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CAPITOLUL I
DINAMICA SCHIMBĂRILOR ŞI NOILE OPŢIUNI STRATEGICE
ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ACADEMIC
Societăţile contemporane înregistrează rapide şi profunde transformări în
toate domeniile de activitate, cu efecte pasagere sau de durată asupra civilizaţiei
actuale. Ca unul din domeniile esenţiale al dezvoltării umane, învăţământul este
supus influenţelor exercitate de schimbările care se produc în mediul intern şi
internaţional, fiind în situaţia de a răspunde adecvat noilor provocări prin
redefinirea opţiunilor, sistemului de valori şi strategiilor.
În noile condiţii, procesul schimbării se bazează cu prioritate pe inovare
şi mobilitate. Cu cât o instituţie academică este mai inovativă şi mai promptă în
realizarea demersurilor sale, dezvoltând gândirea anticipativă şi promovând
eficienţă, cu atât va rezista mai mult şi va progresa, în pofida provocărilor
actuale şi viitoare, adaptându-se competiţiei tot mai agresive înregistrată pe
piaţa educaţională. Iar acestea au loc în contextul în care Uniunea Europeană
parcurge procesul trecerii de la societatea industrială la societatea cunoaşterii şi
informaţiei, având ca obiectiv esenţial dezvoltarea durabilă.
Fundamental, pentru orice sistem de învăţământ, este „viteza” cu care se
adaptează la noile cerinţe educaţionale, conferind alte conţinuturi procesului de
învăţare, cercetării ştiinţifice şi relaţiei cu societatea. În aceste împrejurări,
devine şi mai stringentă preocuparea managementului universitar pentru
asigurarea compatibilităţii ofertei educaţionale cu dezvoltarea explozivă a
cunoaşterii ştiinţifice şi evoluţiei complexe a societăţilor, precum şi pentru
asigurarea unei înalte calităţi a învăţământului şi cercetării care, numai pe
această bază, pot să producă o inserţie socială corespunzătoare a absolvenţilor
instituţiilor academice.
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Elaborarea unor proiecţii strategice pe termen scurt, mediu şi lung, în
concordanţă cu misiunea şi obiectivele generale şi specifice ale învăţământului
superior, a devenit un demers managerial necesar atât pentru evaluarea
performanţelor instituţiilor universitare, cât şi pentru definirea poziţiilor pe care
le deţin acestea în ierarhizarea valorică internă sau internaţională.
În viziunea acestor proiecţii, pentru ca învăţământul şi cercetarea
ştiinţifică să devină factori dinamizatori ai societăţii, se impune reformarea
sistemului instituţional astfel încât învăţământul şi cercetarea să-şi coreleze
demersurile cu structuri ale mediului economic şi social, în scopul creării unor
reţele sau ansambluri coerente şi funcţionale.
Analizarea schimbărilor care se produc în lume şi în ţară a preocupat şi
preocupă, în cel mai înalt grad, conducerea Universităţii Spiru Haret şi
comunitatea sa academică, concomitent cu iniţierea unor măsuri care să conducă
la adecvarea demersurilor instituţiei la noile cerinţe ale învăţământului,
cercetării ştiinţifice şi pieţei muncii. Noua direcţie de acţiune a USH îşi găseşte
reflectarea, într-o accentuată şi largă măsură, în documentele programatice pe
care le elaborează şi care se constituie, totodată, şi într-un important suport
pentru finalizarea cu succes a acestor demersuri.
Conducerea USH conştientizează importanţa soluţionării operative a
cerinţelor reclamate de schimbări, atribuind un rol prioritar gândirii manageriale
prospective şi anticipative, care legitimează responsabilitatea cu care
gestionează ameninţările şi oportunităţile prezente în mediul intern şi extern şi,
totodată, certifică spiritul de iniţiativă, mobilitatea şi capacitatea sa de adaptare.

CAPITOLUL II
IMPORTANŢA PLANIFICĂRII STRATEGICE
Planul strategic de dezvoltare instituţională a USH pe perioada 20142020 constituie un referenţial important pentru fixarea misiunii, obiectivelor şi
programelor de instruire şi cercetare ştiinţifică a studenţilor, conform
exigenţelor naţionale şi internaţionale în materie de învăţământ şi cercetare
ştiinţifică. Planul este astfel conceput încât să asigure funcţionarea optimă a
proceselor de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, implicarea Universităţii în
activitatea socială, economică şi culturală a ţării, afirmarea sa ca un important
factor de iradiere a educaţiei, ştiinţei şi culturii, în spiritul valorilor naţionale şi
europene din spaţiul românesc şi internaţional.
Planul strategic a fost elaborat pornind de la analiza evoluţiei instituţiei,
aşa cum aceasta este prezentată în documentele publice de referinţă (rapoarte
anuale privind starea USH, rapoarte de autoevaluare şi de evaluare instituţională
periodică etc.) şi cum a rezultat din discuţiile purtate cu cadre didactice,
studenţi, masteranzi, personal didactic auxiliar ş.a.
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Document important care defineşte principalele direcţii de acţiune şi
dezvoltare ale Universităţii, Planul strategic ia în considerare oportunităţile şi
ameninţările la adresa învăţământului, precum şi a structurilor sale
instituţionale, proiectând demersuri în concordanţă cu evoluţia situaţiei interne,
europene şi internaţionale.
Maniera în care managementul calităţii şi Planul strategic de dezvoltare
instituţională sunt concepute şi implementate permit manifestarea identităţii
USH şi a autonomiei sale academice. Ambele demersuri exprimă voinţa
comunităţii universitare de creare, în condiţiile competiţiei pe plan naţional şi
internaţional, a unui sistem propriu de valori şi de ameliorare continuă a calităţii
activităţilor educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi de relaţionare cu societatea.

CAPITOLUL III
MISIUNE ŞI OBIECTIVE ÎN DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ
3.1. Misiunea USH
Activitatea USH a fost, este şi va rămâne direcţionată spre însuşirea,
dezvoltarea şi transmiterea cunoaşterii umane, cu prioritate a celei ştiinţifice,
atât generaţiilor actuale cât şi viitoare de studenţi, masteranzi şi alte persoane
interesate.
Fidelă tradiţiei ştiinţifice şi culturale româneşti şi europene, USH îşi
asumă în continuare vocaţia de instituţie de învăţământ şi cercetare, incorporând
valorile esenţiale ale demnităţii umane, libertăţii de gândire şi acţiune,
responsabilităţii individuale şi integrităţii academice.
Misiunea esenţială a USH, într-o astfel de relaţie, este de a genera şi
transfera cunoaştere către societate, prin formare iniţială şi continuă la nivel
universitar şi postuniversitar, şi de a realiza cercetări ştiinţifice cu caracter
teoretic şi aplicativ, ambele orientate pe valori, creativitate, obţinerea de
cunoştinţe fundamentale şi, deopotrivă, de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de
utilitate pentru profesie şi societate.
Pentru aceasta, USH promovează dezvoltarea integrală şi armonioasă a
individualităţii umane, însuşirea unui sistem de valori apt să contribuie la
împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă şi
creativă la viaţa comunităţii şi societăţii, la succesul în competiţia pentru
angajare pe piaţa muncii internă, europeană şi internaţională.
Misiunea generală a Universităţii, în deplin acord cu această orientare,
este să ofere educaţie şi cercetare de calitate pentru: dezvoltarea intelectuală,
socială şi profesională a individului; formarea şi perfecţionarea resurselor
umane calificate şi înalt calificate; dezvoltarea gândirii critice şi a potenţialului
creativ al membrilor comunităţii academice; promovarea multiculturalismului,
plurilingvismului şi interconfesionalismului; susţinerea şi afirmarea ştiinţei,
culturii şi valorilor artistice româneşti pe plan internaţional; îmbogăţirea
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patrimoniului ştiinţific şi cultural al capitalei României şi al altor comunităţi;
lărgirea aportului propriu la promovarea calităţii, performanţelor şi diversităţii
în spaţiul educaţional şi cultural european.
În acelaşi timp, USH manifestă preocuparea şi are capacitatea:
– să sprijine inserţia profesională a absolvenţilor şi, deopotrivă, să asigure
cu personal competent mediul socio-economic din ţară şi străinătate, în raport
de cerinţele şi exigenţele evoluţiei acestuia;
– să susţină corpul profesoral în promovarea cercetării de vârf, inovative;
– să răspundă cerinţelor şi provocărilor mediului intelectual, lărgind cadrul
şi modalităţile de cooperare cu entităţi academice din ţară şi din străinătate, cu
mediile socio-culturale, antreprenoriale, cu societatea civilă etc.;
– să încurajeze cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul
tehnologic precum şi creaţia individuală şi colectivă în domeniul ştiinţelor,
artelor, literelor etc. pentru obţinerea performanţelor;
– să stimuleze valorificarea şi diseminarea rezultatelor obţinute în
învăţământ şi cercetare în spaţiul naţional şi internaţional;
– să împlinească aspiraţia cadrelor didactice, studenţilor şi masteranzilor de
a înfiinţa programe de studii doctorale cu respectarea strictă a prevederilor
legale.
Misiunea proprie a Universităţii Spiru Haret reflectă, pe lângă misiunea
generală, şi orientări care derivă din tradiţia universitară autohtonă şi străină şi
anume:
– să creeze condiţiile şi cadrul necesar pentru dezbateri publice şi
confruntări de idei pe probleme teoretice şi practice de larg interes naţional şi
internaţional, care să contribuie la dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii
şi relaţiei cu societatea;
– să devină un centru de iradiere a activităţii ştiinţifice, culturale şi sociale
cât mai intense şi valoroase;
– să se afirme ca un autentic forum de educaţie, cultură şi civilizaţie care să
genereze o mişcare socio-culturală la nivel naţional, în cea mai bună tradiţie
haretiană;
– să genereze interes şi atractivitate pentru tineri din străinătate care să
urmeze studiile universitare în cadrul instituţiei noastre.
Misiunea USH constituie sursa de elaborare a obiectivelor, care reprezintă
expresia voinţei comunităţii academice de a participa la competiţia pe plan
naţional şi internaţional pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem de valori în
concordanţă cu interesele, aspiraţiile şi necesităţile fiinţei umane, pentru
afirmarea sa în actualul şi viitorul context social.
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3.2. Obiectivele USH
Obiectivul strategic esenţial pentru această perioadă constă în
promovarea pe poziţii superioare a instituţiei, creşterea şi consolidarea
prestigiului său în spaţiul academic intern, european şi internaţional.
Pe termen lung, USH îşi reafirmă opţiunea de a deveni o instituţie
academică şi de cercetare avansată, care să fie apreciată realist la nivel naţional
şi internaţional.
Obiectivele strategice generale sunt:
- autonomie universitară reală;
- orientarea spre viitor prin aplicarea unor metode moderne în educaţie şi
accesul liber la resursele de învăţare;
- promovarea culturii calităţii la nivelul tuturor structurilor organizatorice
ale USH;
- centrarea învăţării pe student şi pe nevoile sale;
- asigurarea sustenabilităţii bugetare a instituţiei şi a fiecărui centru de
execuţie bugetară în parte.
CAPITOLUL IV
PLANUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A USH
Planul strategic de dezvoltare instituţională a USH analizează domeniile
esenţiale de dezvoltare, care includ proiecţiile pentru perioada 2014-2020.
4.1. Educaţie
În viziunea USH educaţia, ca unul din domeniile sale fundamentale de
activitate, este orientată spre:
- obţinerea calificativului “Grad de încredere ridicat” în urma evaluării
instituţionale externe de către ARACIS;
- diversificarea ofertei educaţionale în raport cu cerinţele pieţei muncii şi
implementarea Ciclului III (studii doctorale);
- înfiinţarea de noi programe de studii, inclusiv în limbi străine (în
parteneriat cu alte universităţi); evaluarea periodică şi acreditarea programelor
de studii;
- promovarea unor stimulente de excelenţă în predare şi cercetare pentru
creşterea motivaţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor (profesor excelent,
cercetător excelent);
- impulsionarea studenţilor să obţină rezultate excelente la învăţătură,
cercetare, practică de specialitate, voluntariat etc.( prin reduceri de taxe,
premieri în cărţi, bilete gratuite la spectacole şi competiţii sportive,excursii etc.);
- stimularea participării studenţilor la cursuri, seminarii,activităţi practice
etc.;
- încurajarea muncii autonome a studenţilor şi a studiului individual;
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- intensificarea activităţii de cooperare cu instituţii de cercetare, cu
patronate şi mediul de afaceri, în general, pentru efectuarea practicii de
specialitate studenţeşti;
- continuarea dezvoltării disciplinelor tradiţionale cu excelenţă în
domeniu, alături de disciplinele inspirate de noul context economic, social şi
politic, specific societăţii informaţionale şi a cunoaşterii;
- creşterea calităţii procesului de învăţământ, continuarea implementării
culturii pro-calitate în toate sferele de activitate şi la toate nivelurile;
- extinderea cooperării internaţionale pentru atragerea de noi studenţi
străini; crearea infrastructurii adecvate acestui proces;
- motivarea studenţilor ca să participe activ şi critic la procedurile de
evaluare, concomitent cu perfecţionarea mecanismului de alegere a
reprezentanţilor studenţilor în structurile de conducere, potrivit cerinţelor Cartei
universitare şi reglementărilor interne; asigurarea caracterului democratic,
transparent şi nediscriminatoriu al alegerilor.
4.2. Cercetare ştiinţifică
Componentă importantă în demersurile USH pentru dezvoltarea sa
instituţională şi pentru creşterea continuă a calităţii, cercetarea ştiinţifică îşi
propune:
- promovarea excelenţei în activitatea de cercetare ştiinţifică şi
constituirea unor structuri adecvate acestui proces (centre, colective, nuclee de
cercetare);
- crearea şcolilor doctorale;
- implicarea cadrelor didactice, cercetătorilor şi studenţilor în realizarea
de parteneriate cu universităţi, institute de cercetare ştiinţifică, unităţi
economico-sociale etc. din ţară şi din străinătate;
- diseminarea rezultatelor ştiinţifice ale USH prin intensificarea efortului
publicistic la nivel naţional şi internaţional şi participarea la manifestări
ştiinţifice externe.
4.3. Resursele umane
Pentru consolidarea cadrului şi climatului instituţional, se va avea în
vedere:
- asigurarea numărului optim de cadre didactice pentru creşterea
calităţii procesului de învăţământ;
- crearea şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare exigenţelor
actuale de studiu, transmitere a cunoştinţelor şi de perfecţionare personalului
didactic;
- promovarea pluralismului opiniilor, dezbaterea şi confruntarea
constructivă de idei pe probleme teoretice, metodologice, practice de mare
interes;
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- stimularea şi promovarea permanentă a spiritului de cooperare, a
lucrului în echipă şi a muncii în colective mixte.
Periodic, se vor organiza activităţi de calificare şi actualizare a
cunoştinţelor pentru personalul tehnic, administrativ şi de secretariat;
În scopul organizării, conducerii, îndrumării şi controlului riguros a
întregii activităţi economico-financiare şi administrative se vor adopta politici şi
strategii în domeniile economico-financiar şi administrativ;
Se va urmări cu rigoare asigurarea competenţei şi calificării personalului
academic;
Pentru perfecţionarea profesională permanentă, promovarea şi motivarea
resurselor umane, se va urmări:
- stimularea activităţii de auto-perfecţionare profesională;
- îmbunătăţirea metodelor de evaluare a performanţelor individuale
ale cadrelor didactice şi motivarea diferenţiată a acestora;
- continuarea politicii de atragere, stabilizare şi stimulare a
personalului didactic tânăr şi valoros;
- promovarea profesională în funcţie de performanţele obţinute în
procesul didactic şi în activitatea de cercetare.
4.4. Cooperare internaţională
Cooperarea internaţională îşi propune amplificarea şi diversificarea
legăturilor cu instituţiile academice şi de cercetare prin:
- extinderea legăturilor cu mediul academic extern şi încheierea de
parteneriate, convenţii şi contracte de colaborare pe diverse planuri;
- identificarea şi participarea la proiecte şi programe susţinute
financiar de organisme internaţionale publice şi/sau private;
- sprijinirea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor,
masteranzilor şi doctoranzilor.
- creşterea procesului de internaţionalizare a relaţiilor prin
practicarea sistemului de visiting professor, schimbul intens de publicaţii şi
lucrări cu universităţi din străinătate, coordonarea unor programe de studii
masterale şi doctorale de cadre didactice universitare de la instituţii academice
din afara ţării.
Promovarea şi consolidarea imaginii Universităţii în mediul academic,
economic şi social, intern şi extern va viza:
- diversificarea mijloacelor şi modalităţilor de promovare a imaginii
Universităţii;
- utilizarea manifestărilor internaţionale ştiinţifice, educaţionale,
cultural-artistice, sportive etc. pentru cunoaşterea realizărilor ştiinţifice ale USH
şi promovarea potenţialului său de creaţie.
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4.5. Managementul calităţii
Pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi a standardelor de
calitate în educaţie şi cercetare se va acţiona în următoarele direcţii:
- îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi cercetării în concordanţă cu
exigenţele Spaţiului European al Învăţământului Superior şi al
cercetării ştiinţifice;
- crearea unui sistem transparent de informare cu privire la
calitate;
- dezvoltarea relaţiilor USH cu mediul economico-social, crearea
unor mecanisme care să asigure promovarea acestor relaţii;
- implicarea studenţilor în asigurarea internă a calităţii,
participarea la evaluarea activităţii didactice şi în procesul de
adoptare a deciziilor manageriale.
Periodic se va evalua satisfacţia studenţilor, absolvenţilor şi
angajatorilor.
Cu privire la calitatea programelor de studii se va acţiona pentru:
- asigurarea transparenţei;
- accentuarea încrederii comunităţii academice în performanţele
Universităţii privind calitatea învăţământului şi cercetării;
- dezvoltarea culturii calităţii la nivelul Universităţii;
- creşterea vizibilităţii USH în mediul academic european şi
internaţional.
Dezvoltarea culturii calităţii se va analiza prin:
- autoevaluarea şi evaluarea instituţională externă;
- evaluarea satisfacţiei studenţilor, absolvenţilor şi angajatorilor faţă de
serviciile oferite de USH;
- revizuirea periodică şi completarea procedurilor de asigurare a
calităţii şi altor documente interne;
- revizuirea standardelor de calitate şi alinierea acestora la standardele
europene şi la principiile celor mai bune practici pe plan european şi
mondial.
4.6. Resurse financiare şi bază materială
Universitatea va urmări cu atenţie asigurarea surselor de finanţare în
scopul consolidării, extinderii şi modernizării permanente a bazei materiale
prin:
- creşterea finanţării din activitatea de cercetare şi donaţii;
- creşterea numărului studenţilor, inclusiv a celor străini;
- utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale în
conformitate cu priorităţile Universităţii.
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CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Obiectivele strategice sunt susţinute de acţiuni strategice, organizate şi
desfăşurate în cadrul structurilor academice ale USH, vizând procesul
educaţional, cercetarea ştiinţifică, relaţiile internaţionale, managementul
calităţii, resursele umane, infrastructura, finanţarea, dezvoltarea relaţiilor cu
mediul socio-cultural şi economic, imaginea Universităţii şi sistemul de
comunicare internă şi externă.
Acţiunile necesare susţinerii obiectivelor strategice ale Universităţii în
perioada 2014-2020 vor fi adaptate permanent la cerinţele 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 instituţiei într-un for de propagare a învăţământului, ştiinţei şi
culturii în spiritul valorilor naţionale şi europene.
Obiectivele strategice stabilite la nivelul Universităţii Spiru Haret sunt
menite să confere noi şi importante dimensiuni activităţii comunităţii
universitare.
Planul strategic de dezvoltare instituţională se transpune în practică prin
planuri operaţionale.
Prezentul Plan strategic de dezvoltare instituţională a fost aprobat în
şedinţa Senatului Universităţii Spiru Haret din data de 18.11.2014.
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