PLAN STRATEGIC
DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL USH 2010-2014
(SINTEZĂ)
Potrivit prevederilor Planului strategic de dezvoltare instituţională, elaborat în conformitate cu prevederile Legii
nr.1/2011 şi a Cartei Universităţii pentru perioada 2010-2014, Universitatea Spiru Haret şi-a propus atingerea unor obiective
strategice, subsumate transpunerii în spaţiul naţional şi european a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, precum şi
a valorilor, normelor şi reglementărilor promovate în cadrul Procesului Bologna.
Aceste obiective răspund următoarelor cerinţe ale dezvoltării instituţionale:
a) formarea de specialişti cu nivel superior de pregătire, asigurând acestora calificări profesionale care să le ofere şanse
reale în competiţia de pe piaţa liberă a forţei de muncă;
b) dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, stimularea gândirii şi forţelor creative, valorificarea multilaterală a procesului
de creaţie ştiinţifică, artistică, sportivă etc.
Pentru perioada 2010-2014, Universitatea Spiru Haret şi-a propus atingerea următoarelor obiective strategice:
- autonomie universitară reală;
- orientarea spre viitor - metode moderne în educaţie şi acces liber la resursele de învăţare;
- promovarea culturii calităţii la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Universităţii;
- centrarea învăţării pe student şi pe nevoile sale;
- asigurarea sustenabilităţii bugetare a instituţiei şi a fiecărui centru de execuţie bugetară în parte.
Obiectivele strategice, identificate şi propuse pe baza analizei situaţiei actuale a Universităţii şi a componentelor
sale funcţionale:
- reprezintă expresia voinţei comunităţii academice de a participa la competiţia sistemului de valori pe plan naţional
şi internaţional;
- sunt menite să confere, în perspectivă, noi dimensiuni şi semnificaţii ale activităţii comunităţii academice.
Obiective strategice vor fi susţinute de acţiuni strategice organizate şi desfăşurate în cadrul componentelor
academice funcţionale şi manageriale ale procesului educaţional, respectiv: învăţământ, cercetare ştiinţifică, relaţii
internaţionale, managementul şi resursele umane, infrastructura, finanţarea, evaluarea şi asigurarea calităţii şi a sistemului
de comunicare internă şi externă.
Acţiunile strategice urmează a fi desfăşurate în 3 etape (pe termen scurt, mediu şi lung), atât la nivelul Universităţii,
cât şi a structurilor sale funcţionale, potrivit competenţelor, având ca scop:
- creşterea vizibilităţii internaţionale, prin relaţii de cooperare concretizate în proiecte comune;
- diversificarea ofertei educaţionale - prin dezvoltarea de programe de studii în limba engleză;
- dezvoltarea relaţiei cu mediul de afaceri - pentru o mai bună inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor,
realizarea de cercetări aplicate, în folosul mediului de afaceri;
- orientarea către programe universitare de învăţare continuă;
- promovarea imaginii Universităţii în ţară şi în spaţiul european.
Acţiunile strategice necesare susţinerii obiectivelor strategice ale Universităţii în perioada 2010-2014 vor fi
adaptate permanent la cerinţele operaţionale ale procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, în funcţie de
reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu. Acestea vor contribui atât la implicarea Universităţii Spiru Haret în
activitatea socială, economică şi culturală a ţării, cât şi la transformarea Universităţii într-un factor de propagare a
învăţământului, ştiinţei şi culturii în spiritul valorilor naţionale şi europene.
Universitatea Spiru Haret dispune de mecanisme proprii de evaluare şi control a modului de implementare a
Strategiei de asigurare a calităţii, la nivelul Senatului universitar, Consiliului de administraţie, Facultăţilor, Departamentelor,
precum şi de monitorizare, prin structuri specializate, a aplicării criteriilor şi standardelor în domeniul calităţii serviciilor
educaţionale oferite.

