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Abstract: In ensuring the sustainable development of the economy and society, solving the
most pressing problems of the modern world, education is assigned a leading role. According to the
famous researcher of educational systems Michael Barber, education reform is among the main
tasks of almost all countries. Innovative scenarios for the development of the economy and society
require the development of new strategies, principles and mechanisms for the development and
modernization of the education system. The most promising and deep foundations underlying such
strategies are the ideas about the leading role of human capital as the goal and means of
modernization processes.
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În ultimii ani, teoria economiei cunoaşterii şi a societăţii informaţionale s-a dezvoltat
activ. În cadrul acestor tendinţe, problema transformării universităţilor devine din ce în ce mai
actuală, deoarece lor li se cere să joace rolul nu numai de generator de noi cunoştinţe şi de
personal nou înalt calificat, ci şi al unui participant intermediar în cadrul sistemului de inovare
şi transfer tehnologic.
Dezvoltarea economiei globale obligă universitatea să se adapteze la acest mediu instabil
şi în continuă schimbare. Universitatea este forţată să se reconstruiască pentru a face faţă provocărilor mediului extern cu scopul de a asigura competitivitatea pe piaţa educaţională internaţională. Globalizarea economiei şi internaţionalizarea educaţiei pun universitatea să se gândească la restructurarea sa internă, schimbarea obiectivelor strategice, creşterea eficienţei
activităţilor sale atât pentru a oferi servicii educaţionale mai bune, cât şi pentru a influenţa economia cu provocările actuale.
Universitatea din sistemul socio-economic, îndeplinind funcţiile sale tradiţionale, dobândeşte o nouă caracteristică structurală, care provoacă un conflict de interese, deoarece este străină în prima etapă a dezvoltării sale. Cu toate acestea, noua caracteristică structurală funcţionează pentru întregul sistem al universităţii şi astfel ne demonstrează evoluţia universităţii ca
instituţie.
Evoluţia conceptului de „universitate antreprenorială‖ este redată în figurile 1 şi 2.

Figura 1. Axa temporală a conceptului de „universitate antreprenorială”
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Figura 2. Axa temporală a conceptului de „universitate antreprenorială” (continuare)
Sursa: elaborată de autor după sursele 2 - 4

Din punct de vedere istoric, misiunea universităţii se cunoaşte de cca o mie de ani şi este o
misiune educaţională, pe când misiunea de cercetare este mult mai tânără şi nu are mai mult de
200 de ani. Aceste două misiuni s-au completat organic, iar opinia că existenţa ştiinţei şi
educaţiei de astăzi sunt inseparabile una de cealaltă a prins rădăcini în conştiinţa omenirii.
Unul dintre autorii modelului spiralei triple – interacţiunea a trei sfere instituţionale –
universităţi, mediul de afaceri şi guvernare în procesul de dezvoltare inovatoare a economiei –
determină rolul universităţilor ca fiind extrem de important pentru economia bazată pe cunoaştere. Universitatea este văzută nu este văzută doar ca instituţie educaţională, ci și instituţie
care generează noi cunoştinţe [2].
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Figura 3. Spirala lui Etzkowitz (Modelului triplu al lui Helix) [2]
Conform acestui model, caracteristicile unei universităţi antreprenoriale sunt:
1. Valorificarea cunoştinţelor care sunt create şi diseminate pentru a fi utilizate în practică şi
pentru dezvoltarea disciplinară. Cunoaşterea este baza dezvoltării sociale şi economice,
ceea ce înseamnă importanţa crescândă a tuturor funcţiilor universităţii în societate.
2. Universitatea lucrează îndeaproape cu mediul de afaceri şi statul.
3. Universitatea antreprenorială este o instituţie relativ independentă, nu o structură generată
şi dependentă de alte sfere instituţionale.
4. Conflictul dintre principiile independenţei şi interdependenţei duce la apariţia unor forme
hibride corespunzătoare realităţilor societăţii într-un loc specific şi la un moment specific.
5. Reflexivitatea, caracteristică a unei universităţi antreprenoriale, duce la renovarea internă
şi revizuirea relaţiei universităţii cu afacerile şi statul.
Acest model descrie dinamica dezvoltării universităţii pe etape şi formulează principiile
construirii unei universităţi antreprenoriale moderne:
1. Capacitatea conducerii academice de a defini obiectivele strategice şi de a le atinge;
2. Controlul juridic asupra resurselor academice, inclusiv proprietatea imobiliară şi proprietatea intelectuală;
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3. Capacitatea organizaţională pentru transferul de tehnologie prin brevetare, licenţiere şi
incubatoare;
4. Etica antreprenorială corporativă în rândul reprezentanţilor administraţiei, facultăţilor,
studenţilor [2].
Modelul universităţii antreprenoriale este opus universităţii de modelul academic tradiţional al turnului de fildeş. Conform acestui model, universitatea se adresează ei înseşi – este
orientată spre interior şi reprezintă un sistem care se află într-o anumită izolare de societate.
O universitate antreprenorială se caracterizează prin orientarea sa exterioară, dorinţa de
comunicare şi interacţiune cu societatea, care este extrem de importantă pentru funcţionarea
universităţii într-o economie bazată pe cunoaştere. Modelul oferă mai multe opţiuni pentru
implicarea instituţiilor care generează cunoştinţe în procesul de dezvoltare inovatoare:
– un model exogen de creare a parcurilor ştiinţifice cu implicarea ramurilor corporaţiilor
transnaţionale;
– un model endogen, în care, pe baza universităţilor, se generează grupuri de teoreticieni şi
practicieni ai cunoaşterii polivalente, creând invenţii, companii derivate şi produse noi;
– un model hibrid care combină abordarea exogenă a investiţiilor străine directe cu abordarea endogenă, în care incubaţia întreprinderilor cu cunoştinţe intensive şi transferul de
tehnologie se bazează pe surse locale.
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Figura 4. Modele de implicare a instituţiilor care generează cunoştinţe
în procesul de dezvoltare inovatoare [2]

Trebuie remarcat faptul că rolul activ al universităţilor în dezvoltarea economică nu afectează
în niciun caz obiectivele academice de bază ale activităţilor educaţionale şi de cercetare. În acelaşi timp, rolul pe care universităţile încep să îl joace în dezvoltarea economică schimbă modul în
care sunt îndeplinite sarcinile activităţilor educaţionale şi de cercetare. Un exemplu ilustrativ al
evoluţiei unei universităţi antreprenoriale este evoluţia oportunităţilor de transfer de tehnologie:
Etapa 1. Biroul de mediere serveşte drept legătură între agenţi economici şi universitate şi
facilitează, de asemenea, formalizarea interacţiunilor dintre acestea. Biroul monitorizează activităţile absolvenţilor şi îndeplineşte funcţia de exportare a cunoştinţelor în afara universităţii.
Obligaţiunea specialiştilor de birou este de a organiza interacţiunea între subdiviziunile structurale ale universităţii şi companiile interesate;
Etapa 2. Disponibilitatea capacităţii organizaţionale pentru brevetare şi licenţiere. Biroul
de transfer tehnologic este angajat în căutarea şi selecţia tehnologilor din grupurile de cercetare
universitare, precum şi în căutarea domeniilor de aplicare a acestor tehnologii;
Etapa 3. Cunoştinţele şi tehnologiile sunt exportate de antreprenori din afara universităţii.
Universitatea antreprenorială este o reţea de parcuri ştiinţifice, institute de cercetare şi grupuri
de entităţi economice;
Etapa 4. Integrarea activităţii antreprenoriale în activitatea academică zilnică a universităţii, atunci când disponibilitatea disciplinelor privind antreprenoriatul este tipică pentru formarea
tuturor studenţilor, iar incubatorul, împreună cu laboratoarele universitare, devine o parte integrantă a universităţii, îndeplinind atât o funcţie educaţională în cadrul organizaţiilor didactice,
cât şi sarcinile socio-economice, în general [2].
În lucrarea sa, Burton Clark, unul dintre fondatorii conceptului de universitate antreprenorială, a definit termenul „antreprenorial‖ ca o caracteristică a sistemelor sociale – atât univer57

sităţile, în general, cât şi subdiviziunile lor, în special. Acest termen include conceptul general
de antreprenoriat – un efort deliberat de „consolidare a instituţiilor‖, care include crearea oricărei companii. Astfel, o universitate antreprenorială doreşte în mod independent să facă
schimbări pentru a obţine avantaje competitive în viitor [1].
Transformarea universităţilor în sine nu este un proces aleatoriu. Transformarea se referă
la schimbări semnificative în structura organizaţională, cu înţelegere colectivă şi iniţiativă
colectivă de schimbare. Burton Clark observă că prezenţa independenţei oficiale nu garantează
schimbarea activă, chiar şi cu o posibilitate excepţională de autodeterminare, universităţile pot
fi organizaţii pasive. Potrivit cercetătorului, pentru un proces atât de semnificativ transformarea
necesită efort în următoarele domenii:
 centrul de control consolidat, care ar trebui să demonstreze capacitatea de auto-guvernare
mai substanţială a sistemului;
 reţea extinsă de dezvoltare care include o varietate de forme de centre şi diviziuni pe
principiul unei structuri matrice care aduce flexibilitate unui sistem stabil;
 diverse surse de finanţare pentru a face faţă costurilor tot mai mari ale transformării;
 transformări în unităţi academice, de cercetare, de învăţământ care sunt conştiente de
valoarea economică şi educaţională a unei abordări antreprenoriale a acţiunii;
 cultură antreprenorială care necesită o regândire a schimbării organizaţionale.
Fără îndoială, în practica autohtonă, teza „Universitatea antreprenorială este o instituţie
academică care nu se află sub controlul statului şi al afacerilor‖ evocă critici datorită specificităţii tradiţiilor dezvoltării sistemului educaţional, condiţiilor prealabile istorice pentru formarea
unei şcoli ştiinţifice şi dezvoltării socio-economice în general [3].
Pe baza clasificării în funcţie de tipurile de antreprenoriat (antreprenor de rutină, intermediar, inovator, antreprenor evolutiv), se poate înţelege mai exact esenţa universităţii antreprenoriale.
O universitate antreprenorială, în primul rând, poate fi caracterizată în conformitate cu ultimele
două tipuri de antreprenoriat, în special, ca inovator, ceea ce implică difuzarea de noi cunoştinţe,
predarea acestor noi cunoştinţe studenţilor şi utilizarea noilor cunoştinţe în sistemul economic.
De obicei, o universitate antreprenorială se caracterizează prin coexistenţa structurală a tipului de antreprenoriat de mai sus cu antreprenoriatul evolutiv, care este asociat cu construirea
de competenţe în ceea ce priveşte generarea de noi afaceri.
Pe termen lung, contribuţia universităţilor antreprenoriale prin activităţi educaţionale,
ştiinţifice şi antreprenoriale poate duce la apariţia de noi factori de producţie care vor contribui
la dezvoltarea socio-economică a ţării, în general, şi a regiunii, în special:
 capitalul uman prin crearea, atragerea şi reţinerea persoanelor în căutarea unui loc de
muncă şi a antreprenorilor (studenţi absolvenţi, absolvenţi şi antreprenori);
 capital sub formă de cunoaştere prin generarea, atragerea şi reţinerea unor cercetători de
prestigiu care contribuie la dezvoltarea proceselor ştiinţifice şi de inovare (antreprenori
academici);
 capitalul social prin creşterea atractivităţii ţării şi consolidarea parteneriatelor cu clustere
naţionale care identifică nevoile şi le îndeplinesc (mediu extern);
 capitalul antreprenorial prin atragerea în ţară şi crearea de noi întreprinderi, precum şi
dezvoltarea concurenţei [3].
Evaluarea unei universităţi antreprenoriale este construită atât din punctul de vedere al
evaluării mediului intern, cât şi din punctul de vedere al interacţiunii cu mediul extern, care include nu numai companiile de afaceri care înconjoară universitatea şi cooperează cu ea în orice
direcţie, ci un întreg complex de actori - părţile interesate nu numai din afaceri şi industrie, ci şi
agenţii guvernamentale, organizaţii publice, instituţii de dezvoltare şi multe alte organizaţii.
Astăzi, se pot distinge două modele de universitate antreprenorială [4]: antreprenorial prin
rezultat – facultatea şi absolvenţii creează companii inovatoare; antreprenorial după tipul de
acţiune al echipei de conducere (universitate-antreprenor).
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Primul model prevede formarea de condiţii favorabile pentru studenţi, profesori şi absolvenţi pentru formarea companiilor de start-up şi spin-off de înaltă tehnologie.
Al doilea model prevede crearea unui centru de cercetare puternic care produce şi introduce noi produse ştiinţifice şi tehnice pe piaţă, atrăgând astfel resurse financiare şi sporindu-şi independenţa faţă de resursele de stat. Indiferent de alegerea modelului universitar antreprenorial,
trăsătura sa distinctivă este:
 intensificarea utilizării resurselor şi căutarea unor surse suplimentare:
 dezvoltarea infrastructurii şi a unei reţele de sucursale şi reprezentanţe;
 interesul economic combinat cu satisfacerea intereselor publice.
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instruire experimentală;
activitatea de proiectare

studii
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tradiţională

A doua revoluţie academică

universitatea
antreprenorială

cercetarea antreprenoriatului;
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Figura 5. De la universitatea tradiţională la cea antreprenorială
Sursa: adaptată de autor după [2]

Principalii indicatori care îi caracterizează cele mai importante semne ale antreprenoriatului, ar trebui să includă cele menţionate în tabelul 1.
Tabelul 1. Matricea indicatorilor potenţialului antreprenorial al universităţii
Activităţile
Indicatori şi componente ale antreprenoriatului caracterizate de aceştia
universităţilor
Activitate
Eficienţă
Rezultativitate
Generarea de Antreprenoriat în activiVenituri antrepreno- Competitivitatea universicunoştinţe
tățile științifice ale uniriale din activităţi de tăţii pe piaţa serviciilor de
versităţii
cercetare
cercetare
Transfer de
Antreprenoriat în activi- Rezultatul financiar al Competitivitatea universicunoştinţe
tăţile educaţionale ale activităţilor educaţio- tăţii pe piaţa serviciilor de
universităţii
nale
educaţie profesională
Implementarea Comercializarea
Suma veniturilor din Competitivitatea universiîn producţie
cunoştinţelor
implementarea
tăţii pe piaţa serviciilor de
cunoştinţelor
în educaţie profesională şi pe
producţie
piaţa muncii
Alte activităţi
Structurile antreprenoria- Rezultatul financiar al Competitivitatea structurigeneratoare de le ale universităţii
activităţilor antrepre- lor de afaceri ale universivenituri
noriale ale structurilor tăţii pe pieţele de mărfuri
universităţii
şi pe pieţele instrumentelor financiare
Sursa: [3]

În acelaşi timp, dezvoltarea funcţiilor antreprenoriale în universităţile moderne este împiedicată de multe bariere menţionate în figura 6.
59

orientarea majorităţii universităţilor către formarea personalului şi nu spre efectuarea
cercetărilor ştiinţifice
un nivel ridicat de dependenţă de stat (în special universităţile de stat) la alegerea
domeniilor de activitate
subdezvoltarea mediului de afaceri educaţional inovator al universităţilor ca bază
pentru formarea competenţelor antreprenoriale la studenţii săi

lipsa conexiunilor sistemice între universităţi, întreprinderi şi societate
nivel scăzut de cultură antreprenorială şi lipsă de experienţă antreprenorială la profesori
Figura 6. Bariere de dezvoltare a funcţiilor antreprenoriale în universităţile moderne
Sursa: elaborată de autor

În acest sens, atunci când evaluăm universitatea antreprenorială, rolul şi sarcinile acesteia
în societate, este necesar să ne amintim câteva puncte importante:
1. Conceptul de „universitate antreprenorială‖ este un concept complex, prin urmare, evaluarea unei universităţi antreprenoriale ar trebui să se bazeze atât pe criterii cantitative de
eficienţă, cât şi pe schimbări calitative care apar la universitate. Adesea, pentru simplitatea
evaluării, se ia criteriul numărului şi calităţii întreprinderilor fondate de absolvenţii unei
universităţi antreprenoriale, care se datorează faptului că o universitate antreprenorială
este capabilă să creeze un mediu favorabil întreprinderilor generatoare;
2. Pentru a umple sistemul de învăţământ superior cu dinamica caracteristică a unei universităţi antreprenoriale şi pentru a întări legăturile dintre industrie şi educaţie pentru dezvoltarea unei abordări orientate spre practică şi bazată pe proiecte în educaţie, ar fi binevenit
să se includă universitățile antreprenoriale în topul universităţilor din Moldova.
3. Conceptul de „universitate antreprenorială‖ este un concept evolutiv, care a fost completat
şi rafinat în cursul autoevaluării de către universităţi în procesul de transformare şi dezvoltare a acestora.
4. Este necesar să se ţină cont de condiţiile socioeconomice în care are loc formarea şi dezvoltarea universităţii antreprenoriale, deoarece fiecare mediu de ţară este unic. Prin
urmare, este necesar să se evidenţieze mecanismele şi instrumentele care vor permite universităţii antreprenoriale să îşi realizeze potenţialul în mod adecvat în contextul socioeconomic specific naţional.
Rolul activ al universităţilor în dezvoltarea economică nu afectează în niciun caz obiectivele academice de bază ale activităţilor educaţionale şi de cercetare
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