
  

Abilități necesare versus 
matrice de cercetare 

Internaționalizare Guvernare Schimbarea contextului HEs 

Încurajează cooperarea 
interdisciplinară și 
intersectorială 
Încurajează învățarea si 
predarea 
Foloseste surse multiple de 
finanțare 
Ofera stimulente pentru 
itinerariul carierei și un limbaj 
compensatoriu ce limiteaza 
provocările 

Biroul Brussels al 
universităților 
Internaționalizarea 
pentru S3 versus cea 
pentru HR 
Twinning si teaming  

Aduce voci din exterior în 
cadrul universității 
Echilibru între 
organismele statului, 
piața și oligarhia 
academică 
Crearea brokerilor de 
cunoștințe 

Schimbul realtiei cu TT (nu atât 
comercial, cât co-leadership) 
Promovează proiecte  de 
transformare instituționala 
Urmareste excelenta cu un scop! 
Cele mai valoroase active sunt 
absolvenții! 
De la auto-satisfactie la 
autonomie responsabilă!  

UNIVERSITATE MODERNĂ 

 Relevanță sporită către o societate bazată pe 
învățare si predare 

 Furnizeaza acea educatie si cercetare  care se 
consolidează reciproc 

 Contribuie la dezvoltarea regională bazată pe 
inovare (RIS3 și EDP) 

 Deschide cutia neagră a universității 
(colaboreaza, acționează ca lideri și 
facilitatori in regiune, propune modele de 
translatie a inovării) 

 Membrii mediului academic se considera 
cetățeni ai regiunii 

 
 

 

 

 

UNIVERSITATE TRADIȚIONALĂ  

 Se concentrează pe educație și 
cercetare într-o manieră comercială 

 Pune mai puțin accent pe atragerea 
talentelor și dezvoltarea de noi 
abilități 

 Bine conectată la nivel internațional, 
dar deconectată la nivel regional 

 Nu funcționează ca și integrator 
pentru a pune sinergiile politice în 
practică  

 Întâmpină obstacole în colaborarea 
cu companiile și autoritățile publice 

Care sunt stimulentele cu care contribuie HEs la dezvoltarea regională? 
Cum poate o regiune să contribuie la dezvoltarea unei universități? 

 
Propunere – 23 Mai workshop în Iași cu Universitatea Cardiff UK 

PERSPECTIVA PROIECTULUI HES 
 

ROLUL UNIVERSITĂȚII 
Generează cunoaștere în cadrul unei regiuni 

Dezvolta capacitatea industriei de a absorbi cunoștintele generate 
Are deschidere spre colaborare 

Demonstreaza abilitati de Leadership 
 

 

Tranziție 

C
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Abordarea strategică 

- Dezvoltă o singură viziune de lungă durată pentru dezvoltarea atât a instituției cât și a carierei de dezvoltare 

- Include activități corelate interdepartamental ce răspund la provocările schimbării de mai sus  

Rezultatele workshop-ului din Bruselles – Acțiuni posibile 
 

- Utilizează creativitatea studenților pentru a îmbunătăți modelele de afaceri locale 
- Creează un sistem on-line transparent pentru colectare idei de proiect/cercetare/Phd 
- Creează un sistem transparent de laboratoare deshise pentru antreprenori  
- Dezvoltă noi module educaționale opționale pentru abilități antreprenoriale 


