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ABSTRACT 

 
Prezenta teză de doctorat contribuie la extinderea cunoștințelor actuale în domeniul de 

transfer al forței de muncă în învățământul superior de afaceri, pe baza studiilor privind 

posibilitățile de îmbunătățire a cunoștințelor și competențelor durabile în contextul societății 

cunoașterii. Susținută de o cercetare amplă a literaturii, în prima parte, studiul scoate în evidență, 

importanța adaptării sustenabilității în instituțiile de învățământ superior, dezvăluie cerințele cu 

multiplele fațete, și pe cele exigente pentru universitățile orientate către viitor, și identifică noi 

perspective prin integrarea inteligenței artificiale în dezvoltarea curriculei, și a cursurilor de 

învățare în domeniul studiilor economice de afaceri. A doua parte explorează implementarea 

sustenabilității în instituțiile de învățământ superior, prevede un concept pentru identificarea 

abilităților de angajare sustenabile și orientate către piață, și întrevede o nouă abordare a evaluării 

cunoștințelor inerente în instituțiile de învățământ superior prin intermediul inteligenței artificiale. 

Aceste componente sunt îmbinate printr-un model inovator. 

Metodologia de cercetare cuprinde metode de cercetare empirice atât cantitative, cât și 

calitative, utilizând statistici descriptive și inferențiale în părțile cantitative, și analizând conținutul 

calitativ în părțile calitative. Un software bazat pe un algoritm de învățare al inteligenței artificiale 

este utilizat pentru a evalua și a explora baza de date universitară prin intermediul acesteia. 

Principalele contribuții de cercetare ale acestei teze de doctorat se concentrează pe abordarea 

algoritmilor de învățare în ceea ce privește inteligența artificială, care utilizează bazele de date 

personale și externe ale universităților, ca bază de cunoștințe pentru îmbunătățirea transferului 

angajabilității în învățământul superior de afaceri. Modelul prezentat este o abordare inovatoare și 

poate fi utilizat ca punct de plecare pentru o varietate de cercetări viitoare în acest domeniu. 

 

CUVINTE CHEIE: Învățământ superior, Universități sustenabile, Transferul abilităților de 

angajare, Tendințe de management, Învățarea inteligenței artficiale. 

 



CUPRINS 

 

Rezumat 

Recunoașteri 

Cuprins 

Lista abrevierilor și acronimelor 

Lista de tabele 

Lista de figuri 

 

INTRODUCERE 

 

Introducere a definiției problemei 

Obiectivele tezei 

Metodologia tezei 

Curs de investigație 

 

PARTEA I: STAREA CURENTĂ DE CUNOȘTINȚE ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL 

CERCETĂRII 

 

1 ATRIBUȚIILE CURENTE LA TRANSPUNEREA SUSTENABILITĂȚII ÎN 

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR 

1.1 Adaptarea problemelor privind sustenabilitatea în învățământul superior 

1.1.1 Originea sustenabilității și obiectivele dezvoltării durabile 

1.1.2 Obiectivele învățământului superior 

1.1.3 Calitatea educației 

1.1.4 Educație pentru dezvoltare sustenabilă 

1.2 Tranziția de la educația pentru dezvoltarea durabilă, la educația sustenabilă 

1.2.1 Discursul heterogenității în învățământul superior 

1.2.2 Universitatea transformativă și influența universităților asupra societății 

1.2.3 Universități sustenabile 



 

2 ABORDĂRI CURENTE ALE TRANSFERULUI DE FORȚĂ DE MUNCĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR 

2.1 Transferul de forță de muncă în instituțiile de învățământ superior 

2.1.1 Angajabilitatea ca urmare a proceselor educaționale 

2.1.2 Analiza cerințelor în conceptul cadrului didactic privind transferul 

abilităților de angajare în instituțiile de învățământ superior 

2.2 Teoria sistemelor și cibernetica, ca cadre teoretice pentru transferul de 

cunoștințe și abilități în învățământul superior 

2.2.1 Cauzalitatea circulară în teoria sistemelor 

2.2.2 Autopoieza în sistemele cibernetice, ca un cadru pentru procesele durabile 

în sistemele economice, și în învățarea organizațională 

3 TENDINȚE ȘI EVOLUȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR, ÎN CONTEXTUL 

SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII, CU FOCUSUL PE DOMENIUL STUDIILOR 

ECONOMICE DE AFACERI 

3.1 Perspective emergente în învățământul superior 

3.1.1 Tendințe și provocări ale societății bazate pe cunoaștere și ale transformării 

digitale 

3.1.2 Integrarea tendințelor în programele universitare 

3.2 Abordări și tendințe interdisciplinare în economia afacerilor 

3.2.1 Identificarea tendințelor manageriale în teoria modului de management 

3.2.2 Noi perspective în educație folosind baze de date la scară largă prin 

învățarea inteligenței artificiale 

 

PARTEA II: CONTRIBUȚII ȘI STUDII PROPRII ÎN DOMENIUL CERCETĂRII 

 

4 CERCETĂRI PRIVIND APLICAȚIILE, CERINȚELE ȘI MĂSURILE PENTRU 

IMPLEMENTAREA SUSTENABILITĂȚII ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR 

4.1 Investigarea aplicării conceptelor de sustenabilitate în instituțiile de 

învățământ superior 



4.1.1 Abordări foarte diferite asupra a ceea ce constituie o universitate sustenabilă 

4.1.2 Obiectivele și metodologia de cercetare a studiului privind universitățile 

sustenabile, utilizând ca exemplu universitățile din țările vorbitoare de limbă 

germană 

4.1.3 Rezultatele privind conceptele de sustenabilitate, prin exemplul 

universităților selectate ca având cele mai bune practici din Germania, 

Austria și Elveția 

4.2 Evaluarea succesului managementului calității, ca o condiție prealabilă pentru 

o conduită sustenabilă în învățământul superior 

4.2.1 Managementul calității în universități ca o cerință esențială pentru o 

conduită sustenabilă 

4.2.2 Obiectivele și metodologia studiului privind asigurarea calității interne și 

externe în exemplul universităților private germane 

4.2.3 Sistemul de categorii rezultat pentru asigurarea calității interne și externe în 

instituțiile de învățământ superior 

4.2.4 Rezultatele privind implicarea studenților și transparența în managementul 

calității, ca exemplu al universităților cercetate 

4.3 Propunerea implementării unui proces de îmbunătățire continuă și al 

transferului de concepte de măsurare adecvate către sectorul învățământului 

superior 

4.3.1 Spațiul dintre oferta și cererea de angajare 

4.3.2 Obiectivele și metodologia pentru modelarea unui proces de îmbunătățire 

continuă în cadrul transferului de locuri de muncă în universități 

4.3.3 Rezultate privind o abordare holistică a măsurabilității capacității de 

angajare 

5 CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR 

ȘI ABILITĂȚILOR PIEȚEI ȘI AFACERILOR ORIENTATE SPRE VIITOR 

5.1 Identificarea abilităților de angajare bazate pe cerere prin evaluarea bazei de 

date 

5.1.1 Nevoile pieței pentru aptitudini adecvate 



5.1.2 Obiectivele și metodologia identificării abilităților de angajare bazate pe 

cerere 

5.1.3 Rezultatele privind aplicarea conceptului pentru identificarea abilităților de 

angajare bazate pe cerere, utilizând exemplul industriei de externalizare din 

România 

5.2 Evaluarea percepției studenților asupra unor teme importante legate de 

afaceri, în cadrul universităților 

5.2.1 Universitățile ca furnizori de cunoaștere transformativă 

5.2.2 Obiectivele și metodologia studiului privind percepția studenților și gradul 

de cunoaștere privind conceptele orientate către viitor 

5.2.3 Rezultatele privind cunoștințele studenților chestionați despre conceptele 

transformative în exemplul sustenabilității și bioeconomiei 

5.2.4 Rezultatele privind percepția studenților asupra relevanței universităților ca 

educatori de cunoaștere transformativă în exemplul sustenabilității și 

bioeconomiei 

5.3 Analizarea actualelor subiecte importante de management, bazate pe 

subiectele de cercetare ale tezelor finale în universitățile de economie și 

administrarea afacerilor 

5.3.1 Rolul central al studenților ca furnizori de cunoaștere 

5.3.2 Obiectivele și metodologia identificării titlurilor adecvate finale ale tezelor, 

ca corpus pentru analiza conținutului 

5.3.3 Rezultatele privind identificarea titlurilor finale ale tezelor ca un corpus 

adecvat pentru analiza ciclului de viață al tendințelor de management, prin 

deducerea exemplară a două cicluri de viață, și compararea lor statistică 

6 ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSFERULUI DE ANGAJABILITATE SUSTENABILĂ 

ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR, UTILIZÂND BAZE DE DATE 

PE SCARĂ LARGĂ PRIN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE AL INTELIGENȚEI 

ARTIFICIALE 

6.1 Autopoieza ca o opțiune pentru a determina conținutul predării, prin 

dezvoltarea unor subiecte de management viitoare, utilizând procesul de 

învățare al inteligenței artificiale 



6.2 Dezvoltarea unui model de transfer de locuri de muncă sustenabil în 

învățământul de afaceri academic 
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Date personale 

Nume, Prenume: Golowko, Nina 

Stradă: Mittelstraße 33 

Cod poștal/ Reședință: 65582 Diez 

Telefon mobil: +49176-10343719 

E-Mail: golowko@ninagolowko.de 

Data/ Locul nașterii:  01.02.1971 / Groß-Umstadt 

Stare civilă: Căsătorită, 1 copil (17 ani) 

Naționalitate: Germană 

 

Educație academică 

2015 – prezent Academia de Studii Economice, București 

 Doctorat în Economie/ Administrarea Afacerilor  

1993 – 2000  Universitatea Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt/ Main 

 Diplomă în Administrarea Afacerilor 

1990 – 1993  Universitatea Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt/ Main 

 Studii de bază în Filologie engleză 

 

Experiența de lucru în educație și formare 

2015 Lector la Hochschule Fresenius, Universitatea de Științe Aplicate, 

Idstein, Germania 

• Cursuri în Matematică (Engleză) 

• Acceptarea examenelor scrise 

2014 Lector la Școala Germană de Afaceri și Tehnologie Sino, 

Universitatea Agricolă Shandong, Tai’an, China  

• Cursuri în prelucrarea și controlul datelor 

• Acceptarea examenelor scrise 

• Organizarea tutorilor 



2013  Formator intern la Schenker AG, Frankfurt 

• Subiecte: Contabilitate și control 

• Acceptarea examenelor scrise 

2012 – 2015   Lector la Universitatea Steinbeis, campus media, Frankfurt/ Main  

• Cursuri în Management Financiar 

• Acceptarea examenelor scrise 

2009 – prezent   Lector la Universitatea de Educație Cooperativă Hessian, BA, 

Frankfurt/ Main 

• Cursuri în Finanțe și Contabilitate, Seminar de Proiect Teză Finală, Controlul și 

Managementul Riscului  

• Supraveghetor și evaluator secund al tezelor de doctorat 

• Acceptarea examenelor scrise 

2008 – 2016   Lector la Academia de Administrare a Afacerilor, VWA, 

Frankfurt/ Main și Offenbach 

• Cursuri în Controlling, Management Strategic, Controlul Resurselor Umane 

• Supraveghetor și evaluator secund al tezelor finale 

• Acceptarea examenelor scrise și orale 

 

2007 – prezent  Lector și formator liber profesionist cu normă întreagă  

2007 – 2009, 2017   Lector la Universitatea de Științe Aplicate, Wiesbaden 

• Cursuri în Investiții, Finanțe, Achiziții, Producție 

• Acceptarea examenelor scrise și orale 

2007   Asistent Profesor de matematică la Școala Elementară și Liceul 

Johann-Wolfgang-von-Goethe, Limburg/ Lahn 

2006 – prezent Lector la Universitatea de Economie și Management, FOM, 

Frankfurt/ Main și Offenbach 

• Cursuri în Administrarea Generală a Afacerilor, Matematică, Finanțe și 

Contabilitate, Controlling, Managementul Afacerilor 

• Supraveghetor și evaluator secund al tezelor de licență și masterat 

• Acceptarea examenelor scrise 

• Webinarii Online în Matematică 

2006 Lector la Universitatea Lumiére, Lyon, Franța, Programul de 

Schimb Minerva 

• Cursuri în Teoria Deciziei 



2004 Lector la Universitatea Lumiére, Lyon, France, Programul de 

Schimb Minerva 

• Cursuri în Teoria Deciziei 

2003 – prezent Lector la Institutul de Economie și Management, IOM, 

Frankfurt/ Main  

• Cursuri în Matematică 

2002 – 2006 Asistent Universitar al Prof. Dr. Heinrich Rommelfanger - 

Catedra de Matemantică și Statistică din cadrul Universității 

Johann Wolfgang-Goethe, Frankfurt/ Main  

• Cursuri în Matematică 

• Realizarea seminariilor științifice 

2001 – prezent Lector la Universitatea de Științe Aplicate Wilhelm Büchner, 

Darmstadt 

• Cursuri în Administrarea Generală a Afacerilor, Matematică, Finanțe și 

Contabilitate, Controlling, Conducere și Tehnici de Management, 

Managementul Afacerilor 

• Supraveghetor și evaluator secund al tezelor de licență și masterat 

• Acceptarea examenelor scrise și orale 

• Webinarii Online în Managementul Calității, Matematică și Muncă Științifică 

• Supravegherea proiectelor în domeniile de Inginerie Industrială, Inginerie, 

Informatică și Robotică 

1992   Asistent Profesor pentru limba germană și limba franceză la 

Școala Holte, Scoală Elementară și Gimnaziu, Birmingham, 

Marea Britanie 

 

Experiență practică adițională 

 

2003 – 2005 Șef Birou Administrativ al Asociației Alumni la Facultatea de 

Economie, din cadrul Universității Frankfurt 

2000 – 2005  Golowko GmbH, Groß-Umstadt, Contabilitate, Organizare 

Birouri și Arhivare Digitală 

1994 – 1997   Bayerische Vereinsbank, Frankfurt am Main, Controlul Calității 

 

Muncă voluntară și interese 



• DAO e.V., asociație non-profit pentru promovarea artelor marțiale și culturii chinezești, membru al 

consiliului consultativ 

• fwwg e.V., Asociația Alumni a Facultății de Economie din cadrul Universității din Frankfurt, membru 

(membru al consiliului 2005 – 2007)  

• 2002 – 2006 membru al Comisiei Electorale, Comitetului de Apel, Comitetului de Evaluare pentru 

Profesori Juniori la Facultatea de Administrare a Afacerilor, Universitatea din Frankfurt 

• Weng Chun Kung Fu, Yoga, Literatură 

 


