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PLAN STRATEGIC
DE DEZVOLTARE DURABILĂ A UNIVERSITĂŢII

Dezvoltarea durabilă (sustenabilitatea) reprezintă în secolul XXI, cea mai mare
provocare pentru omenire. Schimbările climatice, sărăcia şi inegalitatea în continuă creştere,
reprezintă ameninţări grave care trebuie abordate pe plan mondial. Instituţiile de învăţământ
superior pot aduce o contribuţie semnificativă la dezvoltarea durabilă în calitatea lor de
furnizori de predare şi cercetare.

2. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca este universitate particulară,
acreditată prin lege, parte a sistemului naţional de învăţământ superior, acoperind
primele două niveluri de studiu din universitate (licenţă şi master) şi are ca scop fundamental
pregătirea viitorilor specialişti în Ştiinţe economice, Ştiinţe juridice şi Educaţie fizică şi sport,
derularea programelor de educaţie continuă (master) precum şi de cercetare ştiinţifică cu
deschidere tot mai largă spre o societate orientată noilor cerinţe de dezvoltare durabilă.
Elaborarea de cunoştinţe, transmiterea acestora, aducerea de contribuţii în domeniile
prioritare ale ştiinţei, transferul acestora către mediul economico-social, formarea în profil
larg, flexibilă, interactivă şi continuă, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor sunt elemente
componente ale acestor misiuni.
Obiectivul fundamental în realizarea misiunii îl reprezintă consolidarea Universităţii
ca o universitate performantă şi competitivă, pe plan naţional şi european, capabilă să asigure
competenţele esenţiale necesare viitorilor săi absolvenţi, referitoare la cunoştinţele,
aptitudinile şi atitudinile ce sunt necesare dezvoltării lor personale, incluziunii sociale,
cetăţeniei active, învăţării de-a lungul întregii vieţi, contribuţia la creşterea nivelului de
ocupare a forţei de muncă şi implementării de soluţii la provocările actuale si de perspectivă
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ale societăţii democratice, cunoaşterii, informatizării, globalizării şi dezvoltării durabile în
economia şi societatea cunoaşterii.
Îndeplinirea misiunilor Universităţii “Bogdan Vodă” trebuie să asigure:


integrarea acesteia în Spaţiul European al Învăţământului Superior



compatibilizarea tot mai avansată a programelor de studiu cu cele europene, astfel
încât profesiile obţinute în la abosolvirea specializărilor oferite de universitate să
poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;



dezvoltarea sistemului de credite transferabile, astfel încât studiile să poată fi
continuate sau completate în alte universităţi europene.



funcţionalizarea sistemului de asigurare a calităţii şi, în cadrul lui, îmbunătăţirea
evaluării şi autoevaluării activităţii didactice, ştiinţifice şi administrative;



participarea la programele europene de asigurare a calităţii



deschiderea tot mai accentuată spre mediul economico – social, alinierea pregătirii
viitorilor specialişti la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale;



continuarea investiţiilor sustenabile, în special în ceea ce priveşte construcţiile şi
dotările

3. STRATEGII PRIVIND OPTIMIZAREA MANAGEMENTULUI
ACADEMIC
Conducerea universităţii îşi propune următoarele obiective sustenabile :


realizarea planului de investiţii aprobat de Senatul Universităţii pe termen
scurt, mediu si lung care să conţină elemente clare de dezvoltare durabilă



reducerea cheltuielilor în administraţie si servicii, fără afectarea funcţionalităţii
sau creşterea birocraţiei;



implicarea şi responsabilizarea întregii comunităţi academice în utilizarea
judicioasă şi în protejarea patrimoniului instituţiei;



dezvoltarea de programe de facilitare a conectării mai eficiente a structurilor
financiar – administrative la eforturile de realizare a obiectivelor instituţionale;
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revizuirea modalităţilor de alocare a resurselor la nivel de facultăţi, catedre,
discipline, prin realizarea unui sistem care să combine drepturile legale şi
nevoile îndreptăţite cu criterii de performanţă, eficienţă şi competitivitate;



administrarea responsabilă, chibzuită a resurselor bazată în principal pe
proiecte şi programe în acord cu misiunea şi obiectivele instituţionale;



completarea si extinderea infrastructurii informaţionale existente, în vederea
asigurării unui flux de date şi cunostinţe care să îmbunătăţească munca
administrativă şi managementul academic;

A. Strategii energetice
Pentru a transforma universitatea într-o universitate sustenabilă, se va avea în
vedere:


utilizarea eficienţă a resurselor prin proiectarea clădirilor care reduc la
minimum consumul de energie şi apă;



utilizarea şi maximizarea utilizării de lumină naturală;



efectuarea de auditări energetice şi retrofits pentru clădiri în vederea scăderii
econsumului de energie;



utilizarea instalaţiiilor şi aparatelor de iluminat eficiente;



educarea populaţiei din campus cu privire la modalităţile de a reduce consumul
de energie;



crearea politicilor de achiziţii pentru a încuraja achiziţionarea de aparate
eficiente energetic;



pentru îmbunătăţirea calităţii mediului interior şi exterior se va avea în vedere
colectarea şi reciclarea deşeurilor şi a materialelor produse în incinta
universităţii;



construcţia noilor spaţii de învăţământ va adopta un design modern şi eficient
pentru a minimiza costurile ciclului de viaţă, inclusiv utilizarea de materiale
care va spori durabilitatea şi longevitatea;



se vor folosi produse ecologice, preferabil cele fără ingrediente toxice, precum
şi cele care conţin conţinut reciclant;



se va încerca exploatarea oportunităţilor de a achiziţiona tehnologii noi, de
energie regenerabilă;
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Pentru conservarea apei se vor lua următoarele masuri:


instalarea aparatelor de înaltă eficienţă dar care au un debit scăzut pentru a
elimina surplusul de apă;



identificarea pierderilor majore de apă şi a altor insuficienţe în sistemul de
alimentare şi furnizare;



pentru înfrumuseţarea spaţiilor verzi precum şi a interioarelor clădirilor
aferente universităţii, se vor utiliza plante native, care se pot adapta mai bine la
schimbările de climă şi care sunt mai rezistente la secetă;



pentru menţinerea gazonului în perioada sezonului cald va fi utilizată apa gri;



se va elabora un program de monitorizare a măsurilor amintite mai sus.

B. Managementul financiar
Obiectivele managementului financiar :


dezvoltarea de parteneriate cu firme naţionale / multinaţionale sau asociaţii şi
organizaţii profesionale specializate;



implicarea întregului personal academic şi administrativ în realizarea
dezideratului de universitate antreprenorială ;



constituirea la nivelul facultăţilor/catedrelor a unor grupuri specialializate în
întocmirea si depunerea de proiecte în vederea finanţării acestora din diverse
fonduri europene



intensificarea legăturilor cu mediul socio-economic care să se materializeze
prin încheierea de protocoale, contracte de colaborare şi servicii finanţate;



cresterea eficienţei folosirii tuturor resurselor financiare ale instituţiei
provenite din taxe de scolarizare, contracte de cercetare, granturi si alte
activităţi economice;



asigurarea actualizarii bugetului instituţiei potrivit schimbărilor şi necesităţilor
apărute pe parcursul anului universitar;



elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli /universitate astfel încât să fie
asigurată o funcţionare sustenabilă a tuturor facultăţilor din cadrul universităţii
pentru întreg ciclul de şcolarizare (licenţă şi masterat) ;
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asigurarea sustenabilităţii financiare a fiecărei facultăţi şi a fiecărui program de
studiu.

C. Managementul resurselor umane
Managementul resurselor umane va urmări şi asigura, cu prioritate:


atragerea sporită a unor personalităţi academice din ţară cât şi din străinătate,
în scopul ocupării de posturi şi funcţii în universitate, ca titulari;



atragerea şi stimularea tinerelor cadre didactice să participe eficient la viaţa
academică, ca o condiţie obligatorie pentru asigurarea funcţionării corecte a
universităţii pe termen mediu şi lung;



promovarea cu prioritate a tinerilor absolvenţi proprii şi cercetători cu
performanţe în domeniu, în spiritul politicii de întinerire a personalului
didactic;



continuarea susţinerii financiare a doctoranzilor proprii în vederea definitivării
studiilor, sub rezerva desfăşurării activităţii în Universitate o perioadă de
minim 5 ani, de la obţinerea titlului de doctor.



stimularea personalului didactic prin aplicarea criteriilor de salarizare
diferenţiată.

D. Sustenabilitate curriculară
Una dintre cele mai importante misiuni a oricărei universităţi moderne este cea de a
servi societatea civilă pentru a asigura viabilitatea economică, integritatea mediului şi
echitatea socială. În acest context, Universitatea « Bogdan Vodă » din Cluj-Napoca în
calitatea sa de formator educaţie continuă, doreşte să asigure societăţii generaţii de absolvenţi,
care să deţină capacitatea de a se adapta uşor la o lume în continuă schimbare.
Pentru a realiza toate aceste deziderate, Universitatea « Bogdan Vodă » din ClujNapoca îşi propune :


includerea dezvoltării sustenabile în curriculum ( discipline noi care să
abordeze această tematică), cu asigurarea transferului şi a diseminării de
cunoştinţe.
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abordarea unui curriculum flexibil / modular promovând interdisciplinaritatea şi
transdisciplinaritatea



curriculum modern, conform cu noile cerinţe impuse de exigenţele pieţei forţei
de muncă şi a reperelor actuale din domeniul afacerilor



aplicarea prevederilor Declaraţiei de la Bologna pentru a favoriza integrarea
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi pentru ameliorarea competitivităţii
sistemului de învăţământ psihologic românesc pe plan mondial



asigurarea compatibilităţii cu programele de studii similare din ţară şi din UE.



adaptarea continuă a programelor de studii la transformările din societate, la
cerinţele pieţei şi la acumulările în planul cunoaşterii.



dezvoltarea de bune practici în domeniul educaţiei pentru dezvoltare durabilă
şi consolidarea lor prin reformă curriculară în vederea dobândirii de noi
competenţe



reconsiderarea programelor proprii pentru a le mări competitivitatea şi a le
sincroniza cu noile exigenţe



dezvoltarea de programe de studii integrate în parteneriat cu universităţi româneşti şi
europene (cu precădere la nivel de master ) care să conducă şi la obţinerea de diplome
comune (joint degrees);



oferirea de servicii educaţionale către comunitate



relaţionarea

curriculum-urilor

cu

cerinţele

mediului

socio-economic

dezvoltarea componentei „educaţie permanentă” a procesului de învăţământ,
ţinând seamă că acest tip de educaţie este din ce în ce mai cerut şi poate
reprezenta o sursă semnificativă de venituri suplimentare, atât pentru facultăţi,
cât şi pentru cadrele didactice;


ajustarea procesului educaţional în concordanţă cu cerinţele existente pe piaţa
muncii şi creşterea gradului de sustenabilitate financiară al facultăţii



menţinerea domeniilor şi specializărilor atractive în contextul evoluţiei economiei
mondiale. Se impune prospectarea continuă a pieţei forţei de muncă şi adaptarea
strategiei didactice, de formare profesională, la necesităţile acesteia.
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E. Comunicare sustenabilă
Comunicarea este un instrument esenţial în realiza joncţiunii dintre cei care împărtăşesc
aceeaşi identitate instituţională (publicurile din universitate) sau dintre universitate şi
publicurile extrene ( comunitatea, mass-media, instituţiile descentralizate, etc.). Comunicarea
eficientă este un element-cheie de gestionare a schimbării valorilor, atitudinilor şi culturii
organizaţionale.
În acest sens universitatea va căuta să realizeze un echilibru între realizarea
comunicării, consilierea şi instruirea strategică în vederea conştientizării şi responsabilizării
publicurilor ţintă în legătură cu strategia universitară de dezvoltare durabilă.
Universitatea „Bogdan Vodă” va promova o politică de comunicare internă şi externă
cu respectarea următoarelor principii fundamentale de responsabilitate socială:


va asigura transparenţa informaţiei, calitatea, adaptabilitatea, informarea
gratuită şi respectul reciproc;



va realiza materiale informative cu privire la strategiile de dezvoltare durabilă;



va mediatiza activitatea instituţiei prin comunicate de presă sau alte materiale,



va crea o partiţie dinamica de durabilitate pe site-ul universităţii



va utiliza afişe şi a pliantelor cu conţinut tematic pentru a informa comunitatea
în legătură cu iniţiativele durabile;



va derula activităţi de evaluare a imaginii universităţii;



va organiza workshop-uri pentru transmiterea şi diseminarea cunoştinţelor.

F. Relaţia universităţii cu comunitatea
Relaţia universităţii cu comunitatea se va concretiza prin :


dezvoltarea universităţii ca pol de excelenţă în relaţia cu mediul economic,
social şi implicarea în viaţa comunităţii ;



realizarea de parteneriate de cercetare aplicativă cu agenţi economici şi cu
administraţia locală pentru a spori dimensiunea antreprenorială a universităţii



creşterea vizibilităţii şi implicării sociale a universităţii prin asumarea rolului de
lider de opinie în cadrul dezbaterilor derulate de instanţele societăţii civile în
legătură cu strategiile de dezvoltare durabilă, consilierea de carieră şi inserţia pe
piaţa muncii a absolvenţilor studenţilor ;
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organizarea de dezbateri periodice, conferinţe şi work-shopuri cu participarea unor
invitaţi din ţară şi străinatate, elaborarea de rapoarte, documente de poziţie şi
documente de reflecţie.



integrarea Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca în spaţiul European al
Învăţământului Superior.



promovarea unei politici de colaborare pe multiple planuri cu universităţi din
ţară şi străinătate precum şi alte structuri instituţionale, cu impact direct în
realizarea misiunii de dezvoltare durabilă

G. Modalităţi de evaluare a implementării planului strategic
Modul în care un plan strategic este dezvoltat depinde de natura organizaţiei de
conducere, cultura organizaţiei, complexitatea şi mărimea ei. Astfel că prin extrapolare,
evaluarea va depinde de aceeaşi factori.
Activitatea de monitorizare şi evaluare a implementării planului strategic va avea ca
scop obţinerea de dovezi care să asigure menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii
practicilor expuse mai sus şi va avea un caracter permanent.
Pentru evaluarea implementării prezentului plan strategic se vor utiliza:
1. metode de evaluare iniţială, formativă şi sumativă;
2. analiza SWOT la momentul iniţial şi după implementarea planului
strategic;
3. chestionare iniţiale, pe parcurs şi la finalul implementării ( chestionarele
vor conţine un set de întrebări cu referiri la fiecare secţiune a planului
strategic ) distribuite atât in mediul intern cât şi in mediul extern al
universităţii.
În funcţie de feedback-ul primit în urma evaluării, planul strategic va suferi modificări
în aşa fel încât misiunea asumată să fie îndeplinită în condiţii şi parametri optimi.
Prezentul Plan strategic de dezvoltare durabilă (sustenabilă) a Universităţii a fost
adoptat în şedinţa de Senat din data de 24 iulie2012.

RECTOR
Prof.univ.Dr. Mohammad JARADAT

