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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Stimați colegi, dragi studenți, 

 

Programul managerial pe care îl propun pleacă de la premisa și încredințarea 

autorului că resursa cea mai importantă de care dispune Universitatea Româno-

Americană o reprezintă atât angajații săi, cadre didactice și personal administrativ, cât și 

studenții și absolvenții care au studiat aici în cei aproape 29 de ani de la înființare. 

Mi-am propus să fiu cât mai succint în procesul de elaborare, deoarece îmi doresc 

ca prezentul material să fie citit de cât mai mulți membri ai comunității noastre 

universitare. Totodată, sper că mulți dintre colegii și studenții care citesc acest program 

să poată recunoaște în paginile sale nota personală pe care am dorit să i-o imprim. 

Îmi asum această candidatură la funcția de rector deoarece consider că am ajuns 

într-o etapă de viață care îmi permite să îmi dedic mare parte din timp acestei activități, și 

cred, totodată, că am acumulat  experiența profesională și personală ce îmi permite accesul 

la o asemenea funcție. 

În elaborarea programului m-am ghidat după misiunea asumată public de 

Universitate, și anume oferirea de servicii de educație și cercetare la un înalt 

standard de calitate, într-un climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenți, cât 

și pentru corpul profesoral. 

Viziunea mea cu privire la evoluția viitoare a Universității se centrează pe 

consolidarea dimensiunii internaționale a instituției noastre, pe formarea  de 

forță de muncă înalt calificată, orientată la nivel internațional, pe oferirea de servicii 

studențești de calitate superioară și pe construirea unui renume în deservirea 

comunității locale, care devine din ce în ce mai internaționalizată. 

Reușita absolvenților noștri ne obligă să continuăm pe calea exigenței, 

profesionalismului, performanței și asumării valorilor autentice. Ne-am bucurat să 

constatăm că o parte din succesul profesional și personal este atribuit de participanții la 

reuniunile absolvenților și timpului petrecut în Universitatea Româno-Americană, mulți 

ajungând economiști, juriști sau informaticieni de top, recunoscuți ca atare de comunitatea 

internă și internațională pentru profesionalismul lor. 

Totodată, dedicarea și așteptările din ce în ce mai crescânde ale colegilor noștri, 

cadre didactice și personal administrativ deopotrivă, generează o motivație suplimentară 

în a menține ștacheta cât mai sus în anii următori, care nu se anunță deloc ușori. Pentru 
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mulți dintre colegi, viața lor se confundă cu evoluția universității, fie că au fost sau nu 

absolvenții acesteia. Aici s-au desăvârșit academic, aici au cunoscut maturizarea personală 

și profesională, aici au pus suflet la consolidarea instituției și cred că mulți de aici își doresc 

să iasă la pensie, chiar dacă o parte mai au și alte preocupări profesionale. Aduc în amintire 

spusele fondatorului universității, prof.univ.dr. Ion Smedescu, care sunt valabile pentru 

mulți dintre noi: ”pentru mine, Universitatea Româno-Americană înseamnă totul: casă, familie, 

profesie și timp liber”. 

 

DESPRE MINE 

Primul contact cu Universitatea Româno-

Americană s-a produs în anul 1992, când am 

devenit studentul Facultății de Relații Comerciale 

și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, pe 

care am absolvit-o în anul 1997. După absolvire și 

promovarea examenului de licență la Academia de 

Studii Economice, la propunerea rectorului 

fondator și mentorului meu, prof.univ.dr. Ion 

Smedescu, am devenit cadru didactic al 

Universității, la Catedra/ Departamentul de 

Comerț, Integrare și Administrarea Afacerilor, 

parcurgând toate etapele carierei universitare, de 

la preparator până la profesor universitar. Principalele discipline la care  am susținut  și 

susțin cursuri și ore de seminar la ambele cicluri universitare pe care le derulează 

Universitatea în acest moment, licență și masterat, sunt Managementul Afacerilor 

Internaționale, Negocierea Afacerilor Internaționale și Tehnica Tranzacțiilor Complexe 

Internaționale, atât în limba română, cât și în limba engleză. În toată această perioadă, 

începută acum 22 de ani, am avut ocazia să colaborez cu studenți și masteranzi de la toate 

facultățile din Universitatea Româno-Americană (cu excepția firească a celei mai noi, 

EFSK), precum și cu personalul didactic și administrativ din cadrul acestora. Cu toate că 

nu am susținut anual activități didactice în cadrul lor, pot afirma că sunt familiarizat cu 

mediul de lucru existent în fiecare din facultățile universității. 

În privința continuării pregătirii educaționale, după absolvirea facultății, în țară, am 

absolvit programul de Studii aprofundate în Sociologie Politică și Politica Bunăstării, de la 

Facultatea de Sociologie, Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității din București, apoi 

am urmat Studii postuniversitare în Comunicare și Relații Publice la Facultatea de 

Comunicare și Relații Publice, din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și 

Administrative, absolvind apoi programul de doctorat în domeniul și specializarea Relații 

Economice Internaționale la Academia de Studii Economice. În străinătate, grație 
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colaborării permanente cu James Madison University, am avut ocazia să studiez pentru un 

an la College of Business, într-o perioadă plină de provocări, 2001-2002. 

În ceea ce privește funcțiile administrative pe care le-am ocupat în Universitatea 

Româno-Americană, am început prin a fi secretar al Consiliului Profesoral, apoi consilier 

expert, prodecan, decan și prorector. Ca reprezentant al Universității, am fost membru 

al Comitetului Director al Asociației Facultăților de Economie din România și membru al 

comitetului Educație din cadrul Camerei Americane de Comerț din România (AmCham). 

Împreună cu toți colegii din colectivele în care am lucrat am participat la obținerea 

primei acreditări a Universității Româno-Americane, consfințită de legea 274/2002, la 

obținerea primei acreditări a Facultății de Studii Economice Europene, în anul 2007 și la 

obținerea calificativului Grad de încredere ridicat din partea ARACIS, în 2010 și 2015, care 

a inclus în procedura de evaluare și programul Afaceri Internaționale,  Totodată, am 

contribuit la acreditarea primului program de studii cu predare în limba engleză din 

universitate, International Business, în anul 2011, la crearea primului program de masterat 

în limba engleză, International Business and Entrepreneurship (2015), la acreditarea de 

către un organism profesional recunoscut internațional,  ACCA, a programului de 

masterat Gestiunea și Auditul Afacerilor, la negocierea cu succes a acordului cu 

Universitatea din Siena pentru programul de tip double degree Finance, la clasificarea 

programelor Afaceri Internaționale și Finanțe și Bănci în prima categorie, A, de excelență, 

cu ocazia ierarhizării programelor de studii din 2011, la aducerea Facultății de Relații 

Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale, care avea un singur program 

acreditat, la structura complexă pe care o cunoaște astăzi sau la coordonarea Școlii 

Internaționale de Vară în perioada 2006-2018, organizată împreună cu University of 

Alabama in Huntsville.  În ultimii ani, m-am ocupat de gestionarea relației cu mediul socio-

economic și de organizarea de evenimente la care au participat invitați de marcă din sfera 

vieții profesionale, dar și absolvenți de succes ai Universității. Aceste evenimente, a căror 

frecvență a ajuns, grație implicării multor colegi, la două pe săptămână, au avut o tematică 

multidisciplinară și au vizat crearea de competențe transversale. Ele au fost organizate cu 

sprijinul unor instituții și organizații profesionale și s-au finalizat, de multe ori, prin 

certificarea profesională a studenților. De asemenea, m-a preocupat  asigurarea unor 

condiții optime de cazare în Căminul-Hotel al Universității pentru studenții noștri. 

 

CUVÂNT CĂTRE COLEGI 

În ciclul său de funcționare orice organizație trece inevitabil prin procese de 

schimbare, de readaptare, de reajustare la condițiile specifice de piață, iar rolul 

angajaților în aceste procese este crucial. Chiar și instituțiile din domeniul educațional, de 

care aparține Universitatea noastră, nu sunt scutite de asemenea redefiniri impuse din varii 

considerente: schimbarea personalului de conducere la vârf (așa cum se întâmplă acum), 
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schimbări de legislație, schimbări demografice, reformarea curriculei, etc. Cei care 

gestionează aceste schimbări ar trebui să înțeleagă foarte bine atât rolul exercitat de 

personal, cât și posibila apariție, normală de altfel, a rezistenței acestuia la schimbare.  

Participarea oricărui actor academic la mediul educațional intern și internațional 

generează, indubitabil, o serie generoasă de riscuri. Cu cât mediul devine mai turbulent, 

cu atât provocările la care Universitatea trebuie să facă față sunt mai mari și mai diverse. 

Dacă adăugăm în ecuația schimbării și factori exogeni, precum factorul presiunii 

concurențiale internaționale, apare necesitatea de a anticipa și reacționa în mod adecvat. 

Așa cum am observat cu toții, când sunt confruntați cu riscuri, oamenii pot să reacționeze 

diferit: fie evită riscul, fie îl asumă sau încearcă să-l minimizeze, ori caută să îl transfere 

către un terț. 

De ce multe programe de schimbare eșuează? Originea cauzelor care conduc la 

eșecul schimbării constă în modul în care se realizează interacțiunea cu oamenii din 

organizația aflată în procesul de transformare. Printre cauzele intrinseci ale eșecului se 

enumeră: (1) orientarea masivă a atenției asupra schimbării sistemelor și proceselor și 

plecarea de la prezumția, eronată, că noile sisteme și procese vor determina schimbarea 

comportamentului angajaților, (2) așteptarea, la fel de eronată, că angajații se vor 

comporta diferit fără ca cineva să îi învețe ce sau cum să facă, precum și (3) concentrarea 

pe schimbarea atitudinilor și valorilor, care ar determina, iarăși așteptare eronată, 

schimbare comportamentală.   

Personal, sunt încrezător că membrii comunității noastre universitare pot să se 

adapteze rapid oricăror provocări și responsabilități inedite ar apărea, deoarece consider 

că sunt adaptabili, inventivi, și imaginativi. Acest activ intangibil, personalul, joacă un rol 

imens în ceea ce înseamnă potențialul Universității și, de altfel, pot spune aici ferm că o 

relație bună dezvoltată de managementul Universității cu toți colegii trebuie să fie o 

prioritate și o normalitate.  

Sunt convins că în asemenea momente care pot fi caracterizate de o anumită stare 

de emulație,  o organizație matură cum este Universitatea noastră știe să își aleagă cu 

atenție conducătorii pe toate palierele de management. De asemenea, sper că în perioada 

următoare Universitatea își va dovedi înțelepciunea pentru a evita fenomenul schimbării 

de dragul schimbării, întâlnit în multe instituții, care poate fi dăunător angajaților, la fel cum 

este și neluarea în considerare a ritmului în care se pot produce schimbările într-o 

organizație. Fiecare organizație are un ritm al său, propriu (numit în literatură 

cronobiologie), pe care trebuie să îl simțim cu toții foarte bine.  Totodată, trebuie 

preîntâmpinate și efectele negative ce s-ar putea produce prin preluarea întocmai a unor 

modele care nu țin cont de specificitățile Universității noastre. 

În ceea ce mă privește, mă poziționez pe coordonata abordării participative a 

proceselor de transformare instituțională. Împreună putem lucra la îmbunătățirea culturii 
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organizaționale, la modificarea modului de comunicare în instituție și la evaluarea adecvată 

a acelor activități, procese și programe care necesită transformare. I-am apreciat 

întotdeauna pe colegii care au dovedit că dispun de multă energie, lucrează bine în echipă 

și pun multă pasiune în ceea ce fac. Sunt conștient că un bun lider trebuie să fie capabil 

să acorde putere, să știe să delege și, mai ales, să aibă încredere în cei cu care lucrează. 

 

O DIAGNOZĂ A SITUAȚIEI ACTUALE 

În buna tradiție a elaborării de programe manageriale s-a încetățenit ideea de a 

surprinde apriori starea de fapt existentă în organizație pentru a putea formula, în mod 

pertinent, o serie de obiective cu caracter strategic pe care autorul trebuie să le facă 

cunoscute pentru a obține acceptul și adeziunea membrilor comunității căreia i se 

adresează, pentru ca apoi să fie puse în practică în mod consecvent și în cunoștință de 

cauză.   

Personal, sunt convins că toți membrii comunității noastre academice, fără 

excepție, trebuie să cunoască direcția către care ne vom îndrepta, dacă unul sau altul 

dintre candidați va fi ales în funcția de rector al Universității, astfel încât, în mod rațional, 

să poată înțelege și opta către ce fel de viitor dorește să meargă atât instituțional, cât și 

personal. Totodată, ca fost prodecan, decan sau prorector, consider că este colegial, etic 

și principial să îmi asum, în solidar cu echipele din care am făcut parte, și neajunsurile 

generate de activitatea mea intrinsecă sau cea agregată. 

Plecând la drum în 1991 cu un număr de 7 facultăți, din care 2 au dispărut relativ 

rapid din oferta sa educațională, Universitatea Româno-Americană are astăzi în structura 

sa același număr de facultăți, cu 11 specializări de studii universitare de licență și 24 de 

programe de studii universitare de masterat (nu toate în funcțiune), unde învață aprox. 

2800 de studenți și lucrează aprox. 170 de cadre didactice, la care se adaugă aproape 60 

de colegi aparținând personalului nedidactic. 

Universitatea Româno-Americană se distinge în peisajul universitar românesc prin 

câteva caracteristici definitorii: 

- se bucură de reputația de a fi considerată cea mai bună universitate privată din 

România 

- o relație foarte apropiată între profesori și studenți, în care barierele formale nu există 

- o relație apropiată cu mediul de business, dezvoltată pe paliere multiple 

- plasarea în avanpostul internaționalizării în domeniul învățământului superior din 

România 

- un sediu modern, care oferă spații educaționale, dar și de cazare a studenților în 

condiții optime, precum și o bază sportivă proprie  

- cel mai tânăr leadership universitar întâlnit într-o universitate din România 
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Sunt conștient că principala preocupare a majorității membrilor comunității noastre 

academice o reprezintă scăderea numărului de studenți. Deși numărul de studenți se 

menține de mai bine de 6 ani în jurul aceleași cifre, aprox. 2800, și pe de o parte este 

îmbucurător faptul că cifra nu a scăzut în contextul majorării taxelor de studii și numărului 

în scădere al absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, pe de altă parte, nu am 

reușit să modificăm structura acestei cifre, în sensul creșterii semnificative a numărului 

studenților internaționali și masteranzilor. Evoluția demografică din România este una 

dramatică, anul trecut înregistrându-se cel mai mic număr de nașteri din 1966 încoace 

(doar 178.000 de noi născuți). Absolvenții cu diplomă de bacalaureat se vor situa de acum 

încolo  semnificativ sub 100.000 pe an (aprox. 60.000/an), iar în universitățile de stat 

numărul de locuri bugetate, 62.500, se menține la același nivel de mai bine de 10 ani, deși 

numărul de absolvenți a scăzut la jumătate (fără să mai punem la socoteală și locurile cu 

taxă, care sunt de ordinul zecilor de mii). Țara noastră se situează pe ultimul loc în Uniunea 

Europeană la numărul absolvenților de studii superioare, un procent de doar 17,6% dintre 

cetățenii români cu vârste între 25 și 64 de ani având diplome de învățământ superior, 

procent care infirmă preconcepția existentă în societate că universitățile s-au transformat 

în fabrici de diplome.  

Ca o privire retrospectivă în privința numărului de studenți înmatriculați în 

Universitatea noastră, cu titlu de exemplificare, în anul 2008, când au absolvit peste 

300.000 de elevi de liceu care au promovat  examenul de bacalaureat, în Universitate s-au 

înmatriculat peste 3000 de studenți, adică aprox. 1% din cohorta respectivă. Această 

proporție de 1% a fost înregistrată mai tot timpul în primii 20 de ani de funcționare ai 

Universității.  În ultimii ani s-a încercat menținerea sa, dar marea problemă este că îl 

raportăm la cohorte din ce în ce mai mici. În altă ordine de idei, din cei mai bine de 100.000 

de studenți înmatriculați în cei 29 de ani de funcționare ai universității, doar aprox. 30% 

au finalizat examenele de licență sau masterat, ceea ce demonstrează rigurozitatea și 

responsabilitatea constantă a cadrelor didactice în procesul de evaluare a studenților. 

Analiza propriu zisă a stării actuale presupune o evidențiere obiectivă mai ales 

a elementelor asupra cărora merită, în opinia mea, să fie direcționate eforturi 

suplimentare: 
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Analiză SWOT 

 
 
Puncte tari 

 

• Parcurgerea cu succes a proceselor de evaluare instituțională, evaluare 

periodică a programelor de studii, finalizate cu obținerea cifrelor de 

școlarizare solicitate 

• Existența unui număr mare de acorduri de colaborare universitară 

internațională  

• Existența unui portofoliu bogat de cursuri extracurriculare predate în 

limba engleză de profesori internaționali 

• Existența capacității de a gestiona și integra studenții incoming 

Erasmus, al căror număr este mai mare de la an la an 

• Proactivitatea Clubului Studenților din Universitate, demonstrată 

constant prin implicarea în proiecte diverse cu caracter social și 
cultural 

• Atragerea unor absolvenți de liceu cu medii mari la examenul de 

bacalaureat, unii chiar olimpici, ca urmare a oferirii de burse de studii 

• Personalul didactic și administrativ a beneficiat și beneficiază de 

mobilități de predare, respectiv formare în străinătate 

• Organizarea unui număr mare de evenimente în colaborare cu mediul 

de business, care generează noi experiențe de învățare pentru studenți 
și crearea de competențe transversale, inclusiv soldate cu obținerea de 

certificări 

• Organizarea cu succes a Anului pregătitor de limbă română pentru 

cetățenii străini  

• Organizarea, sub egida Departamentului de Studii Asiatice, a unor 

evenimente culturale și educaționale de înalt nivel, care au contribuit 

la consolidarea imaginii Universității și atragerea de studenți 

• Activitatea de promovare internațională desfășurată sub egida 

programului Study in Romania, în cadrul căruia Universitatea are un 

rol central 
 

 
Puncte 
slabe 

 

• Numărul nesatisfăcător de studenți înscriși la programele de licență și 
masterat, care determină formarea unor formațiuni de studiu 

suboptimale și apariția cuplajelor  

• Situația financiară caracterizată de existența unei pierderi 

operaționale semnificative  

• Insatisfacția generată de nivelul de salarizare, care nu a mai cunoscut 

modificări semnificative în ultimii ani 
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• În special cadrele didactice cu grad de asistent și lector universitar 

percep ca nemotivantă dezvoltarea carierei lor universitare în condițiile 

păstrării actualelor formațiuni de studiu și condiții de salarizare 

• Insuficienta utilizare a capacității resursei umane de care dispune 

universitatea 

• Scăderea quasi generalizată a interesului pentru activitatea de 

cercetare științifică  

• Inexistența unei acreditări internaționale a Universității, care împiedică 

semnarea unor acorduri de colaborare cu universități de prestigiu și 
afectează eforturile de promovare internațională 

• Atragerea unui număr mic de studenți internaționali în raport cu 

potențialul de școlarizare 

• Prea puține programe de studii în limbi străine, mai ales la ciclul de 

studii universitare de licență 

• Dificultăți în oferirea de servicii satisfăcătoare pentru studenții 
internaționali, proprii sau Erasmus  

• O comunicare internă nesatisfăcătoare 

• O scădere per ansamblu în privința calității serviciilor oferite de  

Universitate   

• O ofertă insuficientă de programe și cursuri de formare profesională 

continuă 

• Implicarea redusă a Universității în proiecte sociale cu impact local și  
național 

• Nefuncționarea, încă, a noii versiuni integrate, bilingve, a site-ului 

Universității  

• Infrastructura informatică nesatisfăcătoare și uzarea morală a 

aparaturii din sălile de curs, seminar și laboratoare 

•  Aplicarea discontinuă a sistemului care monitorizează și premiază 

performanța 
 

 
Oportunități  

 

• Posibilitatea de dezvoltare de noi programe de studiu  

• Crearea unor noi programe de studii cu predare în limba engleză, atât 

la nivel de licență, cât și de masterat, ca răspuns la scăderea numărului 

de studenți de la programele cu predare în limba română 

• Crearea unui Centru de Studii Româno-Americane, care să aibă 

sprijinul Ambasadei SUA și AmCham  

• Redefinirea relațiilor cu angajatorii și pe coordonata oferirii de burse, 

programe de practică personalizate și job-uri  

• Crearea de programe doctorale, în condițiile în care există colegi care 

și-au obținut abilitarea sau sunt foarte aproape de a o obține, iar alții 
sunt capabili să urmeze această cale cât de curând   
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• Colaborarea cu parteneri universitari și non universitari interni și 
internaționali pe proiecte de interes comun (de cercetare, de 

dezvoltare a capitalului uman, expertiză etc) 

• Dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale prin deschiderea unui 

Accelerator de afaceri și stimularea activităților menite să genereze 

venituri, precum oferirea de servicii de consultanță către mediul privat, 

susținerea start-up-urilor, etc. 

• Reorganizarea și dezvoltarea programelor de formare continuă oferite 

de universitate, în sensul implicării mai multor cadre didactice care sunt 

capabile să le deservească 

• Îmbunătățirea culturii organizaționale prin creșterea sentimentului de 

apartenență la instituție, crearea unui mediu de lucru plăcut și adecvat 

manifestării personalităților, dezvoltării carierelor și stimulării 

inițiativelor tuturor membrilor comunității universitare 

• Motivarea angajaților prin crearea unui pachet salarial atractiv care să 

includă și alte avantaje pe lângă salariu: acces la Sala de  Fitness și la 

Baza Sportivă, continuarea acordării de vouchere de vacanta, acces 

gratuit pentru copiii angajaților la cursuri și alte activități 

• Îmbunătățirea bazei materiale puse la dispoziția cadrelor didactice, în 

vederea creării unui mediu de lucru cât mai plăcut și mai eficient 

• Îmbunătățirea condițiilor de locuit din Căminul-Hotel și rezolvarea 

rapidă  a deficiențelor semnalate prin menținerea unei legături directe 

cu personalul propriu ce deservește Căminul  și studenții locatari 

• Consolidarea Asociației Absolvenților și utilizarea mai bună a rețelei de 

absolvenți ca factor de promovare a Universității și oferirii de burse, 

internship-uri sau job-uri, în contextul în care reuniunile de 10 sau 20 

de ani de la terminarea facultății devin o obișnuință, iar unii dintre 

absolvenți au copii care au ajuns la vârsta studenției 

• Organizarea de conferințe pe teme actuale din societatea românească, 

care să determine recunoașterea Universității ca un forum de 

dezbatere democratică și care să genereze un impact media 

semnificativ 

• Obținerea unei cotări superioare a revistelor științifice editate de 

colectivele din Universitate  

• Adecvarea campaniei de promovare a imaginii Universității la mediul 

tehnologic pe care tinerii din actuala generație îl utilizează zi de zi  
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Amenințări 

 

• Scăderea demografică accentuată și rata mare a abandonului școlar 

la nivel preuniversitar, ceea ce conduce la cohorte din ce în ce mai mici 

eligibile pentru învățământ superior 

• O parte a corpului profesoral s-a reorientat spre alte angajamente, 

ceea ce vulnerabilizează atenția primordială pe care trebuie să o 

acorde cerințelor universității  

• Posibila plecare din Universitate a unor cadre didactice valoroase și a 

unor colegi experimentați din aparatul administrativ pe fondul 

demotivării produse de stagnarea salarială și perspectiva limitată de 

creștere în carieră 

• Competiția din ce în ce mai pronunțată cu universitățile naționale și 
internaționale în recrutarea studenților români 

• Preferința în creștere a absolvenților de liceu în a studia în străinătate, 

ca urmare a accesului facil la programe de studii (unele fără taxe de 

studii) derulate de universități din Uniunea Europeană 

• Rata abandonului după primul an de studiu, atât  la programele de 

licență, cât și la cele de masterat (aprox.15%) 

• Înrăutățirea stării materiale a populației, care ar putea afecta opțiunea 

absolvenților de liceu  și a părinților acestora în alegerea universității  

• Dificultatea de recrutare a unor cadre didactice care să îndeplinească 

criteriile legale, mai ales în domeniul IT și juridic, domenii în care piața 

muncii oferă condiții financiare mult mai bune 

• Apariția pe piața educațională din România a unor programe 

universitare desfășurate în limba engleză, oferite de universități 
internaționale  

• Preferința în creștere pentru programele de formare profesională de 

scurtă durată oferite de entități publice sau private nonuniversitare 
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OBIECTIVE STRATEGICE PENTRU ORIZONTUL 2020-2024 

 

Obiectivul general al Universității în vederea consolidării dezvoltării instituționale, 

conectată la nevoile comunității, pentru orizontul de timp 2020-2024, se definește, în 

opinia mea, pe axa servicii educaționale de calitate – internaționalizare 

aprofundată – revitalizarea cercetării – promovarea imaginii -  solidificarea 

parteneriatelor cu mediul economic și social - echilibrarea situației financiare. 

Pentru atingerea acestui obiectiv general, îmi propun următoarele obiective 

specifice: 

 

1. Oferirea de servicii educaționale de calitate 

 

Natura forței de muncă din România și din lume se schimbă accelerat. Generația 

tânără trebuie să fie pregătită pentru o varietate de roluri într-un viitor care va fi 

transformat radical prin automatizare și digitalizare.  Ca susținător al beneficiilor pe care 

învățământul superior le aduce societății, am constatat, din păcate, că în ultimii ani se 

manifestă peste tot în lume o scădere din ce în ce mai mare a încrederii pe care oamenii 

o au în instituțiile cu un astfel de rol. Universitățile par a nu mai genera respectul pe care 

l-au avut în trecut. Piața muncii solicită universităților să imprime o pregătire specifică 

studenților pentru a reduce timpul de adaptare la viitoarele locuri de muncă, inserția 

dorindu-se a se produce cu costuri reduse. Cred, totuși, că universitățile trebuie să 

continue să asigure o educație generală largă, pentru a oferi absolvenților o serie de 

capacități ce le vor fi de folos într-o economie în schimbare. Totodată, universitățile au 

devenit din ce în ce mai conștiente că abilitățile antreprenoriale vor fi necesare pentru 

ca tinerii să își creeze propriile locuri de muncă în viitor. 

Universitatea Româno-Americană a înțeles foarte devreme că mediul în care 

operează generează, în permanență, nevoia de ajustare și schimbare. Pentru a-și prezerva 

rolul activ jucat până acum în cadrul mediului educațional din România, Universitatea 

trebuie să se redefinească mereu, adaptându-se în permanență nevoilor și cerințelor 

societății globale actuale. Pentru a satisface aceste exigențe, trebuie să ne preocupe, în 

egală măsură, atât îmbunătățirea permanentă a calității procesului de 

învățământ, cât și consolidarea relației cu studenții.  

 

Acțiunile principale privind îmbunătățirea calității procesului de învățământ 

și orientarea către cerințele pieței muncii, pentru perioada 2020-2024, sunt următoarele: 
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Îmbunătățirea permanentă a procesului didactic 

 

Asigurarea 
unui echilibru 
permanent 
între 
cunoștințele și 
competențele 
oferite 
studenților și 
competențele 
solicitate de 
piața muncii 
 

• Continuarea reformării curriculare, în raport cu noile 

standarde elaborate de ARACIS și solicitările receptate de la 

angajatori 

• Accentuarea și uniformizarea caracterului aplicativ al 

disciplinelor, prin utilizarea și mai pronunțată în activitatea de 

predare a exemplelor concrete, studiilor de caz, simulărilor, 

lucrului în echipă etc., menite să dezvolte gândirea creativă și 
comunicarea între studenți 

• Armonizarea curriculumului programelor universitare de 

licență și masterat desfășurate în Universitate cu cele similare 

din alte universități din țară și mai ales din străinătate 

• Organizarea de întâlniri periodice cu titularii de discipline și cu 

membrii Advisory Boards în vederea optimizării curriculei și 
conținutului fișelor disciplinei 

• Analiza anuală a fișelor de disciplină în vederea asigurării 

concordanței conținutului curricular cu cerințele pieței muncii 

și deopotrivă cu bunele practici naționale și internaționale 

• Practicarea unui învățământ de excelență, prin asigurarea 

compatibilității organizării procesului didactic cu cele din 

Europa și Statele Unite 

• Internaționalizarea planurilor de învățământ și al conținutului 

fișelor de disciplină 

• Asigurarea caracterului transdisciplinar al procesului didactic 

• Oferirea de cursuri extracurriculare care să compenseze 

competențele uneori mai greu de acoperit prin planurile de 

învățământ 

• Generarea de competențe transversale   

• Predarea unor teme de specialitate în limba engleză studenților 

înmatriculați la programe în limba română, atunci când temele 

o impun 

• Elaborarea de suporturi bilingve de curs și de seminar  

• Publicarea fișelor de disciplină pe site-ul Universității cu mult 

timp înainte de începerea unui nou an universitar 
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Asigurarea 
creșterii 
calității și 
competitivității  
 

• Utilizarea în proporție de 100% a resursei umane titulare și 
investirea în colaborări valoroase, cu specialiști renumiți, care 

pot prelua cursuri acolo unde nu există specializare internă 

• Practicarea sistemului de joint courses, de colaborare între 

profesori, atunci când anumite capitole pot fi acoperite mai 

bine de un alt cadru didactic care dovedește o specializare mai 

aprofundată pe anumite teme 

• Exercitarea autonomiei facultăților și departamentelor 

academice și non-academice, concomitent cu asumarea 

responsabilităților derivate 

• Modernizarea metodelor de predare în direcția digitalizării și 
susținerea participării cadrelor didactice la programe de 

training dedicate însușirii tehnicilor moderne de predare   

• Colaborarea mai strânsă între titularul de disciplină și cadrele 

didactice de seminarizare în privința structurii lecțiilor, alegerii 

modelelor de aplicații sau studii de caz utilizate, precum și a 

valorizării activităților de seminar în nota finală 

• Încurajarea cadrelor didactice de seminar în a publica și utiliza 

un caiet de seminar, care să conțină cazurile discutate în cadrul 

orelor  

• Creșterea gradului de atractivitate al fiecărei discipline, care să 

determine un interes sporit din partea studenților, în vederea 

reducerii absenteismului 

• Atenție sporită acordată practicii de specialitate 

• Formularea conținutului disciplinelor pentru a stimula 

creativitatea, inovația și spiritul antreprenorial al studenților 

• Dotarea fiecărei săli de seminar cu mobilier și echipamente 

moderne,  care să impulsioneze interactivitatea în timpul 

orelor 

• Centrarea reală pe student (nu doar declarativă) a metodelor 

de predare 

• Elaborarea de materiale didactice în format multimedia și 
valorificarea metodelor de e-learning bazate pe relații cu 

instituții implicate în domeniile care corespund programelor 

de studiu 

• Continuarea practicării unui sistem de evaluare periodică a 

studenților prin utilizarea sistemului testelor (periodice și 
finale) și implicării acestora în prezentări de grup, studii de caz, 

aplicații și activități practice, reducându-se astfel ponderea 

examenului final în acordarea notei, accentul fiind pe pregătirea 

ritmică a studenților 

• Implicarea mai mare a studenților și masteranzilor în activități 
de cercetare și comunicare 
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• Acordarea unei atenții deosebite orelor de consultații 

• Generarea interesului pentru învățarea continuă și  executive 

education  
• Încurajarea studenților în folosirea bibliotecii și a resurselor 

electronice existente 
• Consolidarea structurilor de asigurare a calității la nivel 

instituțional 

• Dezvoltarea mecanismelor și procedurilor interne de 

autoevaluare, pentru creșterea calității tuturor activităților 

desfășurate în universitate 

• Creșterea gradului de reprezentare la nivelul ARACIS prin 

înscrierea cadrelor didactice și studenților în Registrul 

Național al Evaluatorilor 

• Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a satisfacției 

studenților în raport cu mediul de învățare oferit de 

universitate și asigurarea feedback-ului necesar 

• Evaluarea on-line a calității activității didactice de către studenți 

• Revizuirea metodologiei actuale de evaluare a performanței 

cadrelor didactice în acord cu standardele naționale și 
internaționale  

• Creșterea gradului de implementare a procedurilor specifice 

managementului calității la nivel instituțional 

• Organizarea unor workshop-uri pe probleme de asigurarea 

calității 

• Instruirea periodică a personalului didactic, administrativ și 
studenților în domeniul asigurării calității 

 

Dezvoltarea și consolidarea relațiilor cu studenții 

Studenții și absolvenții reprezintă măsura valorii Universității noastre. Toate 

activitățile pe care le desfășurăm noi, cadrele didactice, nu pot avea sens dacă nu sunt 

centrate pe ceea ce însemnă studentul. Studentul este motivul determinant pentru care 

o universitate există. Încă de la înființare, Universitatea noastră a fost angajată în crearea 

unui parteneriat real între profesorii și studenții săi. Rectorul fondator sublinia cu 

fiecare ocazie că, pe lângă atenția acordată realizării unui învățământ de calitate, 

Universitatea trebuie să aibă în vedere și modelarea comportamentului studenților. 
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Este de datoria Universității să se preocupe și de aspectele necognitive ale formării 

studenților, pentru a le facilita dezvoltarea personalității și crearea unui sistem real de 

valori. Sunt un susținător al implicării cât mai profunde a studenților în viața universitară 

și al asigurării unor experiențe educaționale personalizate. Pentru mine, studenții 

reprezintă actori egali, nu doar simpli 

participanți la activitățile didactice. În 

activitatea mea de până acum am avut 

mereu deschise ușile birourilor în care am 

lucrat și mi-a plăcut, atunci când merg prin 

spațiile din Campus, să mă opresc să discut 

cu studenții pentru a le afla preocupările, 

așteptările sau ideile.   

Un rol activ în stabilirea unei bune 

relații cu studenții revine conducerilor 

facultăților și secretariatelor, care trebuie să mențină un dialog permanent și să 

manifeste un interes real în identificarea problemelor acestora.  

Consider că se impune continuarea procesului de recrutare și implicare a 

studenților în activitățile de promovare a imaginii Universității și atragerea 

studenților în organizarea evenimentelor și conferințelor. Proactivitatea dovedită 

a acestora a făcut ca, în numeroase situații, să solicităm sprijinului studenților pentru 

organizarea de acțiuni caritabile sau cu caracter sportiv și recreativ. La consolidarea și 

dezvoltarea relației cu studenții contribuie și: 

• Oferirea constantă de servicii educaționale și administrative de înaltă calitate 

• Intensificarea eforturilor privind identificarea problemelor cu care se confruntă 

studenții prin intermediul activităților de  tutorat, care trebuie să prevadă întâlniri 

periodice cu aceștia, atât de grup, cât și individuale 

• Alocarea unei atenții sporite activităților extracurriculare care încurajează studenții 
să se identifice cu Universitatea 

• Dinamizarea activității Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră  

• Organizarea periodică a unor acțiuni menite să ducă la creșterea gradului de 

inserție a absolvenților pe piața muncii (așa cum este RAU Job Fair) 

• Asigurarea în continuare a accesului studenților la toate resursele online la care 

Universitatea este abonată  

• Susținerea proiectelor studenților cu impact asupra comunității 

• Susținerea participării active a studenților în procesele de evaluare a calității 
corpului profesoral și în proiectele de dezvoltare instituțională  
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• Crearea unei platforme online care să cuprindă oferta de programe de practică și 
internship destinate studenților 

• Asigurarea unor condiții optime de cazare și masă în campusul Universității 

• Asigurarea serviciilor de spălătorie pentru studenții cazați în Cămin  

• Asigurarea unor condiții optime de studiu și socializare în campusul Universității 

• Sprijin pentru studenții cu dizabilități 

• Antrenarea studenților cazați în Căminul-Hotel în păstrarea liniștii și curățeniei în 

camere și în spațiile comune 

• Stimularea reprezentării în asociațiile studențești la nivel național și internațional a 

studenților Universității noastre  

• Accesul gratuit la Baza Sportivă a Universității în baza legitimației de student URA, 

în cadrul unui tronson orar prestabilit 

• Sprijinirea activităților de voluntariat și recunoașterea implicării studenților în astfel 

de activități ca formă de pregătire practică  

• Alocarea, cu titlu gratuit, de spații pentru organizarea de evenimente destinate 

dezvoltării personale și profesionale a studenților (așa cum este evenimentul 

Modele pentru TINEri) 

• Sprijinirea organizării de către studenți de evenimente culturale care să stimuleze 

participarea studenților internaționali la viața socială a Universității 

• Sprijinirea participării la concursurile științifice studențești 

• Sprijinirea activității revistei studențești Performance și a altor inițiative similare  

•  Continuarea angajării în sistem part-time a studenților în diversele poziții existente 

în cadrul Campusului 
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2. Adâncirea procesului de internaționalizare a Universității 

 

Internaționalizarea a constituit o preocupare majoră a conducerii Universității 

încă de la înființarea instituției. Începutul acestui proces a fost reprezentat de semnarea 

unui acord de cooperare cu James Madison University în anul 1992, ceea ce a permis ca 

mai bine de 150 de studenți sau absolvenți ai Universității, inclusiv subsemnatul, să studieze 

în Harrisonburg, Virginia, Statele Unite. Această oportunitate oferită de Universitate a 

constituit un element major de atracție în rândul celor care au ales să devină studenți. De 

atunci, într-o trecere diacronică prin etapele acestui proces, Universitatea a participat la 

programul Leonardo da Vinci, a semnat Carta Erasmus (2004), a primit primii studenți 

Erasmus (2 studenți cehi) în 2005, a găzduit Școli internaționale de vară, a fost parteneră 

cu DeSales University în organizarea unui program MBA sau a acreditat primele două 

programe cu predare în limba engleză, de studii de licență, International Business și Computer 

Science for Economics în anul 2011, la care s-au adăugat ulterior 6 programe de masterat. 

Astăzi, grație și eforturilor Departamentului de Relații Internaționale, în Universitate 

studiază peste 200 de studenți din aproximativ 40 de țări, iar comunicarea în limba engleză 

a devenit o obișnuință în Campus. La aceștia, se adaugă studenții incoming Erasmus, 

proveniți de la universități din Europa, Japonia, Coreea de Sud, Statele Unite și multe alte 

țări din afara Europei. Elementele anterioare pot constitui pentru orice universitate un 

motiv de satisfacție, dar cred că încă suntem departe de atingerea potențialului maxim. 

Mai mult, afirm că adâncirea procesului de internaționalizare pe axa creării de noi 

programe de studii universitare de licență 

cu predare în limba engleză este vitală 

pentru viitorul Universității.  Astfel, consider că 

este imperios necesară începerea 

demersurilor pentru crearea unor noi 

programe cu specializările Management, 

Marketing, Administrarea afacerilor 

(Turism) și Finanțe, care au în mod categoric 

un specific internațional și nu unul limitat, intern. 

Odată înființate, aceste programe ar putea 

constitui și un important bazin de recrutare pentru programele de masterat în limba 

engleză, care au fost înființate anterior și care se confruntă mai mereu cu incertitudinea 

organizării înainte de începutul unui nou an universitar. Vom echilibra astfel raportul dintre 

numărul de programe de master și cel al programelor de licență în limba engleză. Sunt 

convins că nu va fi ușor și că va dura ceva până în momentul în care vor intra pe un făgaș 

normal, așa cum se întâmplă acum cu IB și CSE, dar trebuie să încercăm. Trebuie să ne 

propunem să școlarizăm câte o grupă de studenți la fiecare din aceste programe de 

licență cu predare în limba engleză, pentru a atenua semnificativ din presiunea exercitată 
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asupra programelor cu predare în limba română, în contextul în care numărul de studenți 

înmatriculați la acestea din urmă s-ar menține relativ constant. 

Pe lângă elementele menționate mai sus, alte acțiuni propuse pentru adâncirea 

procesului de internaționalizare, în perioada 2020-2024, vizează: 

 

• Inițierea demersurilor pentru obținerea acreditării internaționale AACSB 

(Association to Advance Collegiate Schools of Business), respectiv ACBSP 

(Accreditation Council for Business Schools and Programs) 

• Focalizarea pe parteneriate la “vârful piramidei” prin promovarea participării la 

alianțe internaționale, lansarea de programe cu dublă diplomă, de programe de 

studii bazate pe educație transnațională/”transnational education” (mai ales având 

în vedere oportunitățile oferite de BREXIT) 

• Explorarea oportunităților de înființare și participare într-un consorțiu de 

Universități Europene și depunerea aplicației la Comisia Europeană 

• Îmbunătățirea capacității administrative în gestionarea lucrului cu studenții 
internaționali prin creșterea numărului de persoane care lucrează la Biroul 

Studenți Internaționali 

• Îmbunătățirea conlucrării dintre conducerile facultăților și Birourile Studenți 
Internaționali și Erasmus  în direcția sprijinirii mai active a eforturilor personalului 

celor două birouri 

• Crearea unei structuri dedicată marketingului și recrutării studenților 

internaționali, separată de cea care gestionează admiterea acestora 

• Identificarea, în baza parteneriatelor existente, de universități pentru crearea 

unor programe de tip double degree și de educație continuă 

• Crearea unui mediu de lucru internaționalizat, care să corespundă cerințelor 

unui corp studențesc divers, inclusiv prin selectarea sau alocarea de personal 

care să dețină competențe lingvistice pentru țările țintă 

• Identificarea unor noi parteneri internaționali pentru  organizarea de noi Școli 

de vară  

• Stimularea funcționării Școlilor de Vară organizate în parteneriat cu universități 
din străinătate sau companii, prin acordarea de puncte de credit studenților 

participanți 

• Identificarea unor noi parteneri internaționali pentru participarea ca membri în 

consorții de cercetare  
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• Atingerea unui număr crescut de mobilități internaționale atât pentru studenți, 
cât și pentru cadre didactice, în cadrul programului ERASMUS+ 

• Creșterea semnificativă a numărului mobilităților pentru cadre didactice, în baza 

acordurilor bilaterale încheiate de Universitate 

• Dinamizarea activităților Biroului Programe Americane   

• Organizarea de activități multiculturale care să contribuie la creșterea gradului 

de conștientizare în rândul personalului propriu, didactic și administrativ, cu 

privire la specificul internaționalizării acasă (internationalization at home) 

• Elaborarea unui ghid care să conțină toate programele cu predare în limba 

engleză, cursurile susținute de profesorii internaționali și programul școlilor de 

vară și distribuirea acestui ghid în rândul comunităților de expați și al 

ambasadelor 

• Explorarea domeniului educației continue în parteneriat cu universități străine 

• Asigurarea unui cadru mai eficient de diseminare a informațiilor acumulate de 

cadrele didactice și studenții participanți la programele de mobilități 
internaționale  

• Crearea Centrului de Studii Româno-Americane 

• Susținerea și extinderea activităților Departamentului de Studii Asiatice, inclusiv 

în ceea ce privește activitățile și parteneriatele cu liceele și școlile gimnaziale 

 

3. Revitalizarea activității de cercetare științifică în concordanță cu strategiile și 

prioritățile definite la nivel național și european 

 

În toată perioadă scursă de la înființare, Universitatea a beneficiat de cadre didactice 

proprii și asociate de mare valoare profesională și cu o vastă experiență în activitatea 

didactică și de cercetare. Și astăzi, Universitatea Româno-Americană beneficiază de 

resurse umane de înaltă calificare în domeniile în care activează. Pentru a dezvolta și 

valorifica pe plan național și internațional acest capital intelectual este necesară dezvoltarea 

unei strategii, asumată și coordonată instituțional, care să stimuleze această resursă și să 

o canalizeze către maximizarea potențialului. Unul din elementele subliniate ca deficitare 

cu ocazia ultimei evaluări instituționale produse în anul 2015 a fost activitatea de cercetare. 

În acest context, revitalizarea activității de cercetare va reprezenta un obiectiv 

major în perioada următoare. 
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Principalele activități avute în vedere vor fi: 

• Înființarea de programe doctorale, ca urmare a faptului că unii colegi dețin 

atestatul de abilitare sau sunt foarte aproape de a-l obține 

• Reînființarea sesiunii de comunicări a cadrelor didactice din Universitate  

• Reluarea elaborării de manuale 

• Sprijinirea organizării de conferințe științifice cu participare internă și 
internațională și editării de reviste științifice de specialitate 

• Orientarea cercetării științifice spre domeniile de cercetare prioritare din 

strategiile națională și europeană de cercetare 

• Constituirea în cadrul facultăților de colective responsabile de dezvoltarea 

activităților de cercetare științifică, capabile să sprijine cadrele didactice și 
studenții implicați în elaborarea proiectelor de cercetare  

• Dezvoltarea infrastructurii necesară pentru o cercetare performantă și 
eficientă, prin asigurarea unei sinergii între colectivele de cercetare din 

Universitate 

• Promovarea calității în activitatea de cercetare științifică prin: 

- sprijinirea și stimularea financiară a colectivelor care realizează proiecte valorificate 

prin aplicare directă în spațiul economic și social și prin lucrări publicate/prezentate 

în reviste recunoscute internațional (cotate ISI) sau la conferințe internaționale 

- dezvoltarea infrastructurii de cercetare pe baza resurselor proprii și a finanțărilor 

obținute la nivel național și european 
 

• Sprijinirea centrelor de cercetare existente pentru transformarea lor în centre 

de excelență 

• Promovarea parteneriatelor de cercetare cu institute și universități din țară și 
din străinătate, pentru atragerea de finanțare prin câștigarea competițiilor 

pentru proiecte la nivel național, european și internațional 

• Dezvoltarea de parteneriate de cercetare cu mediul de afaceri  

• Dezvoltarea resurselor umane de cercetare științifică prin: 

- atragerea cadrelor didactice fără experiență în activitatea de cercetare alături de 

cercetătorii experimentați din colectivele de cercetare existente în Universitate 

- creșterea competitivității celor care doresc să facă cercetare prin stagii de formare 

și cercetare în universități europene 

- promovarea colegilor recunoscuți drept cercetători științifici valoroși în comisiile 

naționale și internaționale de evaluare a cercetării și în forurile științifice (academii, 

societăți științifice recunoscute, asociații profesionale) 

- atragerea studenților, mai ales a celor din anii terminali, în proiecte de cercetare  
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• Valorificarea rezultatelor cercetării cu precădere prin publicații științifice cu 

referenți, prin manifestări științifice internaționale 

• Sprijinirea publicării de monografii și tratate cuprinzând sinteze ale rezultatelor 

cercetării, inclusiv a lucrărilor științifice elaborate de studenți 

• Dezvoltarea infrastructurii de documentare pentru cercetare: cărți, tratate, 

abonamente la baza de date și reviste de circulație internațională 

 

4. Promovarea imaginii Universității Româno-Americane  

 

Activitatea de promovare a imaginii Universității este o activitate constantă, 

care a debutat cu vizitele efectuate în licee de către colective formate din cadre 

didactice și studenți și a continuat cu participarea la târguri educaționale cu caracter 

național și internațional, culminând cu activități specifice de promovare, desfășurate 

prin intermediul unei agenții de publicitate. Din păcate, în ultima perioadă, eforturile de 

promovare în licee și la târgurile de specialitate au fost făcute de un număr mic de cadre 

didactice, care au încercat să ofere informații despre întreaga paletă educațională a 

Universității. Se impune creșterea gradului de implicare al tuturor colegilor în această 

direcție fundamentală pentru bunul mers al Universității.  Totodată, deși Universitatea a 

căutat să se diferențieze în peisajul universitar românesc prin campaniile de promovare 

desfășurate în ultimii ani, din păcate rezultatele obținute nu pot să fie considerate 

mulțumitoare. Deși Universitatea derulează programe cu predare în limba engleză, niciuna 

din campaniile de promovare nu s-a adresat în mod specific unui potențial public interesat, 

ci doar candidaților români. Pe de altă parte, este îmbucurător faptul că Universitatea 

deține o poziție de prim plan în cadrul programului Study in Romania. 

Promovarea imaginii Universității – linii directoare:  
 

• Implementarea unui plan de marketing și recrutare la nivel internațional, prin 

utilizarea metodelor de promovare adecvate generației actuale  

• Înregistrarea programelor cu predare în limba engleză în platforme de 

promovare de programe educaționale (de ex. BachelorsPortal.com, 

MasterStudies.com) 

• Crearea de conținut pentru canalele de comunicare utilizate de tineri 

(YouTube, Facebook, Instagram, TikTok) și de mediul profesional (LinkedIn, 

Twitter) 

• Lansarea unei campanii de promovare care să accentueze specificul 

internațional al Universității 



 
 

   

 
 

24 
 

• Lansarea noii versiuni, integrate, bilingve, a site-ului Universității 

• Reluarea tradiției sărbătoririi Zilelor Facultăților prin organizarea de activități 
derulate în parteneriat cu liceele și mediul socio-economic 

• Continuarea implicării studenților în procesul de promovare  

• Consolidarea relației cu învățământul liceal prin organizarea de ateliere specifice 

susținute de cadrele didactice ale Universității 

• Implicarea în acțiuni cu caracter de responsabilitate socială 

• Extinderea rețelei de Alumni și sporirea gradului de implicare în activitățile 

universității din sfera promovării imaginii 

 

5. Consolidarea poziției Universității Româno-Americane ca element de referință în 

relația cu mediul economic și social 

 

Universitatea Româno-Americană trebuie să fie 

o instituție puternic racordată la realitatea socio-

economică din România. Prin portofoliul său 

educațional, care reunește domeniului economic, 

informatic, juridic și cel al sportului și kinetoterapiei, se 

poate asigura o participare activă și o relaționare 

permanentă a cadrelor didactice și studenților la 

cerințele instituțiilor de profil și ale mediului de afaceri.  

Pentru a asigura o expunere cât mai profundă la 

cerințele vieții profesionale, principalele activități 

avute în vedere vor fi: 

• Organizarea de evenimente organizate în colaborare cu reprezentanți ai  

mediului economic și social 

• Încheierea de parteneriate cu angajatorii pentru obținerea de burse, internship-

uri și joburi pentru studenții Universității, dar și oferirii de oportunități de 

documentare pentru cadrele didactice în vederea actualizării permanente a 

informațiilor oferite la orele de curs și seminar 

• Crearea unui cadru și a unor oportunități de învățare în afara orelor de curs și 
seminar prin vizite întreprinse la instituții și companii de profil 

• Intensificarea prezenței, cooptarea și/sau includerea Universității, prin 

reprezentanții săi în structurile asociative din domenii socio-profesionale 
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specifice și în structuri locale, regionale, naționale, internaționale care să 

favorizeze colaborarea cu angajatorii 

• Dinamizarea activității membrilor Advisory Boards constituite la nivelul fiecărui 

program de studii, prin implicarea în activitățile didactice, inclusiv în elaborarea 

și evaluarea lucrărilor de finalizare a ciclurilor de studii  

• Implicarea directă în procesul didactic a unor personalități din instituții de 

referință implicate în domeniile care corespund programelor de studiu oferite 

de Universitate, precum Camera de Comerț și Industrie a României, Oficiul de 

Stat pentru Invenții și Mărci, Consiliul Național pentru Combaterea 

Discriminării, Consiliul Concurenței, Institutul European din România, Institutul 

de Economie Mondială, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați 
din România, International Fiscal Association Romania, Camera Auditorilor 

Financiari din România, Camera Consultanților Fiscali, Federații și cluburi 

sportive etc.  

• Continuarea prezenței active în cadrul AmCham Romania 

• Adâncirea colaborării cu instituții implicate în formarea profesională, cum ar fi 

Institutul European din România, Institutul Național de Administrație, Institutul 

Național de Statistică, Confederația Națională a Femeilor Antreprenor 

• Lansarea unor servicii de consultanță pentru companii, în aria de competențe a 

specialiștilor din Universitate 

• Organizarea de programe de formare pentru companii, inclusiv ca o sursă 

suplimentară de venit atât pentru Universitate, cât și pentru formatorii implicați 

• Implicarea companiilor în elaborarea lucrărilor de licență și masterat 

 

 

6. Echilibrarea situației financiare  

 

Îmbunătățirea situației financiare a Universității constituie o necesitate pentru 

continuarea cu succes a activităților membrilor comunității noastre academice. O situație 

financiară caracterizată de dezechilibru pe termen mediu poate fi o sursă de percepție 

negativă asupra instituției și o barieră în calea dezvoltării și investițiilor.  
Trebuie subliniat faptul că în ultimii ani s-a încercat și s-a reușit diminuarea 

rezultatului financiar negativ, acumulat, mai ales, la nivel operațional. Anul 2019 s-a 

încheiat cu un deficit la nivelul celui din 2018, în condițiile în care au fost angajate o serie 

de cheltuieli induse de alinierea la nivelul salariului minim, creșterea ușoară a salariilor 

asistenților și a unei părți din personalul administrativ (personal tehnic și de pază), precum 

și de acordarea tichetelor de masă. 

Asigurarea sustenabilității financiare a Universității trebuie să facă posibilă 

aplicarea atât a unei politici salariale în acord cu evoluția pieței muncii și motivării 
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extrinseci a angajaților pentru a-i putea reține în instituție, cât și a unei politici de  

dezvoltare instituțională.   

Elaborarea de bugete pentru fiecare dintre structurile și activitățile desfășurate de 

Universitate trebuie să continue, pentru a putea avea cu exactitate o imagine asupra stării 

de fapt și pentru a putea lua măsurile care se impun. Așa cum s-a întâmplat în cei aproape 

30 de ani de funcționare, efectele negative ale manifestării ciclicității în privința anumitor 

domenii de studii au fost estompate prin politica financiară de ansamblu a Universității, și 
cred că acest lucru trebuie să continue. Astfel, așa cum am menționat anterior, trebuie să 

depunem toate eforturile pentru a crește numărul studenților înscriși la programele 

internaționale, concomitent cu efortul de a atrage un număr rezonabil de studenți la 

programele în limba română.  

Totodată, se impune o diversificare a surselor de finanțare ale Universității, 

care este mult prea dependentă de veniturile obținute din taxele școlare.  În acest sens, 

trebuie analizată: 

• Oportunitatea recalculării taxelor pentru programele cu predare în limba 

engleză, al căror nivel a rămas neschimbat din 2010.  În mod firesc, nivelul 

taxelor trebuie corelat și cu o creștere a calității serviciilor oferite, atât pe plan 

academic, cât și administrativ 

• Necesitatea implicării active în activitatea de cercetare pentru câștigarea cât 

mai multor proiecte, inclusiv la comandă, care să contribuie la dotarea sau 

modernizarea unor spații de învățământ, cancelarii, zone de recreere, etc., 

precum și la alinierea la cele mai noi tehnologii IT&C 

• Continuarea închirierii de spații către solicitanți externi, pentru organizarea de 

evenimente, conferințe, etc., în paralel cu regândirea în termeni de design a 

anumitor săli din Universitate, pentru a putea răspunde cerințelor actuale 

• Dezvoltarea, în parteneriat, a unui incubator de afaceri sau a unui HUB, care să 

fie utilizat, contra cost, de antreprenori   

• Încheierea de parteneriate cu mediul de business, prin care partenerul împreună 

cu Universitatea, să investească în dezvoltarea și calificarea studenților și în 

organizarea de evenimente și conferințe 

• Creșterea veniturilor generate din închirierea camerelor din Căminul-Hotel și 
a spațiilor de la Baza Sportivă, pe fondul amenajării de noi terenuri și zone de 

relaxare 

• Abordarea unor alte segmente ale pieței educaționale, în creștere în ultimii ani, 

unde principalii jucători sunt firme private 

• Explorarea unor soluții de fructificare mai bună a plasamentelor financiare, cu 

vizarea unui nivel de risc redus 
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CONCLUZII 

Perioada imediat următoare este una care se anunță foarte încărcată pentru tot 

personalul Universității. Instituția trebuie să treacă printr-o nouă procedură de 

evaluare instituțională, iar programele de studii universitare de masterat vor 

parcurge și ele procedura de evaluare 

pe domeniu. Urgența momentului 

impune, după părerea mea, și începerea 

demersurilor pentru crearea de noi 

programe de studii în limba engleză. Sunt 

convins că printr-o conlucrare exemplară, 

așa cum s-a întâmplat și în alte ocazii, vom 

trece cu succes prin toate aceste procese. 

Cu toții ne dorim ca Universitatea 

Româno-Americană să continue să fie un 

reper de calitate în învățământul 

superior privat din România, cu un mediu 

de lucru prietenos, studenți mulțumiți de 

oferta  educațională și condiții materiale 

care să permită desfășurarea unui proces 

de învățământ comparabil cu cel desfășurat 

în universitățile internaționale partenere. 

Revenind la motto-ul de pe prima pagină a acestui material, cred cu tărie că numai 

împreună putem reuși. Succesul unei instituții de un asemenea calibru este dat de 

contribuția tuturor membrilor săi. Cum circumstanțele de natură inerțială nu pot dura la 

infinit, tăria unei instituții se verifică în momentele dificile.  Vom merge mai departe, mai 

puternici! 

 

Prof.univ.dr. Valeriu Potecea 

 

 




