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Argument 

 

Managementul strategic al universităților s-a dezvoltat relativ recent, în special în 

țările în care universitățile se bucură de o autonomie funcțională deplină, iar competiția pentru 

resurse și piață este foarte puternică. Universitățile trebuie să dezvolte comportament 

antreprenorial și management strategic care să poată conferi competitivitate strategică. 

Învățământul superior urmărește, prin planificarea strategică, să stabilească o serie de planuri 

cuprinzătoare bazate pe studii continue privind punctele forte, punctele slabe, oportunitățile, 

amenințările, resursele și constrângerile pentru a-și atinge eficient obiectivele. Pentru a pune 

în practică strategia de învățământ superior într-un mod eficient, fiecare universitate ar trebui 

să creeze și să implementeze o strategie specifică, în conformitate cu obiectivul, misiunea și 

viziunea generală a ministerului învățământului superior. În ceea ce privește universitățile 

publice, misiunea lor ar trebui să fie accesibilă, adaptabilă pentru a răspunde nevoilor societății 

prin crearea, prezentarea, transmiterea și aplicarea cunoștințelor prin învățare creativă, 

cercetare pentru a aduce contribuții societății cu cel mai înalt nivel de învățământ și excelență 

în cercetare.  

Misiunea unei universități este motivul existenței sale și generează valoare pentru 

societate. Misiunea determină evoluția instituției de învățământ superior în sensul transformării 

viziunii în realitate. Viziunea se concentrează pe imaginea internă a instituției de învățământ 

superior și aspirațiile managementului academic, în timp ce misiunea se concentrează pe 

imaginea externă a instituției și pe factorii determinanți ai managementului academic sau ai 

factorilor de decizie. 

Prin managementul calității, se creează un obiectiv puternic motivat, la cele mai înalte 

standarde de calitate, dar pentru a atinge această responsabilitate a fiecărui membru al 

comunității academice, este necesară formarea adecvată pentru toți profesorii și studenții, 

precum și pentru toți angajații administrației instituției de învățământ superior în spiritul 

calității. Cultura organizațională a instituției de învățământ superior trebuie să devină o cultură 

a calității. 

Sistemul egiptean de învățământ superior urmărește, prin intermediul eforturilor 

minuțioase de modernizare și dezvoltare, să conducă la o îmbunătățire calitativă a 

componentelor sistemului, la consolidarea capacităților de cercetare științifică și la formarea 

unei dezvoltări și progrese durabile prin caracterizarea tuturor domeniilor procesului de 

cercetare educațională din universități și institute superioare . (D.H., Katz, L.F. & Kearney, 
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M.S. 2006). Învățământul superior egiptean se confruntă cu provocări din cauza impactului 

convergent al globalizării, creșterea importanței cunoașterii pentru dezvoltarea economică și 

revoluția informațiilor și comunicațiilor. 

 

Obiectivele generale ale lucrării 

 

Obiectivul acestei teze este de a oferi soluții care să conducă la îmbunătățirea 

managementului academic din Republica Arabă a Egiptului folosind cele mai bune practici în 

unele țări dezvoltate. 

Importanța și noutatea lucrării rezidă în faptul că poate fi de interes pentru o gamă 

largă de instituții de învățământ superior, membri ai facultăților, studenți și absolvenți ai 

învățământului superior. Prin urmare, cercetarea efectuată și constatările: 

1. Ajută instituțiile de învățământ superior să implementeze o agendă strategică pentru 

promovarea capacității de angajare și a caracteristicilor absolvenților prin 

implementarea unui număr de strategii, precum: strategia de recrutare a absolvenților, 

strategia de angajare a angajatorilor și a organismelor profesionale în dezvoltarea și 

implementarea curriculumului în mod inovator, strategia de evaluare a competențelor 

de angajare prin intermediul competențelor. 

2. Permit membrilor facultății să ofere studenților o idee concentrată și unificată asupra 

conceptului de "abilități de angajare" și a localizării acestora în curriculum. 

3. Permit membrilor facultăților să revizuiască curriculumul în scopul: identificării 

bunelor practici existente, identificării competențelor de recrutare în curs de predare și 

evaluare, identificarea competențelor care nu sunt oferite studenților și luarea în 

considerare a modului în care pot fi depășite lipsurile și lacunele, stabilind modul în 

care abilitățile de recrutare pot fi încorporate în curriculum. 

4. Asistă membrii facultăților în dezvoltarea cadrului și a conținutului curriculumului în 

sprijinul aptitudinilor de recrutare și a metodologiei de cartografiere care asigură 

acoperirea tuturor competențelor de recrutare. 

5. Asistă membrii facultăților în proiectarea unei game de activități și practici educaționale 

care să ducă la dezvoltarea abilităților de angajare. 

6. Permit membrilor facultății să elaboreze criterii pentru a evalua abilitățile de recrutare, 

să identifice instrumentele de măsurare pentru a se asigura că elevii dobândesc abilități 

de angajare și evaluează eficiența prezenței lor și integrarea în curriculum. 
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7. Permit membrilor facultății să elaboreze criterii pentru a evalua abilitățile de recrutare, 

să identifice instrumentele de măsurare pentru a se asigura că studenții dobândesc 

abilități de angajare și evaluează eficiența prezenței lor și integrarea în curriculum. 

8. Asistă membrii facultăților să îndrume studenții în activități de "planificare a dezvoltării 

personale", oferind consiliere și sprijin în carieră pentru studenți și absolvenți. 

9. Ajută membrii facultăților să se asigure că toți studenții sunt capabili să îndeplinească 

cerințele minime de angajare și le îmbunătățește capacitatea de a-și gestiona dezvoltarea 

carierei, dezvoltarea personală și academică după absolvire, ajutându-i să elaboreze 

planuri executive pentru aceasta. 

 

Mai multe instrumente de diagnosticare pot ajuta învățământul superior să identifice 

situația cu credibilitate și realism și să elaboreze sistemul intern de asigurare a calității. Acestea 

reprezintă un instrument suplimentar care facilitează organizațiilor diagnosticarea situațiilor 

curente și stabilirea bazelor pe care se poate realiza proiectarea asigurării interne a calității: 

Chestionare, Brainstorming, analiza Pareto, Diagrama proceselor, Diagrama Fishbone. 

Au fost identificate trei ipoteze pentru studiul efectuat, după cum urmează: 

 Prima ipoteză: Nu există diferențe semnificative la nivelul de 5% privind rolul 

administrației academice în dezvoltarea rolului universității și construirea unei societăți 

bazate pe cunoaștere din punctul de vedere al managerilor centrelor de asigurare a calității 

și acreditare care sunt atribuite variabilei sectorului științific. 

 A doua ipoteză: Nu există diferențe semnificative la nivelul de 5% privind influența 

administrației academice în dezvoltarea rolului universității pentru construirea unei 

societăți bazate pe cunoaștere din punctul de vedere al managerilor centrelor de asigurare 

a calității și acreditare care sunt atribuite care sunt atribuite variabilei comunității părților 

interesate. 

 A treia ipoteză: Nu există diferențe semnificative la nivelul de 5% privind rolul 

administrației academice în dezvoltarea rolului universității în ceea ce privește construirea 

unei societăți bazate pe cunoaștere din punctul de vedere al managerilor centrelor de 

asigurare a calității și acreditare care sunt atribuite variabilei locației geografice 

universitare. 
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Structura tezei 

 

Pentru realizarea obiectivelor studiului, teza de doctorat a fost structurată în șapte 

capitole, după cum urmează: 

Capitolul întâi:” Cadrul metodologiei de studiu”, reprezintă partea introductivă a 

lucrării. Este definită problema studiului, sunt prezentate obiectivele studiului, metodologia și 

instrumentele de studiu. Mai mult decât atât, sunt prezentate cele trei ipoteze de studiu și 

structura studiului este inclusă sub forma unui grafic. 

Capitolul doi: ” Studiul managementului academic în Republica Arabă a Egiptului”,  

ilustrează sistemul de învățământ superior din Egipt, caracteristicile managementului academic 

din Egipt, precum și anumite instrumente și practici specifice de management academic din 

această țară. În plus, a fost abordată asigurarea calității în sistemul de învățământ superior, iar 

în continuare autorul a efectuat o analiză SWOT a educației manageriale în Egipt. 

Capitolul trei reprezintă ”Studiul celor mai bune practici pentru managementul 

academic în Europa”. În cadrul instituțiilor de învățământ superior, precum universitățile, 

resursele umane sunt alcătuite din diferite categorii de angajați care contribuie la valoarea 

capacităților, cunoștințelor, aptitudinilor, experiențelor de viață și motivației pentru dezvoltarea 

universității, deoarece managementul resurselor umane asigură utilizarea eficientă a talentelor 

umane pentru realizarea obiectivelor organizaționale. Managementul resurselor umane este 

influențat de două forțe majore: schimbarea demografică a forței de muncă și globalizarea, iar 

instituțiile de învățământ superior nu sunt excluse. 

Pentru a contribui direct la strategiile organizaționale, gestionarea eficientă a resurselor 

umane a oricărei instituții ar trebui să se recurgă la: noi tehnici de recrutare / angajare, strategii 

de gestionare a talentelor, practici de compensare și beneficii, politici egale în materie de 

ocupare a forței de muncă, programe de sănătate, siguranță și securitate. În plus, a fost efectuat 

un studiu comparativ între sistemul de învățământ superior din unele țări europene și Republica 

Arabă a Egiptului, în ceea ce privește libertatea academică, independența, sistemul de înscriere 

a studenților, sistemul de acreditare și de calitate, prezentarea libertății și autonomia 

învățământului superior, evaluarea managementului în universitățile europene, diferența dintre 

centralizare și descentralizare și sistemul de învățământ superior. 

Capitolul patru: ”Cele mai bune practici globale în managementul academic”, include 

secțiuni referitoare la managementul calității totale, managementul resurselor umane, 

managementul strategic al managementului academic și evaluarea managementului academic. 
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În vederea creșterii autonomiei instituționale în învățământul superior, rolul managementului 

resurselor umane în universități nu poate fi subestimat din punct de vedere al dimensiunii sau 

importanței sale. Este descrisă necesitatea înțelegerii comune, a obiectivelor și strategiilor 

colective, a schimbării structurilor, a procedurilor și a atitudinilor. 

Pentru ca managementul resurselor umane să contribuie în mod durabil la îmbunătățirea 

calității și la autoreglarea instituțională de către organizațiile educaționale, este necesar ca toate 

părțile interesate să aibă o viziune comună că optimizarea prin acțiuni comune este posibilă și 

dezirabilă. Acest lucru necesită o cultură organizațională care nu numai că își asumă 

responsabilitatea pentru menținerea și îmbunătățirea calității muncii utilizând resurse 

suplimentare de timp, efort și angajare personală, dar care oferă cadrul și mecanismele 

instituționale necesare. Reforma educațională în multe țări vizează ca instituțiile educaționale 

din ce în ce mai autonome să acorde o atenție mai mare obiectivelor, sarcinilor și profilurilor 

lor instituționale specifice. 

Capitolul cinci este denumit:”Un model propus pentru managementul egiptean 

academic bazat pe cele mai bune practici europene”. Printre elementele abordate în acest 

capitol se numără: construirea standardelor naționale de referință în instituțiile de învățământ 

superior, descrierea documentului standardelor academice naționale emis de Comisie, 

stabilirea și dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și relația acestora cu auditul 

extern și integrarea competențelor de recrutare în programe. 

  Capitolul șase prezintă: ”Un studiu de teren pentru îmbunătățirea modelelor 

academice de management în Egipt”. Sunt detaliate metodologia utilizată pentru studiul 

efectuat, instrumentele și eșantionul de studiu. Sunt incluse, de asemenea, informații privind 

colectarea datelor, prelucrarea datelor statistice și credibilitatea chestionarului. În continuare, 

sunt prezentate rezultatele studiului și testarea ipotezelor studiului. Pentru a obține un eșantion 

reprezentativ al comunității originale, eșantionul total de studiu a fost de 150 de subiecți, 

inclusiv directorii Centrului de Calitate și acreditarea de asigurare în universități și Academia 

Egipteană (universități publice: universități private: academii guvernamentale și institute de 

învățământ superior private) Anglia, Franța, Germania, România și sectoarele științifice: fizice 

și sociale. 

Capitolul șapte: ”Concluzii și contribuții” descrie constatările și precizează 

recomandările pentru deficiențele identificate. Studiul a prezentat mai multe concluzii, printer 

care: 

1. Una dintre cele mai importante provocări interne pentru învățământul superior din 

Egipt se referă la finanțarea guvernamentală; 
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2. Ineficiența cheltuielilor guvernamentale pentru învățământul superior din Egipt 

vizează modul în care distribuția învățământului superior echilibrează investițiile 

curente; 

3. Sistemul Bologna reprezintă o evoluție importantă în restructurarea educației 

egiptene care vizează construirea și încadrarea în configurația universității într-o 

modalitate adecvată de a monitoriza dezvoltarea competențelor studentului; 

4. Instituțiile de învățământ superior din Egipt sunt considerate ca fiind restrictive și 

nu dispun de competențe depline în problemele esențiale ale impactului asupra 

calității activității educaționale și a rezultatelor obținute; 

5. Sistemul de învățământ superior din Egipt nu are control asupra procesului de luare 

a deciziilor privind programa școlară, dezvoltarea programelor și dezvoltarea 

personalului și a membrilor facultății; 

6. Guvernul egiptean a înființat Autoritatea Națională pentru asigurarea calității și 

acreditarea educației ca entitate independentă. 

7. Au fost identificate diferențe semnificative din punct de vedere statistic între 

răspunsurile din eșantionul de cercetare privind rolul administrației academice în 

dezvoltarea performanțelor universității în funcție de localizarea geografică 

variabilă în beneficiul răspunsurilor universităților străine, în sensul că managerii 

centrelor de calitate din universitățile europene au estimat acest rol mai mare decât 

managerii centrelor de calitate din universitățile egiptene; 

8. Există o discrepanță între programele educaționale universitare și postuniversitare, 

nevoile pieței forței de muncă și capacitatea de a comunica cu pricepere din punct 

de vedere tehnologic și de a avea cunoștințe lingvistice pentru depășirea acestui 

decalaj. 

 

Pe baza rezultatelor studiului comparativ al sistemelor europene de învățământ 

superior din regiune (Bologna) și opiniilor exprimate de lideri universitari din universitățile și 

academiile europene și egiptene, se pot formula următoarele recomandări în vederea 

îmbunătățirii administrației academice din Republica Arabă a Egiptului: 

1.  Reconsiderarea cadrului instituțional pentru sistemul de învățământ superior din Egipt 

în ceea ce privește componentele și distribuția rolurilor și a procesului de luare a 

deciziilor și serviciile academice, de cercetare și societale; 
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2. Reconsiderarea politicilor de admitere în universități pentru a realiza o armonizare 

optimă între dorințele elevilor și disciplinele pe care le au la dispoziție; 

3. Asigurarea mecanismelor necesare pentru a veni în întâmpinarea studenților care au 

capacitatea de a excela, încurajând cercetarea și dezvoltarea științifică; 

4. Revizuirea tendinței actuale de luare a deciziilor academice centralizate și a rolului tot 

mai mare al Consiliului Suprem al Universităților, accentuând tendința spre un sistem 

descentralizat de învățământ superior în Egipt; 

5. Dobândirea libertății universităților și a academiilor în dezvoltarea viziunilor strategice 

și a planurilor viitoare; 

6. Confirmarea independenței cadrelor universitare și a membrilor administrației; 

7. Permiterea universităților să promoveze cadre didactice, să beneficieze de posibilitatea 

de a alege liderii universitari, de a dezvolta reglementări academice, educaționale și de 

cercetare, permițând fiecărei universități să aibă autonomie proprie; 

8. Evaluarea periodică a fiecărui element educațional, cu modernizare și dezvoltare 

continuă; 

9. Activarea rolului Autorității Naționale de Asigurare a Calității și confirmarea rolului 

său în asigurarea calității universităților egiptene, bazându-se pe metode moderne 

pentru învățământul instituțional și academic; 

10. Stabilirea și dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calității și a relației acestora 

cu auditul extern. 

 

Concluzii 

Sistemul de învățământ superior din Egipt suferă atât din cauza ineficienței interne, cât 

și a celei externe, cauzată de mai mulți factori, printre care: eșecul sistemului care gestionează 

și organizează procesul educațional și de cercetare, numărul insuficient de universități 

disponibile studenților, iar programa după care se predă nu este corelată în mod corespunzător 

cu aptitudinile solicitate pe pieța forței de muncă. Sistemul educațional din Egipt nu oferă 

libertatea academică de a alege un domeniu de studiu care să fie legat de capacitățile și 

abilitățile pe care le preferă studenții, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu dezvoltarea cu 

care s-a confruntat lumea cu mulți ani în urmă în domeniul educației și al pregătirii cadrelor și 

minților care contribuie la sprijinirea țărilor și a societăților în realizarea de progrese. 
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Învățământul superior din Republica Arabă a Egiptului a înregistrat o creștere rapidă și 

cantitativă în ultimele trei decenii, însă extinderea rămâne limitată la includerea numărului tot 

mai mare de persoane care doresc să participe la acest tip de educație, fără a fi însoțite de o 

îmbunătățire a calității educației. Din diferite motive și factori, acest tip de educație a rămas 

tradițională, atât în ceea ce privește filosofia și obiectivele, cât și structurile sale de guvernanță 

și de reglementare sau în ceea ce privește programele, metodele și sistemele sale. Ca urmare a 

rigidității și a tradiționalismului, acest sistem a fost foarte criticat din cauza lipsei de eficacitate 

și eficiență ilustrată de incapacitatea acestuia de a răspunde cerințelor sociale, economice, 

culturale și politice ale comunității. În plus, nu a reușit să facă față informațiilor științifice și 

revoluțiilor tehnologice și manageriale care au avut loc în societățile moderne din țările 

dezvoltate și în curs de dezvoltare. 


