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Workshop-ul, care se va desfășura în București (hotel Continental), se adresează rectorilor și 
prorectorilor din universitățile romanești, având ca tematică principală conceptul de universitate 
antreprenorială, cu accent pe dezvoltarea universității antreprenoriale în România, pornind de la 
experiența britanică în domeniu. 
 
Acest workshop va fi susținut de reprezentanți ai partenerului de proiect Institute of Education, 
University of London, UK, care vor prezenta aspecte relevante pentru tematica evenimentului. 
Totodată, participanții se vor bucura de prezența și experiența lui Sir Peter Scott, personalitate 
marcantă în domeniul învățământului superior britanic. 
 
Sir Peter Scott este profesor de studii privind învățământul superior la Institute of Education, 
University of London, UK, a fost membru în conducerea Higher Education Funding Council for 
England (2000 – 2006), prim președinte al Association of University Administrators, dar și 
președinte al Universities Association for Lifelong Learning. De asemenea, Sir Peter Scott este 
autorul unor lucrări importante în domeniul teoriei, politicilor și managementului învățământului 
superior. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
Proiectul “Îmbunătățirea Managementului Universitar” este unul dintre cele șase proiecte 
strategice pentru învăţământul superior derulate de C.N.C.S.I.S., C.N.F.I.S. şi U.E.F.I.S.C.D.I. şi 
finanţate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane, care își propun să susţină transformările structurale în domeniul învăţământului 
superior şi cercetării universitare şi să dezvolte opţiunile strategice din acest domeniu. 
 
Misiunea U.E.F.I.S.C.D.I. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii 
dezvoltării învăţământului superior, a cercetării ştiinţifice universitare, dezvoltării și inovării. 
Pentru aceasta, organizaţia urmăreşte atragerea de noi surse financiare şi orientarea 
activităţilor sale spre un management de calitate al finanţării învăţământului superior, al 
cercetării ştiinţifice, dezvoltării și inovării. 
 
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. 
 
Pentru mai multe informații vizitați site-ul www.management-universitar.ro 
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Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, 
Dezvoltării și Inovării organizează, în perioada 8 - 10 februarie 2011, în cadrul 
proiectului strategic „Îmbunătățirea Managementului Universitar”, 2 serii succesive 
ale workshop-ului ”Universitatea antreprenorială”.  

Workshop-ul, care se va desfășura în București (hotel Continental), se adresează rectorilor și 
prorectorilor din universitățile romanești, având ca tematică principală conceptul de universitate 
antreprenorială, cu accent pe dezvoltarea universității antreprenoriale în România, pornind de la 
experiența britanică în domeniu. 
 

Acest workshop va fi susținut de reprezentanți ai partenerului de proiect Institute of  
Education, University of London, UK, care vor prezenta aspecte relevante pentru tematica 
evenimentului. Totodată, participanții se vor bucura de prezența și experiența lui Sir Peter Scott, 
personalitate marcantă în domeniul învățământului superior britanic. 
 

Sir Peter Scott este profesor de studii privind învățământul superior la Institute of Education, 
University of London, UK, a fost membru în conducerea Higher Education Funding Council for 
England (2000 – 2006), prim președinte al Association of University Administrators, dar și 
președinte al Universities Association for Lifelong Learning. De asemenea, Sir Peter Scott este 
autorul unor lucrări importante în domeniul teoriei, politicilor și managementului învățământului 
superior. 
 

Proiectul “Îmbunătățirea Managementului Universitar” este unul dintre cele șase proiecte 
strategice pentru învăţământul superior derulate de C.N.C.S.I.S., C.N.F.I.S. şi U.E.F.I.S.C.D.I. 
şi finanţate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial  
 

Dezvoltarea Resurselor Umane, care își propun să susţină transformările structurale în domeniul 
învăţământului superior şi cercetării universitare şi să dezvolte opţiunile strategice din acest 
domeniu. 
 

Misiunea U.E.F.I.S.C.D.I. este de a gestiona resursele financiare necesare în vederea susţinerii 
dezvoltării învăţământului superior, a cercetării ştiinţifice universitare, dezvoltării și inovării. 
Pentru aceasta, organizaţia urmăreşte atragerea de noi surse financiare şi orientarea 
activităţilor sale spre un management de calitate al finanţării învăţământului superior, al 
cercetării ştiinţifice, dezvoltării și inovării. 

 
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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Rectorii învaţă de la englezi să fie buni 
antreprenori 

Autor:  Andreea Archip 

Timp de trei zile, rectori şi prorectori de la universităţi din ţară vor învăţa conceptul 
de „universitate antreprenorială”, plecând de la experienţa britanică în domeniu. 

De mâine până joi, capii universităţilor vor participa la un worshop în Capitală, realizat de Unitatea 

Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. 

 

Cei care vor susţine workshopul sunt reprezentanţi ai Institute of Education, University of London, UK, 

printre care Peter Scott, fost membru în conducerea Higher Education Funding Council for England. 
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