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Creșterea relevanței 

ÎS pentru piața 

muncii și societății 

bazate pe cunoaștere 

Creșterea 

accesului la 

învățământ 

superior  

Adaptarea ÎS 

la cerințele 

naționale și 

internaționale 

= creșterea rolului 
Universităților în 
comunitate 



Creșterea relevanței învățământului superior pentru piața muncii și societatea 

bazată pe cunoaștere se va ținti prin: 

◦ Extinderea oportunităților de învățare; 

◦ Îmbunătățirea curriculei universitare în vederea răspunderii nevoilor socio-

economice a comunității din care face parte universitatea; 

◦ Creșterea calității actului educațional prin corelarea activității academice și de 

cercetare cu nevoile semnalate de către partenerii sociali și reprezentanții 

societății civile. 

 

! în corelație cu nevoile socio-economice ale comunităților din care fac parte 

instituțiile de învățământ superior. 

 



Dezvoltarea resursei 

umane implicate în 

planificarea 

strategică a 

universităților 

Creșterea capacității 

de management 

universitar 

Consultarea 

permanentă a 

partenerilor sociali, 

reprezentanților 

societății civile 

Apropierea universităților de comunitatea de care aparțin prin: 



este partenerul responsabil în cadrul proiectului de derularea activităților 

aferente acestui obiectiv, responsabil de: 

◦ Selecția experților; 

◦ Elaborarea metodologiilor de lucru pentru această dimensiune; 

◦ Contribuția la realizarea de studii și diagnoze relevante privind factorii de creștere 

ai importanței universităților în comunitățile de apartenență; 

◦ Contribuția la închegarea unei comunități Academice de Studii Regionale; 

◦ Crearea a 3 modele de parteneriat privind implicarea universităților în comunitățile 

de apartenență; 

◦ Elaborarea unui set de recomandări adresate autorităților publice pentru politici de 

creștere a rolului universităților în comunitățile de care aparțin; 

 



Propuneri de politici pentru 

adaptarea managementului 

universitar la nevoile comunității 

Modele de parteneriate 

universitate - comunitate 

Crearea unei comunități 

Academice de Studii Regionale 

Studii și recomandări 

10 întâlniri de lucru pe tema 

consolidării rolului universităților 

în societate 

INSTRUMENTE 

Analizând 
modele europene. 

Etică comunitară; 
Asigurarea calității; 
Curricula universitară; 



modul de îmbunătățire a sistemelor interne de asigurare  

a calității din universități pentru ca acestea să se adapteze 

provocărilor comunităților din care fac parte; 

 

modele europene de gestionare a relațiilor dintre  
universitate și comunitate; 
 

potențialul universităților în relație cu comunitatea  
din care fac parte în vederea creșterii calității ofertei  

educaționale și a angajabilității absolvenților;  



rolul pe care universitățile îl joacă în promovarea  

eticii în comunitate, prin: 
 corelarea principiilor etice în furnizarea activităților  

educaționale; 

 activitatea publică a universităților; 

 înțelegerea conceptului în societate. 

 

 

modul în care calitatea curriculei universitare  
poate fi îmbunătățită pentru obținerea unui impact  
economic și social mai mare; 
 



SOCIETATE Universitate 




