pentru sustinerea financiara a universitatilor din bani publici. In privinta echitatii, aceasta ar
implica necesitatea de a asigura tuturor oamenilor posibilitatea de a se instrui si de a egaliza
sansele in aceasta directie. Faptul ca statul face fata din ce in ce mai greu necesitatilor de
finantare impune gasirea unor solutii echilibrate si echitabile. Una din acestea ar fi perceperea
unor taxe modice, combinata cu acordarea de burse pentru cei cu posibilitati materiale reduse;
eventual se pot acorda si gratuitati (in unele tari gratuitatea invatamântului superior este
legiferata) pentru cei care câstiga acest drept in urma unui concurs.
Daca toate aceste aspecte devin spinoase chiar si in tarile dezvoltate, in tarile sarace ele
capata aspecte dramatice. Finantarea insuficienta a universitatilor contribuie la degradarea
calitatii invatamântului si creaza insatisfactii atât pentru studenti cât si pentru cadre didactice.
Din diverse motive, o serie de paturi sociale sunt dezavantajate. De exemplu, in România a
scazut dramatic numarul studentilor proveniti din mediul rural [29] si aceasta din cauza
dificultatilor economice, dar si datorita degradarii accentuate a invatamântului primar si
gimnazial de la sate.
Scurtele considerente de mai sus au vizat necesitatea si problemele legate de finantarea
din fonduri publice a invatamântului superior. In continuare se vor discuta unele aspecte
legate de modul de repartizare a fondurilor intre universitati. De regula, aceasta repartizare se
face de ministerul de resort, in baza propunerilor unor comisii /consilii autorizate, in
conformitate cu niste criterii, care trebuie sa fie echitabile si echilibrate si cunoscute de cei
interesati. Criteriile tin seama, in primul rând, de numarul de studenti, dar si de profilul
universitatilor sau facultatilor si de forma/formele de invatamânt din unitatea respectiva.
Pentru fiecare profil si repectiv forma de invatamânt se stabileste un coeficient. Acesti
coeficienti vor multiplica numarul de studenti dinunitatea respectiva, rezultând numarul de
studenti echivalenti, iar fondurile pentru finantarea de baza se vor calcula in functie de acest
numar [15]. Pentru exemplificare, mentionam ca in România, la coeficientul formei de
invatamânt se ia ca baza (coeficient unitar) forma de la cursuri de zi, iar valoarea maxima este
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3 pentru studii aprofundate sau doctorat cu frecventa. Coeficientii referitori la profilurile de
invatamânt sunt unitari pentru matematica, economic si socio-uman si supraunitari la celelalte
profiluri (stiinte –1,472, tehnic –1,472, medicina –1,708, muzica-arte – 2,477, teatru-film –
5,374 s.a.). Acesti coeficienti tin cont de costurile per student inregistrate in anii anteriori la
profilurile respective. Desigur, coeficientii au o doza de relativitate, printre care si faptul ca au
iesit avantajate profilurile care nu au facut economii in anii anteriori.
Autonomia universitara trebuie sa se manifeste si in cadrul fiecarui institut in parte, ceea
ce implica repartizarea fondurilor intre facultati dupa aceleasi criterii ca si intre institute. In
lipsa unor precizari clare si ferme, la acest nivel pot sa apara o serie de disfunctionalitati si
abuzuri, facute chiar in numele autonomiei universitare. Astfel, daca in senatul unei
universitati predomina reprezentantii unor facultati interesate intr-un alt mod de distribuire a
fondurilor, se poate ajunge la favorizarea a acestora. De exemplu, sunt facultati care au
crescut in mod exagerat si nejustificat numarul de specializari, ceea ce conduce la un cost per
student crescut si din aceasta cauza sunt in mare dificultate in privinta acopririi financiare.
Aceste facultati sunt interesate in repartizarea fondurilor proportional cu numarul posturilor
didactice si nu cu al studentilor. Acceptarea unor astfel de criterii are, de regula, ca efect
mentinerea arificiala in functiune a unor specializari fara cautare pe piata muncii.
c) Surse de venituri suplimentare
In conditiile actuale, in intreaga lume, universitatile isi pun in mod foarte serios
problema cresterii veniturilor pe seama unor surse suplimentare fata de cele de baza obtinute
din finantarea publica. Cresterea veniturilor suplimentare este considerata aproape unanim ca
o conditie indispensabila pentru dezvoltarea universitatii si chiar pentru insasi existenta ei.
Conform semnificatiei date mai sus, sursele de venituri suplimentare se refera la toate
veniturile (incluzând si unele de provenienta bugetara) pentru obtinerea carora universitatile
trebuie sa intreprinda actiuni speciale, printre care si cele de a participa la competitii. Astfel,
aici intra cheltuielile de capital (pentru investitii in constructii noi, sau in echipamente
destinate procesului didactic sau de cercetare), daca acestea se obtin pe baze competitive, dar
nu intra cheltuielile pentru reparatii capitale si consolidari, daca acestea se obtin in baza
repartitiei conform unor criterii. Facem aceasta demarcatie in intentia de a discuta aici
posibilitatile pe care le au universitatile de a-si mari veniturile prin eforturi proprii mai mult
sau mai putin intense. Atragem atentia ca nu este vorba doar de efortul institutiei, ci si al
diverselor subunitati, colective, sau chiar persoane, care trebuie sa se implica cât mai activ in
aceasta directie. Din acest motiv, toti membrii comunitatii academice si administrative trebuie
sa cunoasca posibilitatile de obtinere a unor astfel de venituri, pentru a fi in masura sa
foloseasca toate oportunitatile care apar.
Stimularea initiativelor individuale nu absolva universitatile si facultatile de a avea
preocupari active si concrete in aceasta directie, fiind necesar sa se creeze un adevarat
management al resurselor suplimentare, al modului de atragere si utilizare judicioasa a acestor
fonduri. Se vorbeste azi tot mai mult azi de universitati antreprenoriale, care pun un mare
accent pe organizarea si desfasurarea activitatilor care aduc profituri pentru ele. Sunt unii care
la denumesc chiar universitati inovatoare, dar calificativul de antreprenorial este mai adecvat,
pentru ca precizeaza in ce consta inovarea si marcheaza efortul propriu al acestora si actiunile
care au condus la transformarile lor organizationale. Profesorul B.R. Clark de la UCLA –
California, care a intreprins un indelungat studiu prin mai multe universitati europene,
sintetizeaza in cartea sa „Spre o universitate antreprenoriala” [11] trasaturile definitorii pentru
o astfel de universitate, dar si particularitatile specifice diverselor institutii, pe care le prezinta
ca studii de caz. Aceste studii se refera la Universitatile Warwik (Anglia), Twente (Olanda),
Strathclyde (Scotia), Chalmers (Suedia) si Joensuu (Finlanda); dupa cum se observa, nu este
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vorba de universitati dintre cele mai renumite, fiind infiintate relativ recent, chiar daca unele
au provenit din transformarea unor „scoli” existente. Toate insa s-au remarcat printr-o
dinamica deosebita, prin masuri care le-au permis sa-si sporeasca veniturile si sa dezvolte
structura. Aceste universitati, precum si multe altele din Europa, s-au angrenat in gasirea unor
formule noi de organizare academica, administrativa si financiara, de multe ori inovative
pentru tarile respective, care le-au permis sa-si intareasca pozitia si prestigiul. Specific
acestora este indreptarea spre o gestiune cât mai independenta si gasirea unor solutii noi
pentru sporirea veniturilor.
Gasirea unor noi surse de finantare conduce de multe ori la lansarea unor activitati care
au o legatura mai mica cu cea academica si mai ales cu activitatea de invatamânt, care trebuie
sa ramâna preocuparea universitara de baza. Din acest motiv, nu sunt putine vocile care
considera ca universitatile trebuie sa-si consacre eforturile spre menirea lor principala, iar
finantarea lor sa fie asigurata in mod corespunzator de guvern. Fara indoiala, acesta formula
asigura o calitate sporita pentru activitatea academica, dar realitatea ultimilor ani a dovedit ca
guvernele nu intentioneaza sau nu pot sa asigure sustinerea financiara la nivelul dorit. Este de
asteptat ca in viitorii ani sa nu mai fie cale de ales in aceasta privinta, iar universitatile care nu
vor gasi solutii proprii pentru cresterea veniturilor suplimentare sa nu mai poata supravietui.
Dorim sa remarcam ca in România au existat inca de la mijlocul anilor 70 preocupari
pentru realizarea de venituri suplimentare prin activitati ce cercetare contractata si
microproductie, cu mentiunea ca acestea aveau scopul principal de a sprijini productia (asa
numita integrare invatamânt – cercetare – productie). Chiar si sub acest aspect, initiativa era
in ton cu preocuparile, de multe ori ulterioare, pe plan mondial de a asigura cercetarii
universitare o utilitate sociala. Cu timpul aceasta a devenit o preocupare majora, de multe ori
dominanta, impusa universitatilor (mai ales tehnice) in special prin planuri valorice de
cercetare si microproductie. destul de greu de realizat si care lasau pe plan secundar procesul
de invatamânt. Acest lucru, precum si faptul ca de multe ori cointeresarea materiala era redusa
sau inexistenta, precum si o serie de exagerari, precum indicatia ca orele didactice sa se
desfasoare pe platforme industriale, au facut ca problema sa intâmpine o rezistenta (mai mult
tacita) din partea multor cadre didactice. Acest fapt a facut ca la inceputul anilor 90 sa fie
abandonate aproape complet astfel de preocupari, care sunt apreciate, in prezent, in intreaga
lume, dar care atunci au fost considerate ca fiind de domeniul vechiului regim politic.
Ulterior, universitatile au cautat sa refaca legaturile cu industria, ca o necesitate fireaca pentru
ambele parti si ca o modalitate de a-si spori veniturile, dar starea economica nu a mai permis
acet lucru, intreprinderile fiind confruntate cu probleme dificile si nemaifiind interesate sa
suporte costuri pentru cercetare. Din pacate, aceasta stare de fapt se perpetueaza si in prezent,
legaturile invatamântului românesc cu economia fiind reduse pe aceasta directie.
Ne propunem ca, in continuare, sa trecem in revista principalele modalitati prin care
universitatile pot sa-si asigure venituri suplimantare.
- (1) Participarea la competitii de proiecte de finantare din resurse bugetare: se poate aplica
in tarile in care exista asigurate astfel de resurse pe baze competitive. Aceasta implica, in
primul rând cunoasterea acestor resurse, participarea la competitie prin intocmirea unor
proiecte bine documentate si in conformitate cu cerintele finantatorului, urmate apoi,
bineinteles, de realizarea proiectelor si raportarea periodica si finala asupra stadiului si
indeplinirii acestora. La astfel de proiecte pot participa universitatile si colective ale acestora,
contractele incheindu-se, de regula, intre persoana juridica ( universitatea) si finantator. Astfel
de finantari se pot obtine pentru:
- granturi de cercetare stiintifica: in numeroase tari sunt instituite astfel de granturi, oferite de
organisme abilitate si finantate din fonduri publice; in multe tari aceasta reprezinta principala
sursa de finantare extrabugetara pentru universitati, ajungându-se de multe ori ca ea sa
reprezinte câteva zeci de procente din veniturile totale ale univeritatii;
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- fonduri complementare pentru cercetare stiintifica: se aloca in unele tari (sau exista intentia
de a le introduce) cu scopul principal de a constitui in universitati centre de cercetare
competitive national si international; alocarea se face diferentiat, mai putin pe baza de
competitie si mai mult conform valorii colectivelor de cercetare. Prin aceasta se favorizeaza
colectivele care au deja realizari remarcabile si ofera garantia obtinerii unor bune rezultate si
in viitor; accederea la aceste fonduri presupune un efort prealabil si de durata din partea
memebrilor colectivului.
- proiecte de dezvoltare institutionala: se asigura pentru realizare de dotari, infiintarea/
dezvoltarea de noi specializari si forme de invatamânt, introducerea de noi mijloace si tehnici
de predare si evaluare etc.;
- fonduri pentru cheltuieli de capital pentru investitii in constructii noi si in echipamente
pentru procesul didactic si de cercetare (se aplica in tarile in care legislatia prevede
repartizarea acestor fonduri bugetare pe baza de competitie); atragerea si derularea acestor
fonduri presupune implicarea unor colective academice si/sau administrative.
-(2). Participarea universitatii la competitii de proiecte finantate din surse extrabugetare:se
refera, in linii mari, la proiecte de acelasi tip cu cele mentionate la punctul (1), dar care sunt
finantate din alte surse, cum ar fi o serie de organizatii neguvernamentale si mai ales
organisme internationale sau guvernele altor state. Pentru multe universitati, organismele
internationale, cum ar fi Uniunea Europeana sau NATO, asigura un aport important de
venituri pe baza unor competitii de proiecte de diverse tipuri. De mentionat ca tarile din estul
Europei au, de regula, si ele acces la astfel de programe, unele dintre acestea fiind concepute
special pentru ele. Un fapt demn de remarcat este acela ca finantarile din aceste surse sunt de
obicei mult mai consistente decât cele obtenabile de la guvernele tarilor est-europene.
Astfel de finantari se asigura penru:
- proiecte de dezvoltare institutionala, care au aceleasi obiective cu cele specificate mai sus;
- mobilitati ale studentilor si cadrelor didactice asigurate pentru perioade cuprinse intre
câteva zile si câteva luni, nedepasind, de regula un an; evident, aceste proiecte nu aduc
venituri universitatilor, dar ele sunt utile pentru ca permit efectuarea unor vizite de lucru
deosebit defolositoare, fara a afecta bugetul institutiei; de mentionat ca realizarea mobilitatilor
se poate efectua si in cadrul proiectelor de alta natura, care le includ;
- granturi de cercetare stiintifica: acestea impun, de obicei, o coparticipare a unor colective
din diverse tari; pentru tarile est-europene se prevede, de regula, participarea obligatorie si a
unui colectiv dintr-o tara a comunitatii europene;
- proiecte pentru dotare, interconectare etc.; de obicei, aceste finantari se acorda in scopul
introducerii/ dezvoltarii de noi metode, mijloace si forme de invatamânt;
- proiecte pentru editare de reviste stiintifice si materiale didactice.[24]
Printre organismele care acorda cele importante finantari pentru mediul universitar
mentionam:
- Uniunea Europeana, prin diverse programe de anvergura, cum ar fi PHARE (destinat
invatamântului, in general, dar si sustinerii unor programe economice si sociale; in cadrul
acestuia s-a desfasurat si binecunoscutul program TEMPUS, recent incheiat si destinat
invatamântului superior din tarile est-europene, mai ales dezvoltarii institutionale),
SOCRATES (destinat schimburilor de studenti si cadre didactice), COPERNICUS (axat pe
probleme de cercetare), Programul Cadru V (Framework Program V) (axat pe probleme de
cercetare si de sprijinire a intreprinderilor mici si mijlocii) s.a.
- NATO, care finanteaza programe de cercetare pentru colective din diverse tari, inclusiv esteuropene.
- Guvernul Elvetiei, care sprijina programe de cercetare in tarile est-europene prin programul
SCOPES (este o replica la programele Uniunii Europene, Elvetia nefacând parte din acest
organism).
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- Banca Mondiala, care ofera sprijin financiar mai ales pentru dezvoltare institutionala;
granturile sunt suportate de B.M. in proportie de 70%, restul trebuind sa fie acoperit de
guvernul cu care Banca Mondiala are incheiate acorduri.
- Diverse organiatii filantropice, cum este Fundatia pentru o Societate Deschisa, care acorda
sprijin financiar pentru mobilitati si pentru programe de dezvoltare institutionala.
Pentru cei interesati in aflarea mai multor amanunte, precizam adresele la care pot fi
accesate pagini Web ale câtorva din programele mentionate:
- www.snf.ch - pentru programul SCOPES;
- www.nato.int/science - pentru programele de cercetare finantate de NATO;
- www.cordis.lu pentru Programul Cadru V.
-(3) Diversificarea ofertei de instruire pe baze de taxe: exista posibilitatea de a introduce noi
forme de invatamânt, suportat financiar de catre cei interesati. Astfel, se poate introduce:
- organizarea de cursuri pe diverse teme;
- formare postuniversitara continua; este preferabil ca aceasta sa se realizeze modular, cu
accesul cursantului la modulul/modulele preferate;
- invatamânt deschis la distanta;
- inmatriculare de studenti si doctoranzi straini;
- organizarea de cursuri la solicitarea unor unitati economice
-(4) Implicarea in sprijinirea vietii social-economice, prin infiintarea de centre de transfer
tehnologic si inovatie, sau prin diverse oferte de servicii publice. Aceasta implicare se poate
realiza la nivel local, regional sau national, prezentând si avantajul. largirii posibilitatilor de
instruire practica si al cunoasterii mai bune a situatiei de pe piata muncii.
-(5) Atragerea de resurse prin colaborari cu diverse organisme non-profit sau societati
comerciale, care se poate materializa prin:
- echiparea la preturi preferentiale a unor laboratoare, sali, spatii de agement etc, in cshimbul
unei publicitati moderate pentru bunul livrat;
- asocierea in vederea expoloatarii unor resurse aflate in dotarea universitatii, fara a prejudicia
interesele acesteia
-(6) Sprijin financiar direct sau sub alta forma, prin donatii si sponsorizari;
-(7) Venituri proprii ale universitatii, care pot fi foarte diverse, cum ar fi:
- instituirea de taxe administrative pentru servicii suplimentare oferite studentilor (de exemplu
pentru refacerea unor ore, pentru re-examinari), candidatilor la admitere sau persoanelor din
mediul extrauniversitar;
- introducerea in universitatile de stat a unor locuri cu taxa, suplimentare fata de cele acordate
de minister;
- publicarea si distribuirea de reviste stiintifice;
- vânzare de materiale didactice, inclusiv cursuri;
- inchiriere de spatii pentru servicii utile studentilor si cadrelor didactice (pentru fotocopiere,
chioscuri/standuri cu produse alimentare, librarie, papetarie etc);
- inchiriere de spatii pentru anumite societati comerciale (numai daca acestea exista in exces
si, de preferat, numai pentru societati comerciale care desfasoara o activitate in profilul
facultatii care o gazduieste);
- inchiriere de sali pentru manifestari stiintifice si culturale, reuniuni profesionale, expozitii
etc.
- transformarea unor camine pe timpul vacantelor in spatii de cazare;
- valorificarea prin inchiriere a unor echipamente si utilaje disponibile;
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- perceperea de taxe de la universitatile care recurg la serviciile profesorilor titulari din
propria institutie.[24]
d)

Utilizarea rationala a resurselor

Efectul benefic al utilizarii judicioase a tuturor resurselor – financiare, materiale sau
umane – este in afara oricarei discutii.
Grija pentru resursele umane trebuie sa fie o preocupare majora a universitatilor, pentru
ca acestea constituie principala lor avutie. Aceasta trebuie sa se manifeste prin crearea unui
madiu de lucru si relational corespunzator, prin asigurarea conditiilor pentru perfectionare si,
nu in ultimul rând, printr-o remunerare corespunzatoare statutului si importantei sociale a
muncii desfasurate. Din pacate, in tarile sarace, multe din aceste conditii si mai ales ultima nu
sunt asigurare. Aceasta face ca multe cadre valoroase sa caute plasament in alte parti, eventual
in afara granitelor tarii, sau sa incerce gasirea unor mijloace suplimentare de subzistenta,
acordând astfel mai putina atentie problemelor academice. Toate acestea au repercursiuni
nefavorabile asupra calitatii invatamântului superior si se vor resimti curând si pe un plan
social mai larg.
Utilizarea rationala a resurselor materiale si financiare trebuie sa fie aplicata de fiecare
persoana din universitate, de facultati, servicii, universitati si chiar la nivel de macrosistem La
fiecare nivel, aceste preocupari trebuie sa se concretizeze in planuri de masuri speciale, a
caror realizare sa fie urmarita cu consecventa. Din pacate, sunt destule cazuri când se constata
chiar la nivel de macrosistem o utilizare nerationala a resurselor financiare, de multe ori din
cauza unor masuri populiste sau sub influienta diferitor presiuni. Astfel, in România, in anul
1996, bugetul alocat cercetarii stiintifice universitare a fost de numai 10 miliarde lei, dar
sumele cheltuite de MEN pentru transportul cu tarif redus al studentilor si elevilor (pe caile
ferate sau pentru transportul local) au fost de peste 100 miliarde lei, iar in 1997 s-a alocat
pentru ajutorarea elevilor si studentilor nevoiasi 6% din intregul buget pentru invatamânt (este
drept ca nu toata suma a fost cheltuita) [29]. Daca deplasarea in alte localitati pentru studentii
nevoiasi la inceputul si sfârsitul vacantelor ar putea fi justificata, acordarea de gratuitati
permanente pentru transport urban sau interurban este complet lipsita de sens, in conditiile in
care salariatii nu beneficiaza de nici un fel de gratuitati. De asemenea, alocarea unui procent
de 6% din bugetul total pentru solutionarea unor probleme sociale este total neprofitabila
pentru invatanânt. De asemenea, fondul de burse este exagerat de mare, acestea acordându-se
prioritar pentru rezultate la invatatura si nu pe criterii sociale, asa cum se procedeaza in tarile
Uniunii Europene. O rationalizare a acestor costuri importante este necesara, oricât de
nepopulara ar fi o astfel de masura.
Desigur, in afara exemplificarilor de mai sus, mai exista si alte cazuri de risipa a
fondurilor la nivel de macrosistem, dar nu trebuie uitat ca si in cadrul universitatilor se poate
interveni eficient pentru realizare de economii.
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CONCLUZII
Pe plan mondial, invatamântul superior trece printr-o serie de transformari profunde,
in incercarea de a face fata multiplelor probleme pe care le ridica societatea contemporana. In
ultimile decenii a crescut semnificativ numarul de studenti, de universitati si facultati, iar
sustinerea acestora din fonduri publice se realizeaza din ce in ce mai dificil. Expansiunea
numerica face fata din ce in ce mai greu cerintelor crescânde de calitate pe care le reclama
societatea.
Noile tehnologii, mai ales cele de informare si de comunicare deschid perspective
inedite in privinta mijloacelor si formelor de invatamânt, spre care universitatile se simt
atrase, in pofida unor costuri suplimentare pe care le implica implementarea acestora.
Pentru a face fata ceritelor tot mai mari, in conditiile unei sustineri bugetare limitate,
universitatile sunt nevoite sa apeleze din ce in ce mai mult la surse de finantare suplimentare,
multe dintre acestea fiind obtinute pe baza de competitie, ceea ce implica un efort sporit din
partea acestora.
Cerintele din ce in ce mai numeroase si mai complexe care se pun la ora actuala
invatamântului superior impun mari responsabilitati factorilor de decizie de la diverse niveluri
de macrosistem si de microsisteme. Deciziile acestora sunt cu atât mai importante cu cât, de
multe ori, urmarile lor se pot constata abia dupa foarte mult timp si corectiile se pot realiza cu
dificultate. Pentru o buna dirijare a intregului proces la diverse niveluri, apelarea la principiile
si metodele managementului stiintific se impune tot mai mult. Fara indoiala ca multi
conducatori pot sa faca abstractie de aceste principii si sa nu apeleze in mod constient la ele,
insa folosirea tehnicilor manageriale reprezinta un instrument de mare utilitate in dirijarea
activitatilor. Un argument in plus pentru sustinerea aplicarii managementului stiintific in
invatamânt este diversitatea foarte mare de activitati complexe care se practica in acest
domeniu (invatamânt, cercetare, administratie, gestiune financiara s.a.), diversitate care este
putin intâlnita in alte sectoare de activitate umana.
Managementul modern pune mare accent pe participarea activa si motivata a tuturor
membrilor colectivului. Fiecare dintre acestia trebuie sa devina un manager in sectorul sau de
activitate si, ca atare, trebuie sa fie familiarizat cu principiile si metodele manageriale. In plus,
managementul pune un mare accent pe factorul uman, care este preponderent in invatamânt,
deoarece finalitatea de baza a acestuia este formarea oamenilor. Ca atare, cerinta mentionata
referitoare la cunoasterea tehnicilor manageriale de catre un cerc cât mai larg de participanti
la realizarea procesului este mai imperioasa in domeniul universitar.
In ultimul deceniu se vorbeste tot mai mult de managementul universitar, cu
diversele sale componente, referitoare la anumite laturi ale sale (managementul strategic, sau
cel al calitatii), sau la diverse sectoare de activitate (managementul academic, administrativ,
financiar). Evidentierea diverselor componente ale managementului universitar este
importanta mai mult din punct de vedere metodologic, pentru ca un conducator de la nivelul
institutiei sau facultatii trebuie sa cunoasca si aplice managementul universitar in ansamblu,
impletind toate componentele sale. Chiar daca sunt voci care considera ca insistenta cu care se
vorbeste despre managementul universitar si de anumite componente ale sale este in mare
masura o chestiune de moda [11], nu trebuie uitat ca schimbarile care se impun in sistemul
educational actual impun o conducere dinamica, profesionista, capabila sa adapteze toate
principiile si tehnicile moderne existente in aceasta directie.
69

Managementul presupune receptivitate la nou si la schimbare, iar schimbarea este
necesara in invatamântul superior actual. Trebuie sa aiba loc, in primul rând, o schimbare de
mentalitate si apoi sa se produca schimbari si in structura universitara, in modul ei de
conducere, in formele, mijloacele si metodele de invatamânt. Exista rezistenta la schimbari
chiar in interiorul sistemului, dar ele vor trebui oricum facute cândva si cu cât se vor realiza
mai repede si mai corect, consecintele vor fi mai putin dureroase.
Un obiectiv major al invatamântului superior este de a face fata cerintelor pietei
muncii. Schimbarile mentionate mai sus si managementul universitar trebuie sa tina seama in
mod deosebit de acest aspect.
Problemele manageriale sunt cu atât mai dificile cu cât universitatile se afla intr-o
situatie financiara mai precara, ceea ce se intâmpla in multe din tarile est-europene.
Dificultatile provin dintr-un buget sarac si din greutatile in gasirea unor surse de finantare
suplimentare acoperitoare. Totusi, aceasta posibilitate nu trebuie niciodata abandonata, mai
ales ca exista si modalitati de apelare la finantare externa.

Studiul de fata a incercat sa prezinte aspectele principale legate de managementul
universitar, sa evidentieze utilitatea aplicarii tehnicilor manageriale in toate sectoarele vietii
universitare, care permit o eficientizare a intregii activitati si obtinerea unei perspective mai
clare asupra viitorului. S-au facut multe refriri la situatia din tarile vest-europene, dar mai ales
la situatia din România, cu care starile din Republica Moldova prezinta multe asemanari.
Studiul se doreste a fi o punere in tema cu problemetica si tehnicile managementului
universitar pentru acei multi care se recomanda sa fie la curent cu aceste probleme, pentru a
contribui la eficientizarea vietii universitare. Pentru cei deja familiarizati cu problematica
tratata, speram ca studiul sa aduca unele idei asupra carora merita sa se mediteze, chiar daca
nu intotdeauna sunt imparasite parerile autorului.
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