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Privind înființarea și activitatea 

Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar 

 

Proiectul “Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și 

prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”, cod SIPOCA 3, 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, 

având ca Beneficiar - Ministerul Educației Naționale și Partener - Academia Română, are ca 

obiective specifice: îmbunătățirea capacității sistemului de management în educație prin 

dezvoltarea competențelor managerilor din învățământul superior, respectiv creșterea 

capacității de consiliere și orientare profesională. 

În cadrul Rezulatului 8  - “Politică publică realizată de operaționalizare a Centrului de 

Profesionalizare a Managementului Universitar (CPMU)”, s-a realizat o  Analiză a nevoii de 

formare a personalului cu  funcții de conducere din universități, urmată de înființarea și 

operaționalizarea Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar, prin organizarea de 

stagii de formare pentru 500 de persoane cu funcții de conducere din universități, pe teme de 

bună guvernanță, leadership, management universitar, planificare strategică, monitorizare și 

evaluare politici, programe.  

Centrul, prin activitățile de profesionalizare pe care le-a derulat, a creat cadrul în care 

Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu universităţile, au putut formula și agrea cu 

exactitate elementele de performanţă pentru care universităţile vor fi considerate responsabile. 

Academia Română s-a implicat  în activitățile centrului asigurând evaluarea procesului de 

formare și îmbunătățirea curriculei. Dubla coordonare a Centrului a asigurat premisele unei 

specializări a managementului universitar adaptat nevoilor administrației și exigențelor 

științifice.  

INFORMARE 
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Centru de Profesionalizare a Managementului  

Universitar(CPMU) 
 

Având în vedere prevederile Cererii de Finanțare a Proiectului  SIPOCA3, asumate de către 

Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Academia Română, referitoare la înființarea 

Centrului pentru Profesionalizare a Managementului Universitar, precum și mențiunile cap. 6.3. 

GRUP ŢINTĂ : “500 de persoane - personal de conducere din universități (participanți la cursurile 

organizate de Centrul pentru Profesionalizare a Managementului Universitar de bună 

guvernanță, leadership, management universitar, planificare strategică, monitorizare și 

evaluare politici, programe) – vor obține certificarea participării“..., participanții vor obține un 

certificat de participare, emis de Academia Română.  

S-a înființat Centrul pentru Profesionalizare a Managementului Universitar prin Ordinul 

nr. 4218/01.08.2018 emis de Ministrul Educației Naționale, care funcționează conform 

prevederilor propriului Regulament de Organizare și Funcționare.  

Activitățile de profesionalizare desfășurate în cadrul CPMU au ca teme: 

 Politicile strategice naționale pentru învățământul superior; 

 Mecanisme de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii; 

 Priorități strategice pentru finanțare; 

 Finanțarea publică directă a instituțiilor de învățământ superior; 

 Mecanisme de finanțare; 

 Probleme și provocări ale modelelor de finanțare publică; 

 Obținerea de fonduri private de către instituțiile de învățământ superior; 

 Parteneriatul public-privat; 

 Dezvoltarea unei strategii financiare pentru o universitate (cu exemplificarea unor 

strategii de finanţare a învăţământului superior public la nivel internaţional),  

 Strategia şi planificarea financiară a universităţii (cu exemplificarea realizării și 

gestionării bugetului de venituri şi cheltuieli - instrument de asigurare a echilibrului 

financiar la nivelul universităţii),  

 Prezentarea rolului agenţiilor executive în alocarea fondurilor către instituţiile de 

învăţământ superior; 

 Elemente de contabilitate în universități, audit intern și managementul riscurilor,  

 Finanţarea şi activitatea antreprenorială a instituţiilor de învăţământ superior în 

contextul societății bazate pe cunoaştere;  

 Monitorizarea utilizării fondurilor alocate; 
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 Priorități strategice pentru corpul academic; 

 Structuri ale guvernării învățământului superior; 

 Guvernarea externă, guvernarea instituțională; 

 Analize ex-ante și studii de impact în învățământul superior; 

 Monitorizare și evaluare politici publice; 

 Finanțare competițională în învățământul superior; 

 Prognoze pe piața muncii și angajabilitate, Instrumente și proceduri privind calitatea în 

universități; 

 Consiliere și orientare profesională pentru studenți; 

 Recunoaștere și echivalări universitare; 

 Noi competențe pentru noi job-uri; 

 Implicarea mediului academic în învățarea pe tot parcursul vieții; 

 Reconversie și formare continuă universitară; 

 Cooperare universitară internațională; 

 Încurajarea participării la studii universitare; 

 Oferte, calificări și educația adulților; 

 Modalități de stimulare a cercetării științifice universitare; 

 Implicarea stakeholderilor în conducerea universității; 

 Cooperare cu mediul economic și transferul tehnologic;  

 Acces și motivație pentru studenții netradiționali;  

 Universitățile și dezvoltarea regional; 

 Sprijin financiar și granturi pentru student; 

 Randamentul învățământului superior ș.a. 

 

Materialele științifice elaborate în cadrul Proiectului asigură funcționarea din punct de 

vedere științific a CPMU, Academia Română fiind singurul deținător al drepturilor de autor 

asupra acestora. 

 

 

Ordinul 4218 / 
01.08.2018 

Regulament de 
Organizare și 
Foncționare 

Ordin%20infiintare%20CPMU.pdf
Regulament%20de%20Organizare%20si%20functianare%20CPMU.pdf
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Profesionalizarea Managementului Universitar 

23 – 26 octombrie 2018 / Cluj – Napoca 

Centru de Profesionalizare a Managementului Universitar a fost operaționalizat prin 

organizarea în perioada 23 – 26 octombrie 2018, la Cluj – Napoca, a unei sesiuni de curs, la care 

au participat 111 persoane cu funcții de conducere în Universitățile invitate. Activitatea 

științifică, pe perioada cursului, s-a desfăsurat conform unui program prestabilit, astfel: 

Program curs - prima zi: 

 Prezentare proiect – Activitate colectivă (Grupele 1-5) 

 Prelegere Dialogată - Studiu de caz  

 Exercițiu Reflexiv  

 Lucru în Echipe  

 Activitate outdoor  

 Reflecții de Seară  

 

Program curs - ziua doi și trei: 

 Reflecții de Dimineață  

 Prelegere Dialogată  

 Exercițiu Refelexiv  

 Activitate outdoor 

 Studiu de caz  

 Lucru în Echipe  

 Activitate integrată (Grupele 1-5) 

 Reflecții de Seară  

 

Program curs - ziua patru: 

 Reflecții de Dimineață 

 Lucru în Echipă  

 Activitate integrată  

 Activitate outdoor  

 Exercițiu de Dezvoltare Instituțională  

 Exercițiu Reflexiv  

 Activitate evaluativă (Grupele 1-5) 
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Profesionalizarea Managementului Universitar 

06 – 10 noiembrie 2018 / Iași 

În perioada 06 – 10 noiembrie 2018, la Iași, s-a organizat  a doua sesiune de curs, la care au 

participat 105 persoane cu funcții de conducere în Universitățile invitate. Activitatea științifică, 

pe perioada cursului, s-a desfăsurat astfel: 

Program curs - prima zi: 

 Prezentare proiect – Activitate colectivă (Grupele 1-5) 

 Prelegere Dialogată - Studiu de caz  

 Exercițiu Reflexiv  

 Lucru în Echipe  

 Activitate outdoor  

 Reflecții de Seară  

 



 

                                                         
                                  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

www.poca.ro 
 

Program curs - ziua doi și trei: 

 Reflecții de Dimineață  

 Prelegere Dialogată  

 Exercițiu Refelexiv  

 Activitate outdoor 

 Studiu de caz  

 Lucru în Echipe  

 Activitate integrată (Grupele 1-5) 

 Reflecții de Seară  

 

Program curs - ziua patru: 

 Reflecții de Dimineață 

 Lucru în Echipă  

 Activitate integrată  

 Prânz 

 Activitate outdoor  

 Exercițiu de Dezvoltare Instituțională  

 Exercițiu Reflexiv  

 Activitate evaluativă (Grupele 1-5) 
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Profesionalizarea Managementului Universitar 

19 – 22 februarie 2019 / Timișoara 

În perioada 19 – 22 februarie 2019, la Timișoara, s-a organizat cea de-a treia sesiune de 

curs la care au participat 183 persoane cu funcții de conducere în Universitățile invitate. 

Activitatea științifică, pe perioada cursului, s-a desfăsurat astfel: 

Program curs - prima zi: 

 Prezentare proiect – Activitate colectivă (Grupele 1-5) 

 Prelegere Dialogată  

 Studiu de caz  

 Activitate outdoor  

 Exercițiu Refelxiv  

 Lucru în Echipe  

 Prelegere dialogată  

 Reflecții de Seară 

Program curs - ziua doi și trei: 

 Activitate colectivă (Grupele 1-2) (Grupele 3-5) 
 Studiu de caz  
 Exercițiu Refelexiv / Exercițiu de Dezvoltare Instituțională 
 Activitate outdoor  
 Prelegere dialogată  
 Studiu de caz  
 Lucru în echipe  
 Reflecții de Seară  

 
Program curs - ziua patru: 

 Activitate colectivă (Grupele 1-2) (Grupele 3-5) 
 Lucru în Echipă  
 Studiu de caz  
 Activitate outdoor  
 Exercițiu de Dezvoltare Instituțională  
 Activitate evaluativă 

 
e 
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Sit       Profesionalizarea Managementului Universitar 

05 – 08 martie 2019 / București 

 

În perioada 05 – 08 martie 2019, la București, s-a organizat  a cea de-a patra sesiune de 

curs, la care au participat 138 persoane cu funcții de conducere în Universitățile invitate și 50 

de persoane din Ministerul Educație Naționale. Activitatea științifică, pe perioada cursului, s-a 

desfăsurat după următorul program: 

Program curs – prima zi: 

 Prezentare proiect – Activitate colectivă (Grupele 1-5)  

 Prelegere Dialogată  

 Studiu de caz  

 Activitate outdoor  

 Exercițiu Refelxiv  

 Lucru în Echipe  

 Prelegere dialogată  

 Reflecții de Seară  

 

Program curs - ziua doi și trei: 

 Activitate colectivă (Grupele 1-2) (Grupele 3-5) 
 Studiu de caz  



 

                                                         
                                  

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

www.poca.ro 
 

 Exercițiu de Dezvoltare Instituțională 
 Exercițiu Refelexiv  
 Activitate outdoor  
 Prelegere dialogată  
 Studiu de caz  
 Lucru în echipe  
 Reflecții de Seară  

 
Program curs - ziua patru: 

 Activitate colectivă (Grupele 1-2) (Grupele 3-5) 
 Lucru în echipă  
 Studiu de caz  
 Activitate outdoor  
 Exercițiu de Dezvoltare Instituțională 
 Activitate evaluativă 

  

 

Module predate în cadrul cursului de profesionalizare a managementului universitar: 

 

1. Management strategic universitar – prof.univ.dr. Mirela Stoian 

2. Finanțarea publică și eficiența utilizării fondurilor publice în învâțământul superior - 

                                                                                         prof.univ.dr. Dan-Tudor Lazăr 

3. Alternative private de finanțare a învățământului superior – prof.univ.dr. Petru Ștefea 

4. Managementul academic în corelație cu cerințele pieței muncii – prof.univ.dr. Romiță Iucu-Bumbu 

5. Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior – prof.univ.dr. Nicu Gavriluță 


