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Pepinieră de manageri la “Babeş-Bolyai”

Universitatea va deveni unul dintre cele trei centre naţionale care vor avea posibilitatea să certifice
aproximativ 900 de manageri în educaţie superioară.

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB), Unitatea Executivă pentru Finanţarea
învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare organizează
luni alături de Centrul de Dezvoltare Universitară o conferinţă pe tema
îmbunătăţirii managementului instituţional şi a performanţei universitare.
Programul este supervizat internaţional şi se doreşte a fi o poartă deschisă
către managerizarea calitativă a resurselor financiare şi umane din instituţiile
de învăţământ superior.
Conferinţa de la UBB este, de fapt, o reuniune internaţională pe tema
“guvernanţei universitare”- un concept preluat din sistemul de învăţământ
anglo-saxon, care presupune o conducere managerială specializată pe acest
palier şi care să nu fie impusă pe criterii de eligibilitate. în cadrul acestui
eveniment, rectorul UBB, Andrei Marga, va sustine o conferinţă intitulată
“Guvernanţă, Schimbare culturală, Excelenţă”.

La discuţii va participa şi profesorul Michael Shattock, reprezentant al
London Institute of Education, una dintre cele mai prestigioase instituţii de
consultanţă în domeniul educaţiei din Europa. De asemenea, la Cluj va sosi
şi profesorul Constantin Brătianu - şeful Catedrei UNESCO pentru
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Administrare a Afacerilor (cu
predare în limbi străine), Academia de Studii Economice Bucureşti.
“Evenimentul reprezintă o parte importantă a proiectului «îmbunătăţirea
managementului universitar», ce constă în îmbunătăţirea managementului
universitar prin construirea şi implementarea unui sistem viabil de formare
adecvată,
actuală,
a
reprezentanţilor
universităţilor
cu
diferite
responsabilităţi decizionale, în vederea eficientizării activităţilor de conducere
a instituţiilor de învăţământ superior”, se arată într-un comunicat al UBB.
“Acest program vizează formarea a aproximativ 900 de manageri, care vor
primi un certificat, o diplomă. Programul este supervizat internaţional,
<guvernanţa> fiind doar una dintre cele 15 teme care vor trebui tratate şi
discutate pentru a obţine validarea drept centru de competenţe de
management. Pentru intrarea în acest program, noi am concurat, pe ţară, iar,
în final, vor fi trei centre naţionale”, a declarat preşedintele UBB, profesorul
Şerban Agachi, cel care va rosti cuvântul de deschidere a conferinţei de luni.
(D.E.)
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EDUCATIE. Rectorii universitatilor din Romania invata la Cluj despre
managementul stiint
O conferinta pe tema guvernarii institutionale are loc luni la Biblioteca "BabesBolyai" din Cluj-Napoca. Conferinta este sustinuta de rectorul UBB, Andrei Marga,
cel care va prezenta exemplu “de buna practica al universitatii pe care o conduce",
potrivit unui comunicat de presa al organizatorilor. La conferinta participa si
fondatorul masteratului in Managementul invatamantului Superior din cadrul
University
of
London,
Michael
Shattock.
“Exemplul de buna practica pe care il reprezinta Universitatea .Babes-Bolyai. din
Cluj, cel mai complex model cultural din punctul de vedere al dezvoltarii
internationale si stiintifice din Romania, va fi prezentat unei audiente formate din
rectori si prorectori ai universitatilor romanesti", arata organizatorii.
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“Guvernare constitutionala” la Universitatea “Babes
Bolyai”
De: (A.Z.)

Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj Napoca a gazduit ieri, 22
februarie, conferinta cu tema “Guvernare institutionala” organizata de
Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior si a
Cercetarii Stintifice Universitare, impreuna cu Centrul de Competenta
in Managementul Universitar din Cluj, coordonat de universitatea
clujeana. Parte a proiectului “Imbunatatirea Managementului
Universitar” conferinta a prezenta exemplul de buna practica al
universitatii clujene, sustinut de rectorul acesteia, prof. univ. dr. Andrei
Marga, alaturi de Michael Shattock, din cadrul Institute of Education
din Londra, invitat special al conferintei. Proiectul “Imbunatatirea
Managementului Universitar” a fost conceput pentru a crea premizele
unui invatamant relevant si receptiv la nevoile specifice ale economiei,
prin dezvoltarea capitalului uman din universitati si este finantat din
Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
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Intrarea termenului de „guvernanţă” în universităţi a fost posibilă pe fondul a
cinci condiţii, conform rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”, Andrei Marga.
Rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai”, Andrei Marga.
Este vorba de schimbarea percepţiei în managementul instituţiilor şi al
organizaţiilor,
masificarea
învăţământului
superior,
survenirea
societăţii
industriale, emergenţa societăţii cunoaşterii şi respectiv globalizarea economiei şi a
comunicaţiilor.
Rectorul UBB a făcut astăzi la Cluj mai multe observaţii cu privire la relaţia care
există între managementul universitar şi excelenţă. Conform lui, „nu se poate vorbi
de excelenţă universitară fără a pune în discuţie guvernanţa”, apoi guvernanţa
trebuie privită şi prin prisma generării performanţei. Totodată, în opinia rectorului,
în Europa trebuie părăsită concepţia de omogenitate a universităţilor, iar pe de altă
parte guvernanţa în România va fi bună dacă va duce la ridicarea universităţilor în
ierarhiile internaţionale. „Pentru intrarea în primele 500 de universităţi trebuie
îndeplinite patru condiţii. în primul rând o universitate trebuie să se poată reforma
singură, apoi este nevoie de autonomie efectivă a universităţii, de politici
guvernamentale care favorizează excelenţa şi de finanţare consistentă a
unversităţilor”, a conchis rectorul.
Marga le-a explicat reprezentanţilor universităţilor din Cluj şi din ţară prezenţi la
conferinţa de astăzi că „nu este tolerabil” ca ministerul Educaţiei să sisteze costurile
pentru universităţi, „o măsură similară fiind luată doar pe timpul lui Ceauşescu, cu
rezultate nefavorabile”. „Nu e voie ca ministerul să stopeze costurile, potrivit
legislaţiei, dacă legislaţia e înţeleasă. Dar ea poate fi şi neînţeleasă, că n-o fac
jurişti, o fac alţii”, a declarat Marga.
O.C.
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Acesta este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru invatamantul superior
finantate cu bani europeni prin Fondul Social European.
Evenimentul este organizat de Unitatea Executiva pentru Finantarea
invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, impreuna cu
Centrul
de
Competenta in Management Universitar din Cluj, coordonat de UBB.
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Cluj-Napoca. Universitatea Babeş-Bolyai organizează luni, 22 februarie,
împreună cu Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi
a Cercetării Ştiinţifice Universitare şi Centrul de Dezvoltare Universitară
conferinţa internaţională "Guvernanţa Universitară".
Evenimentul va avea loc în Aula Magna cu începere de la ora 9.00. În cadrul
acestui eveniment, începând cu ora 12:00, prof. univ. dr. Andrei Marga va susşine
conferinţa
„Guvernanţă, Schimbare culturală, Excelenţă”. Printre participanţi se numără prof.
Michael Shattock, Institute of Education, Londra şi prof. Constantin Brătianu,
ASE, Bucureşti. Evenimentul reprezintă o parte importantă a proiectului
„Îmbunătăţirea managementului universitar” ce constă în îmbunătăţirea
managementului universitar prin construirea şi implementarea unui sistem viabil

de formare adecvată, actuală, a reprezentanţilor universităţilor cu diferite
responsabilităţi decizionale, în vederea eficientizării activităţilor de conducere a
instituţiilor de învăţământ superior.
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Cluj, 22 februarie 2010 - Conferință susținută de profesorul universitar dr. Andrei Marga, rectorul
Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj

Luni, 22 februarie 2010, la Universitatea „Babeş-Bolyai”, are loc conferinţa cu titlul
„Guvernare Instituțională”, organizată de către Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare împreună
cu Centrul de Competență în Management Universitar din Cluj, coordonat de
Universitatea ”Babeș-Bolyai”, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Managementului
Universitar”.
Conferința va fi susținută de Profesor universitar Doctor Andrei Marga, rectorul
Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj, care va prezenta audienței exemplul de bună
practică al universității pe care o conduce. Evenimentul se bucură de prezenţa
invitatului special, domnul Prof.univ.dr. Michael Shattock, fondatorul MBA în
Managementul Învățământului Superior de la Institute of Education, University of
London.
Exemplul de bună practică pe care îl reprezintă Universitatea „Babeş-Bolyai” din
Cluj, cel mai complex model cultural din punctul de vedere al dezvoltării
internaționale și științifice din România, va fi prezentat unei audiențe formate din
rectori și prorectori ai universităților românești.
Proiectul “Îmbunătățirea Managementului Universitar” este unul dintre cele cinci
proiecte strategice pentru învățământul superior derulate de CNCSIS, CNFIS si
UEFISCSU și finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Proiectul strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar” a fost conceput
pentru a crea premisele unui învățământ relevant și receptiv la nevoile specifice ale
economiei, prin dezvoltarea capitalului uman din universităţi. Astfel, se va constitui
o comunitate de practicieni conectați între ei cu ajutorul unei platforme de
cunoaştere şi comunicare, în mediul virtual, capabilă să asigure comunicarea și
schimbul de experiență și bune practici între membrii acestei comunități.
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Şerban Agachi : “A fi manager înseamnă să deschizi
mereu proiecte de anvergură”

Decalajul dintre cerinţele instituţionale şi unele practici de conducere neadecvate
din învăţământul superior din România a impus demararea unui proiect orientat cu
precădere spre promovarea unor bune practici în universităţile româneşti, în scopul
creşterii performanţelor academice, a declarat preşedintele Consiliului Academic al
Universităţii Babeş-Bolyai prof. univ.dr. Şerban Agachi, luni, în deschiderea
reuniunii internaţionale cu tema ''Guvernanţa Universitară'', organizate de instituţia
clujeană de învăţământ superior.
''A fi manager nu înseamnă să fii numai un bun gospodar, ci şi să deschizi mereu
noi proiecte de anvergură, de dezvoltare pe termen mediu şi lung a unei instituţii'', a
arătat profesorul Şerban Agachi, el insistând asupra calităţii în învăţământul
superior, care are menirea să asigure o creştere a competitivităţii economice la nivel
naţional.
La rândul său, directorul general Sorin Popescu din Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului a evidenţiat în discursul rostit cu acest prilej că
UBB este organizatorul primei conferinţe din România cu acest profil, iar pregătirea
managerială a responsabililor din universităţi este deosebit de importantă pentru
atragerea unor surse comunitare de finanţare.

''UBB doreşte o reformă reală în învăţământul universitar din România, iar tema
abordată astăzi la Cluj-Napoca este cu totul nouă în România'', a subliniat, în
intervenţia sa, şi profesorul Constantin Brătianu de la Academia de Studii
Economice din Bucureşti.. În cadrul reuniunii, renumitul prof. univ.dr. Michael
Shattock, de la Institutul pentru Educaţie din Londra (Marea Britanie), a abordat
tema reformelor în guvernanţa universităţilor din Europa, subliniind rolul esenţial
al unui management de calitate, modelul universitar anglo-saxon fiind recunoscut,
de aproape un secol, drept cel mai performant din lume.
Profesorul Michael Shattock a evidenţiat, în context, valenţele constructive ale
autonomiei universitare şi ale investiţiilor în modernizarea instituţiilor de
învăţământ superior, care sunt factori esenţiali în asigurarea calităţii educaţiei.
Potrivit profesorului Şerban Agachi, UBB va fi unul din centrele naţionale care vor
forma şi certifica, prin diplome, competenţele de manager în sistemul universitar,
iar programul vizează formarea a aproximativ 900 de manageri în domeniul
educaţiei. AGERPRES

