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Rezumat 
 

Ca proces cu multiple fațete, globalizarea prezintă mari oportunități, precum și 

provocări, și chiar riscuri pentru universitățile din întreaga lume. În 2004, Jane Knight a 

definit globalizarea ca fiind fluxul de populație, tehnologie, concepte, finanțe, norme dincolo 

de frontiere. Acest fenomen complex, are un efect profund asupra aproape fiecarui aspect al 

vieții noastre de zi cu zi, mai ales asupra esenței și funcției învățământului superior.  

 

Ca atare, implicațiile asupra dezvoltării de politici instituționale nu pot fi trecute cu 

vederea și trebuie să fie luate în considerare pentru orice proces de planificare strategică a 

instituțiilor de învățământ superior. Este extrem de important ca aceste institutii să fie atente și 

să răspundă cu consecvență la provocările reprezentate de globalizare, permițând tuturor 

circumstanțelor, cerințelor și preocupărilor aduse de aceasta. Pentru valorificarea avantajelor 

globalizării cât mai eficient posibil și combaterea posibilelor sale coborâsuri, este necesara o 

strategie de planificare ce poate sa răspunda urgent si  rapid, acestor provocari. 

 

Scopul prezentei lucrări este de a examina motivele și modurile în care anumite 

universități au abordat globalizarea în cadrul eforturilor lor de planificare strategică  luând în 

considerare sarcinile și funcțiile acestora , precum și specificul lor teritorial de la nivel local la 

nivel global.  

 

Acest studiu explorează modalitățile în care trăsăturile globalizării sunt sesizate de 

facultate și administrația universitară deopotrivă, și urmărește o listă a diferitelor instituții de 

învățământ superior analizate, cu scopul de a documenta și analiza evoluția eforturilor lor de a 

se adapta să elaboreze o strategie pentru a face față globalizarii . 

 

 

Cuvinte cheie: Invatamant superior; Strategii de Globalizare si Internationalizare; 

Motive academice, Competitivitate Globala. 
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În present nu există nici un consens în ceea ce privește cât de mult putem vedea în 

continuare globalizarea ca un nou proces si care este impactul asupra educației în toată lumea 

(Webb și colab. 2006), sau ce metode ar trebui să angajeze universitățile, în scopul de a face 

față globalizarii.  

Pentru Matthews și Sidhu (2005), educația internațională este un produs fără echivoc 

al globalizării, iar acest lucru este motivul pentru care cercetarea lor este axata doar pe 

motivatia financiara. Cu toate acestea, abordarea lor nu dă un răspuns clar atunci când vine 

vorba de globalizare și modalitățile de contracarare a provocarilor acesteia . 

Altbach constată că transformările pe care învățământul la nivel mondial superior a 

trecut în ultimii ani, poate fi definită ca o revoluție (Altbach et al. 2010), în timp ce Knight 

privește globalizarea și internaționalizarea ca fiind cei mai semnificativi catalizatori pentru 

schimbarea în sistemele academice globale (Knight, 2008). Mai mult decât atât, Matthews și 

Sidhu (2005) susțin că educația globală este o dovadă clară a globalizării, concentrându-si 

cercetarea lor strict pe aspectele economice, și nu menționează răspunsul direct la globalizare.  

Este o condiție prealabilă pentru managementul universitar să elaboreze un plan 

national si internațional de acțiune și de a găsi instrumentele necesare pentru a aborda 

globalizărea (Goedegebuure et al 1993;Van Vught 1989; 1995; Cerych & Sabatier 1986; 

Olsen, 2007), acolo este o urgență de a transfera responsabilitatea și capitalul către un 

standard consolidat al învățământului superior (Neave, 1996; Bleiklie, 2001; Trondal, 2002). 

Având o abordare nouă cu privire la reforma învățământului superior, în ceea ce privește 

definiția "universităților antreprenoriale" putem privi dintr-un alt punct de consecințele aduse 

de globalizare, atunci când este vorba de universități, cu politicile naționale care au un rol mai 

putin semnificativ decat politica manageriala si cea de finante. (Goedegebuure & Vught 1996; 

Clark, 1998; Dill, 1997). 

Globalizarea schimbă profund sistemele academice, procedurile și organizarea ale 

universitatilor prin accelerarea, extinderea și aprofundarea conexiunilor la scară mondială 

(Held et al 1999: 2).Scott (1998) constată că nu toate instituțiile de învățământ superior sunt 

în special internaționale, dar ceea ce este sigur este faptul că toate acestea sunt susceptibile de 

a deveni victimele transformărilor pe care le presupune acest proces complex, acestea fiind 

chiar operatori cruciali ai globalizării.  
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Diversele reforme academice și instrumente evoluează și devin mai complexe 

(Malan, 2004; Pechar & Pellert 2004; Tauch, 2004), și, ca rezultat direct, dezvoltarea 

universităților poate în continuare să fie determinată de impactul globalizării cu consecințe 

directe asupra motivelor care conduc deciziile executive adoptate de universități cu scopul de 

a veni cu strategii noi. 

Acest fapt a devenit o realitate prezentă, care are o aderență mai mare si mai 

puternica zilnic in ceea ce priveste impactul instituțiilor de învățământ superior (Marginson & 

Considine, 2000). Aceasta cercetare priveste în profunzime educația globala și ceea ce 

reprezintă ea; această idee complexă îmbunătățește perspectivele care conțin mai multe 

dimensiuni integrate ale programelor de învățământ superior pe două continente, Europa și 

Africa, unde elevii devin mai deschisi la standarde educaționale globale și sunt capabili de a 

afla mai multe despre comunitățile internaționale.  

Scopul acestei lucrări este de a examina modalitățile și motivele care stau la baza 

strategiilor adoptate de diferite instituții academice, luând în considerare sarcinile și funcțiile 

culturale, regionale și sociologice. Modul în care planificarea organizațională și strategică 

sunt afectate de globalizare este urmărită pe parcursul acestei teze, precum și răspunsurile 

date de facultate și de managementul superior. Mai mult decât atât, această lucrare pune în 

evidență problemele dominante legate de planificarea strategică academică, ca răspuns la 

preocupările aduse de globalizare, de la problemele locale la cele globale. 

Această teză investighează, de asemenea, educația academică într-o lume globalizată, 

subliniind tocmai  motivele instituționale pe baza măsurilor adoptate în scopul de a profita de 

oportunitățile oferite de acest fenomen. Respondenții din fiecare universitate incluși în studiu 

de caz au fost încurajați să contribuie cu opiniile personale cu privire la modul în care 

instituția lor a înțeles și a reacționat la problemele ridicate de globalizare.  

Universitățile acestui studiu de caz sunt:  

• HAN - Universitatea de Stiinte Aplicate, Țările de Jos  

• Academia de Științe Economice București, România  

• Riga - Școala Internațională de Economie și Administrarea Afacerilor (RISEBA), 

Letonia  

• Universitatea din Letonia, Letonia  

• Cape Peninsula University of Technology, Africa de Sud  
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În această lucrare, cercetătorul a inclus o analiză a orientărilor individuale 

guvernamentale și a practicilor aplicate în fiecare caz în parte, în ceea ce privește subiectul la 

îndemână; precum și o evaluare a strategiilor academice adoptate ca răspuns la diverse 

proceduri și acțiuni întreprinse în ceea ce privește globalizarea.  

Programul de relevanță educațională este bine cunoscut ca fiind un aspect minor al 

globalizării, iar acesta este punctul de plecare al acestor interviuri. Dorința de a înțelege 

consecințele globalizării pentru fiecare universitate aleasă alcătuiesc fundamentul acestui 

studiu , dar acest lucru nu exclude celelalte direcții posibile ale dialogului .  

Corelațiile cercetătorului și punctele de vedere opuse sunt explicate în raport cu 

poziția sa în calitate de profesor și membru al Centrului de Expertiză al uneia dintre 

universitățile alese. Din moment ce literatura de specialitate arată că planificarea strategică și 

cultura sunt decisive în a găsi argumente pentru răspunsurile academice , aceste două sunt în 

special analizate în acest studiu .  

Trecerea în revistă a literaturii pe această temă a evidențiat o discrepanță care , la 

rândul său , a condus la problemele ridicate de acest studiu. Cercetarea empirică lipsește în 

acest domeniu de expertiză, iar acest lucru a făcut ca autorul sa fie dornic de a îmbogăți 

literature de specialitate prin acessta teza.  

Lucrarea de față urmărește evoluția instituțiilor de învățământ superior studiate și 

încearcă să le prezinte în ceea ce privește planificarea strategică și cultura lor organizațională , 

ce detaliază , în același timp , modul în care aceste caracteristici ale globalizării sunt înțelese 

de facultate și de managementul superior . Mai mult decât atât , această teză subliniază 

factorii importanți care influențează strategiile academice in ceea ce priveste impactul 

globalizării.  

Aceasta cercetare contribuie la doemniul de cunoaștere prin documentarea și 

interpretarea modalitățile și motivelor pentru unele instituții au in vedere  avantajele 

globalizarii devenind mai competitive pe piața mondială . În același timp , lucrarea analizeaza 

strategiile pe care universitățile alese din Europa și Africa de Sud le folosesc în cadrul 

programelor lor de invatamant.  

Într-o lume tot mai globalizată , funcțiile cheie ale instituțiilor academice ce exprimă 

mai mult curaj în contextul economiei cunoașterii și a societății civile ,afirma că este greu de 

definit ce este o universitate globală sau modul în care acestea pot deveni ( Spanier & Thomas 

, 2007) .  
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Obiectivul acestei lucrări este de a continua această discuție . În susținerea acestei 

teze, interviurile care au fost efectuate au vizat în mod explicit acțiunile întreprinse în scopul 

de a stimula extinderea globală a universității în ceea ceprivește relevanța academică.  

Cu toate că există o mulțime de informații in literatura de specialitate cu privire la 

conceptul de globalizare acesta teza încearcă disece o mica parte din ea, adică partea care se 

ocupă cu studii superioare în Țările de Jos , România, Letonia și Africa de Sud . Si mai precis 

, o analiză în profunzime a politicii instituționale de învățământ superior la universitățile mai 

sus mentioante.  

Din punct de vedere teoretic, aceasta lucrare prezinta aspectele si multitudinea 

globalizării și se străduiește să le alinieze la cele mai importante strategii deja existente care 

se ocupă cu globalizarea și acțiunile strategice întreprinse de universitățile studiate . 

Această teză constă în mod logic, dintr-un capitol de literatură în care învățământul 

superior la nivel internațional a fost privit din perspective diferite pentru ambele continente, 

luate în considerare. Pe de o parte programele europene și politicile care au fost din ce în ce 

mai schimbatoare și care au evoluat la o viteză mare din cauza naturii globalizării , a 

mobilității studenților , si pe de alta parte politicile de invatamant superior din Africa de Sud 

care au influentat transformarea sistemului academic de învățământ superior ce a fost pus sub 

presiune.  

Procesul din Bologna a fost folosit ca o ancoră pentru a lega accesul universal la 

educația de calitate, care trebuie să fie corelat cu un sistem receptiv de învățământ superior ce 

răspunde la provocările europene și africane în materie de infrastructură , finanțare , păstrare 

si formare și profesori de calitate, la armonizarea structurilor educaționale , la furnizarea de 

competențe adecvate și relevante , la asigurarea calității , la recunoașterea calificărilor și a 

capacitatii de cercetare .  

Utilizând o imagine de ansamblu umbrelă a politicilor de învățământ superior la nivel 

internațional , politicile  naționale de invatamant superior din Romania, Olanda, Letonia și 

Africa de Sud au fost examinate cu accent deosebit pe similitudini cu privire la prioritățile 

academice ale învățământului superior la nivel guvernamental . Principalul factor care 

comprimă semnul distinctiv al aranjamentelor instituționale stabilite de către guvernele 

naționale în scopul finanțării modelării dinamice , reglarea și restructurarea a fost prezentatate 

cu atenție in aceasta teza având în vedere faptul că guvernul este principalul actor în 

influențarea instituțiilor de învățământ superior .  
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Ca urmare a diferitelor politici naționale privind învățământul superior și globalizarea 

, în special, obiectivele strategice, diferite obiective tematice au fost contabilizate drept cadru 

pentru analiza si compararea universităților care au fost integrate în rezultatele studiilor de 

caz. Fiecare universitate cercetata a fost contabilizata in functie de politicile instituționale și 

de planificare strategică în ceea ce privește circumstanțele internaționale, naționale și locale, 

acolo unde globalizarea joacă un rol central.  

Metodologia acestor studii de caz au urmat cele patru etape recomandate de Yin 

(1994):  proiectarea studiului de caz , efectuarea studiului de caz , analiza probelor de studiu 

de caz și concluziile, recomandările și implicațiile. Având în vedere faptul că această 

metodologie se potrivește nevoilor acestei cercetări , o explicație mai detaliată privind 

opțiunile și beneficiile ei,  au fost furnizate în conformitate cu capitolul metodologie .  

Această cercetare combină diverse arhive , observații și interviuri , accentul fiind pus 

pe arhive și observații. Un singur interviu pentru fiecare universitate a avut loc cu experți în 

domeniul lor de internaționalizare și globalizare. Sondajele au fost nepotrivite datorită unui 

deficit de concepte stabilite și indicatori necesari pentru anchetă. 

Sursele de informații documentare pentru contextul politicii (inter)naționale au fost 

utilizate pentru a scala poziția internaționala , naționala și locala privind învățământul din 

universitățile selectate . Mai multe tipuri de site-uri guvernamentale au fost folosite pentru a 

culege politici și informații de poziționare . Surse care fac referire în lucrări de cercetare au 

fost , de asemenea, utilizate ca resurse de căutare online prin diverse baze de date electronice 

și motoare de căutare.  

Așa cum am menționat anterior, rezultatele studiilor de caz sunt prezentate sub forma 

de obiective strategice și obiective tematice construite în conformitate cu legislatia 

internaționala și naționala de învățământ superior de globalizare și de asigurare a calității și a 

interviurilor la universitățile cercetate. Raspunsurile reale la globalizare prezentate în fiecare 

universitate studiata au fost analizate fie prin acțiunile lor și planurile de acțiune , fie prin 

documentarea politicilor  interne, strategiilor de globalizare și interviurilor organizate. 

Similarități și puncte de îmbunătățire au fost recunoscute atât pentru universitățile studiate din 

Europa și din Africa de Sud și cercetările ulterioare au fost subliniate ca urmatorul pas logic 

de dezvoltare in cercetare. 


