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Rezumat 
Această teză urmărește să participe la dialogul global cu privire la antrepreneoriatul 

academic prin studierea unei populații specifice (cadrele didactice din științele sociale) dintr-

un context specific (România) pentru a identifica modurile în care cunoașterea dobândită din 

aprofundarea acestui studiu de caz poate fi integrată în fluxurile internaționale de cunoaștere 

care privesc antreprenoriatul academic. Această teză are mai multe obiective care au fost 

grupate în jurul a trei mari teme: a) identificarea modurilor în care ideile referitoare la 

antreprenoriatul academic au pătruns în discursurile cu privire la sistemul de învățământ 

superior din România și a modurilor în care aceste discursuri au dus la modificări în mediul 

academic prin crearea de noi structuri organizaționale și de noi parteneriate între universități, 

mediul de afaceri și stat; b) analiza practicilor ce pot fi asociate cu antreprenoriatul academic 

în științele sociale universitare și a modului în care factorii organizaționali influențează 

alegerile cadrelor universitare cu privire la demersurile lor antreprenoriale; c) analiza modului 

în care factori la nivel individual precum vârsta, genul, funcția de conducere  și funcția 

didactică acționează precum stimulente sau bariere pentru diferitele forme ale 

antreprenoriatului academic. Această strategie de cercetare pe mai multe niveluri a fost 

considerată oportună datorită faptului că schimbările asociate paradigmei antreprenoriale în 

învățământ au efecte simultan la nivelul național-structural, organizațional și profesional-

subiectiv (Parker și Jary, 1995, p. 320) și din cauză că la momentul întreprinderii cercetării nu 

existau informații clare despre schimbările survenite  la niciunul din palierele amintite anterior 

în ceea ce privește științele sociale din România, lucru ce a făcut necesară o explorare multi-

nivel care să ne ofere o perspectivă comprehensivă asupra a ceea ce înseamnă să fii 

antreprenorial în acest context. 

 Relevanța acestui studiu provine din faptul că în acest moment sistemele de 

învățământ superior de pretutindeni se confruntă cu schimbări dictate de apariția paradigmei 

antreprenoriale care au creat necesitatea rearanjării cunoașterii cu privire la valorile, normele, 

motivațiile, produsele și impactul învățământului superior din această nouă perspectivă. La un 

anumit moment (prin anii 1960), cadrele universitare au remarcat că valorile 

neoliberalismului, ale capitalismului și forțele pieței au început să pătrundă puțin câte puțin 

în sistemul universitar și au început să dezbată dacă această schimbare va fi una pozitivă sau 

negativă și să facă pronosticuri cu privire la rezultatul final. Realizarea faptului că valorile 

universitare treceau printr-o perioadă de rearanjare a părut să marcheze o ruptură critică în 

istoria învățământului superior care avea să se transforme radical și să se îndepărteze de 

modelul universității humoldtiene. Pe măsură ce șocul inițial a trecut, cadrele universitare au 

învățat să se adapteze la noul mediu managerial și discursurile acestora au început să facă 

referire la schimbări mai puțin dramatice, punând mai mult accentul pe dependeța de cale, pe 

agentivitatea indivizilor și pe alte teorii care postulează abilitatea structurilor și a indivizilor de 

a respinge sau de a amâna schimbările radicale.   

 Cel de-al doilea capitol introduce în discuție teoria structurației dezvoltată de Giddens 

(1994) și prezintă modul în care concepte precum agentivitate, structură, resurse și reguli au 

modelat cercetările cu privire la antreprenoriat în general și la antreprenoriatul academic în 

particular. Am considerat că teoria structurației este o teorie socială potrivită studiului 

antreprenoriatului academic deoarece ne permite să înțelegem, pe de o parte, modul în care 



alegerile actorilor sociali sunt constrânse sau promovate de structurile ce există sub formă de 

posibilități lantente ce se materializează în momentul în care actorii sociali acționează și, pe 

de altă parte, modul în care actorii sociali își pot utiliza agentivitatea pentru a introduce 

schimbări la nivelul structurilor, și, în timp, a produce schimbări la nivelul întregului sistem 

social. Cu alte cuvinte, teoria structurației explică modul în care antreprenoriatul este posibil 

în interiorul unui sistem social care este în același timp static (prin existența structurilor) și 

dinamic (prin existența agentivității) și modul în care societățile reușesc să se schimbe de-a 

lungul timpului și să rămână totuși recognoscibile pentru actorii sociali care le alcătuiesc.  

 Utilizând conceptele provenite din teoria structurației am efectuat o analiză 

sistematică a literaturii de specialitate cu privire la antreprenoriatul academic concentrându-

ne pe identificarea modului în care acest concept a evoluat de-a lungul timpului și a modului 

în care definițiile curente converg către anumite teme dominante. În urma analizei am propus 

o categorizare a definițiilor antrepreneoriatului academic pe trei teme: a) definiții bazate pe 

comercializare care se concentrează pe crearea de afaceri de către cadrele universitare și care 

sunt bazate pe studiul antreprenoriatului academic în științele tehnice; b) definiții bazate pe 

transferul de cunoaștere care cuprind și alte activități antreprenoriale  precum finanțarea pe 

bază de contracte de cercetare, publicații împreună cu mediul economic, etc.; și c) definiții 

bazate pe crearea de valoare care reprezintă cel mai nou curent din literatură și  pun accentul 

nu numai pe valoarea financiară rezultată din transferul de cunoaștere, ci și pe valoarea socială 

rezultată din interacțiunea cadrelor universitare cu deținătorii de interese externi.  

 În urma analizei definițiilor antreprenoriatului academic am concluzionat că pentru 

studiul acestui fenomen în științele sociale este nevoie de o definiție mult mai largă și am 

propus definirea antreprenoriatului academic drept acea practică  întreprinsă cu scopul de a  

transfera cunoaștere între mediul academic și mediul extern pentru a produce valoare 

economică și socială atât pentru actorii externi, cât și pentru membrii academici și în care cel 

puțin un cadru didactic joacă un rol principal. Această definiție plasează antreprenorul 

academic în centrul acestui fenomen și, mai mult, plasează accentul pe crearea de valoare și 

pentru deținătorii de interese externi, nu doar pentru mediul universitar.  

 Ultima secțiune a acestui capitol a oferit o sinteză a studiilor anterioare cu privire la 

antreprenoriatul academic în științele sociale concentrată îndeosebi pe dezvoltarea 

dezbaterilor cu privire la potențialul științelor sociale de a se implica în activități 

antreprenoriale. Astfel, am obsevat că există numeroase discuții dacă  tipul de cunoaștere 

produs și abilitățile cadrelor universitare din științele sociale funcționează precum atuuri sau 

dezavantaje în relația acestora cu piața. Jernberg and Sodergren (2011) au explicat existența 

acestor păreri contrare prin faptul că se poate pune accentul pe mai multe fațete ale 

cunoașterii: cei care se concentrează pe aspectele emancipatorii și practice ale cunoașterii din 

științele sociale consideră că există multiple oportunități pentru transferul de cunoaștere, pe 

când cei ce se axează pe aplicarea tehnică a rezultatelor cercetărilor consideră că există 

multiple bariere ce transformă științele sociale într-un cadidat dezavantajat în ceea ce privește 

antreprenoriatul. Pe lângă natura cunoașterii mai există și alte bariere care ar putea să îi 

impediece să devină antreprenori: existența unor norme mertoniene care guvernează 

activitățile, faptul că potențialii lor parteneri ar putea să nu dețină abilitățile sau interesul 



necesar pentru a se implica în antreprenoriatul academic și faptul că s-ar putea teme că o 

legătură mai strânsă cu mediul economic și social ar putea duce la contaminarea rezultatelor 

cercetărilor. Cu toate că din discuțiile existente ar putea părea că antreprenoriatul academic 

nu este foarte des întâlnit în științele sociale, cele câteva cercetări care au studiat acest 

fenomen au arătat că, de fapt, cadrele universitare sunt implicate în activități antreprenoriale, 

dar nu neapărat în cele care sunt de cele mai multe ori luate în considerare (spin-off-uri și 

vinderea de licențe). Aceste cadre didactice sunt mai degrabă implicate în activități 

antreprenoriale informale care sunt mult mai dificil de identificat și măsurat prin intermediul 

documentelor oficiale.  

 Cel de-al treilea capitol prezintă o sinteză a discursurilor ce privesc antreprenoriatul 

academic în sistemul de învățământ superior din România și a schimbărilor organizaționale 

generate de pătrunderea acestei paradigme în spațiul universitar românesc. Una dintre 

concluziile noastre este că antreprenoriatul academic se află încă într-un stadiu incipient 

având în vedere faptul că nu există  încă un cadrul legal integrat și clar care să definească cu 

precizie ce înseamnă pentru universitățile din România antreprenoriatul academic. Mai mult, 

semnalăm faptul că principalul punct exprimat de majoritatea discursurilor cu privire la 

antreprenoriat este cel referitor la profit și la generarea de resurse financiare pentru 

universități prin crearea de spin-off-uri, prin vânzarea de licențe sau prin activități de 

consultanță. Bineînțeles, există și voci care condamnă această reorientare a sistemului de 

învățământ universitar și, la nivel general, se vorbește despre universitatea antreprenorială ca 

despre un ideal către care se tinde, dar fără a se dori o implicare directă în activități 

antreprenoriale care ar putea să corupă valorile și normele academice actuale.  

 Așa cum era de așteptat, formele organizaționale ale antreprenoriatului academic 

(centre de trasnfer tehnologic, incubatoare,s pin-off-uri, birouri pentru relația cu mediul 

economic) pe care le-am analizat au fost cel mai des întâlnite în unversitățile tehnice sau mixte 

(cu facultăți tehnice bine dezvoltate), dar există semne că antreprenoriatul academic a început 

să influențeze și deciziile strategice ale celorlalte universități, inclusiv pe cele ale universităților 

de științe sociale și arte și chiar și pe cele ale universităților navale și ale academiilor de poliție 

și de securitate. Mai mult, schimbările structurilor interne sunt mult mai rar întâlnite în 

comparație cu schimbările configurațiilor externe ale entităților publice și private ce rezultă în 

crearea de clustere tehnologice și de parcuri științifice. Mai mulți autori au remarcat faptul că 

mediul de afaceri din România are o slabă capacitate de absorbție a inovațiilor și de a inova și 

au concluzionat că este obligația universităților să acționeze proactiv și să își creeze structuri 

interne care să le permită să înțeleagă nevoile industriei și să ofere soluții (Militaru, 2014). Cu 

toate acestea, cercetarea noastră arată că în ultimii 10-15 ani implicarea mediul economic în 

crearea de partneriate cu mediul universitar s-a intensificat, având ca rezultat crearea de 

clustere tehnologice și parcuri științifice.  

 Cel de-al patrulea capitol urmărește identificarea activităților antreprenoriale în rândul 

facultăților de științe sociale din România și oferă argumente pertinete pentru dezbaterea cu 

privire la ce a apărut prima dată: universitatea antreprenorială sau antreprenorul academic și 

dacă există conflicte și tensiuni între acești doi actori sociali. In cazul științelor sociale din 

România este clar faptul că antreprenoriatul este rezultatul activităților cadrelor universitare 



care se implică  în inițiative bottom-up cu foarte puțin sau niciun sprijin instituțional. Aceste 

activități sunt cele care dau impresia că facultatea în sine se comportă antreprenorial, dar dacă 

ne uităm cu atenție la organizație în sine este clar faptul că structurile ei sunt departe de a fi 

antreprenoriale. În general, cadrele universitare sunt lăsate să acționeze conform propriilor 

principii și valori și pe măsura propriilor resurse și abilități, iar în relația cu facultatea acestea 

se confruntă cu structuri birocratice stricte care cer cadrelor didactice un nivel ridicat de 

cunoștințe practice cu privire la modalitățile de navigare în sistem în momentul în care doresc 

să inițieze o activitate antreprenorială precum contractarea unui grant, deschiderea unui 

centru de cercetare sau crearea unui parteneriat cu mediul privat. Aceste facultăți au și o lipsă 

de cultură antreprenorială, fiind înclinate să păstreze tradițiile și să facă utilizeze aceleași 

strategii de acțiune, fapt ce face ca ele să reacționeze cu mare întârziere la cerințele mediului 

extern. Aceastea sunt câteva dintre motivele pentru care cadrele universitare aleg, mai mult 

sau mai puțin, să se implice în activități antreprenoriale pe cont propriu. În consecință, 

concluzia este că facultățile de științe sociale din România nu reușesc să valorifice 

oportunitatea oferită de faptul că există un grad înalt de antreprenoriat la nivelul cadrelor 

didactice rezultat din capitalul uman și social pe care acestea  îl dețin și care momentan nu 

generează resurse pentru dezvoltare instituțională.  

 Ultima partea tezei se concentrează pe studierea factorilor la nivel individual care 

afectează decizia de a se implica în antreprenoriat academic a cadrelor univeristare din 

științele sociale din România și rezultatele arată că, în general, concluziile studiilor anterioare 

sunt aplicabile și în acest context, dar și că există anumite particularități. Datorită faptului că 

am utilizat o conceptualizare mult mai largă a antreprenoriatului academic, am evaluat și 

gradul de implicare a cadrelor didactice în activități care până acum nu au fost asociate 

antreprenoriatului academic de către literatura de specialitate: implicarea în funcții din 

administrația publică, implicarea în politică, o prezență în mass media care să ducă la 

popularizarea rezultatelor cercetărilor științifice în rândul publicului larg și implicarea activă în 

activitatea organizațiilor non-guvernamentale care, de cele mai multe ori, rezultă în activități 

foarte similare celor efectuate de către fondatorii de spin-off-uri, lucru care ne îndeamnă să 

sugerăm ca în cercetările viitoare înființarea de ONG-uri să fie asociată activității de spin-off. 

Mai mult, arătăm că există numeroase sinergii între diferitele activități antreprenoriale și 

oferim indicații pentru viitoarele studii care vor investiga modul în care cadrele universitare 

(inclusiv cele din științele sociale) utilizează diverse strategii pentru a genera resurse utile 

pentru antreprenoriatul academic precum implicarea acestora într-o serie de activități: 

identificarea unor alte locuri de muncă, alăturarea la grupuri cu interese și valori comune 

(asociații și partide politice) și implicarea directă în activitățile administrației publice.    

 

Cuvinte cheie: antreprenoriat academic, universitate antrepreneorială, capitalism 

academic, învățământ superior, științe sociale, România.  

 


