Obiectiv strategic pentru anul 2014:
În concordanță cu strategia națională în domeniul educației, Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău își propune: Dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității
prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea
oportunității sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și
inclusivă.
Efecte vizate: calificarea și recalificarea, conform noilor exigențe ale pieței naționale
a muncii și cerințelor de competitivitate pe piața U.E.
În vederea garantării accesului la educație și la formarea profesională de calitate, precum
și pentru asigurarea continuă a calității educației, obiectivele urmărite de Universitatea “Vasile
Alecsandri” din Bacău sunt:
• Ameliorarea sistemului de asigurare a calității prin susținerea universității în vederea
îmbunătățirii managementului și a capacității de furnizare a calificărilor relevante;
• Sprijinirea obținerii de cunoștințe și competențe superioare de către tinerii cercetători
prin extinderea oportunităților pentru studii doctorale si post-doctorale.
O îmbunătățire substanțială a calității în Universitatea noastră se estimează în urma
aplicării Cadrului Național al Calificărilor din Invățământul Superior. Universitatea își propune
să obțină acreditarea programelor de studii prin prisma noilor standarde de asigurare a calității.
Pentru a se poziționa cât mai bine pe piața muncii, Universitatea își propune ajustarea
programelor de studii existente sau elaborarea, după caz, a unor noi programe de licență,
masterat, doctorat. In acest scop, se are în vedere întărirea interacțiunii dintre Universitatea
“Vasile Alecsandri” și alte universități, comunitatea de afaceri și sectorul cercetare-dezvoltareinovare sub forma unor parteneriate consolidate, inclusiv prin dezvoltarea clusterului inovativ
IT&TC EURONEst.
Pentru a răspunde cerințelor societății bazate pe cunoaștere Universitatea își propune
lărgirea și diversificarea ofertei de educație post-universitară, inclusiv prin realizarea unor
parteneriate cu universități cu tradiție și performanțe recunoscute, din alte țări ale U.E.
Pentru dezvoltarea personală, civică și socială, precum și din perspectiva șanselor de
obţinere a unui loc de muncă mai bine remunerat, prin valorificarea rezultatelor învățării
dobândite, Universitatea își propune promovarea principiului educației permanente prin
învățarea pe tot parcursul vieţii.
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Din perspectiva dezvoltării umane durabile, Universitatea își propune internalizarea
principiilor și obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de
cunoștinte, aptitudini. În acest sens, Universitatea va:
•

implica cooperarea și parteneriatul cu: autoritățile centrale și locale, sectorul sănătății,
sectorul privat, industria, transportul și agricultura, comerțul și sindicatele, massmedia,

organizațiile

non-guvernamentale,

comunitatea

locală,

cetățenii

și

organizațiile internaționale;
•

reuni aspectele interconectate referitoare la mediu, ca și la problemele economice și
sociale, abordându-le inter- și trans-disciplinar în formule educaționale integrate,
cross-curriculare și complementare, compatibile condițiilor locale, regionale,
naționale, mediului de rezidență – urban, rural.

În ceea ce privește dimensiunea socio-culturală a educației pentru dezvoltare durabilă,
Universitatea va asigura respectarea:
 drepturilor omului;
 păcii și securității oamenilor;
 egalității sexelor;
 diversității culturale.
În acest context, un rol important va avea educația:
. interculturală;
. pentru sănătate și pentru calitatea vieții;
. pentru timpul liber;
. bunei guvernări (transparența, exprimarea liberă a opiniilor, libertatea expresiei,
contribuția la formularea politicilor);
. pro-patrimoniu.
În ceea ce privește dimensiunea ambientală (în și pentru mediu) a educației pentru
dezvoltare durabilă, Universitatea va asigura respectarea protecției mediului în procesul de
dezvoltare, având în vedere ca protecția, conservarea, ameliorarea, calitatea mediului, - să devină
scopul dezvoltării.
În acest context, un rol important va avea educația:


pentru regenerarea mediului natural;



pentru reciclarea și refolosirea materialelor.
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În ceea ce privește dimensiunea de formare tehnică și profesională prin competențe si
pro-atitudini a educației pentru dezvoltare durabilă, Universitatea va asigura respectarea:
 acumulării de cunoștinte generale și specializării într-un domeniu de activitate dat;
 continuării învățării și urmăririi educației pe tot parcursul vieții într-o societate care
învață;
 valorificării abilităților și aptitudinilor (a lucra singur sau în echipă cu alții cu
integritate și cu cinste, făcând dovadă de onestitate, punctualitate și responsabilitate);
 încurajării adaptării la situații diverse;
 cunoașterii și înțelegerii problemelor și dificultăților;
 încurajării creativității pentru a găsi soluții, a rezolva conflicte, fără recurs la
violență;
 eticii în mijlocul dezvoltării durabilității sociale.
În ceea ce privește cercetarea științifică și inovarea tehnologică din Universitatea
“Vasile Alecsandri” din Bacău, obiectivele strategice în viziunea dezvoltării durabile sunt:


Crearea de cunoștințe prin obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, creșterea
vizibilității internaționale a cercetării din universitatea noastră și transferul rezultatelor în
economie și societate, ameliorarea substanțială, calitativă și cantitativă, a performanței
capitalului uman din cercetare;



Creșterea competitivității economiei băcăuane și românești prin promovarea inovării cu
impact efectiv la nivelul agenților economici, accelerarea transferului tehnologic, deplasarea
accentului spre exerciții de rezolvare a problemelor complexe cu aplicabilitate directă,
stimularea parteneriatelor cu firmele din sectoarele producției și serviciilor pe baze
competitive, crearea de centre de competență și platforme tehnologice;



Creșterea calității sociale a cercetării prin generarea de soluții conceptuale și tehnologice cu
impact direct în elaborarea și implementarea politicilor publice și corelarea acestora, în
special, în domenii cum ar fi: sănătatea publică, protecția mediului, infrastructura,
amenajarea teritoriului și gestionarea durabilă a resurselor naționale pe baze ecoresponsabile.

Obiectiv strategic 2020:
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Având la bază obiectivul național specific domeniului educației și formării profesionale,
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău își propune atingerea unui nivel ridicat de
performanță.
Direcțiile strategice de acțiune sunt:
• Restructurarea programelor de studii în funcție de cerințele dinamice ale pieței muncii
și de nivelurile de referință agreate pentru Cadrul Național al Calificărilor, astfel încât să fie
asigurate transparența sistemului care sprijină învățarea pe tot parcursul vieții precum și
mobilitatea ocupațională. Procesul de restructurare trebuie să conducă la asigurarea accesului și
la îmbunătățirea semnificativă a calității ofertei de pregătire prin dobândirea de competențe care
să susțină dezvoltarea personală, competitivitatea și dezvoltarea durabilă;
• Dezvoltarea capacității și inovației instituționale, având la bază managementul
cunoașterii și crearea rețelelor de cooperare care să includă parteneriatele public - privat în
condițiile descentralizării sistemului de învățământ și al autonomiei universitare;
• Profesionalizarea managementului universitar prin formarea resurselor umane pentru un
leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive și anticipative și prin
dezvoltarea competențelor specifice, acordând aceeași prioritate celor sociale și personale;
• Deschiderea sistemului formal de educație prin recunoașterea achizițiilor de învățare
dobândite în contexte non-formale sau informale. În orizontul anului 2020 se estimează
transformarea calitativă a mediului de afaceri băcăuan și național și, pe această bază,
posibilitatea validării competențelor dobândite. În acest fel, oferta educațională a Universității,
experiența de viață și muncă vor fi promovate atât pentru generația celor aflați în stadiul
învățării cât și pentru necesitatea dezvoltării economice și sociale;
• Dezvoltarea bazei instituționale și logistice a Universității în paralel cu diversificarea
ofertei educaționale non-formale și informale;
• Creșterea calitătii procesului de formare a personalului didactic și de conducere din
Universitate printr-un sistem flexibil pentru înnoirea stocului de cunoștințe, punând accentul pe
promovarea comportamentelor de tip “practician reflexiv”, capabil să transmită abordări
interdisciplinare în susținerea dobândirii rezultatelor învățării, în special a celor derivate din
exigențele socio-culturale, economice și ambientale ale dezvoltării durabile;
• Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieții, pentru a
dobândi inteligența socio-emoțională și capacitatea de a se adapta competitiv pe piața muncii din
Uniunea Europeană.
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• Dezvoltarea unor programe de studiu diferențiate conform specificului Regiunii de
Nord-Est și nevoilor studenților, acoperirea unui spectru larg și echilibrat de domenii ale
cunoașterii pentru înțelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele economice,
sociale și de mediu, însușirea limbilor străine, valorizarea oportunităților pentru învățare inter- și
trans-disciplinară, dobândirea de abilități privind planificarea/cercetarea atât la nivel individual
cât și în echipe, implicarea participativă în serviciile pentru comunitate; spiritul de
responsabilitate față de problemele globale comune; respect față de valorile universale,
multiculturalitate și specificul identitar; dezvoltarea curiozității creatoare și (auto)interogarea
continuă;
• Extinderea cooperării internaționale prin inițierea și participarea la programe și proiecte
europene,

bilaterale,

transfrontaliere;

lărgirea

prezenței

Universității

în

organismele

reprezentative la nivel european și internațional; încurajarea participării diasporei științifice
românești la proiecte educaționale realizate în Universitate și la evaluarea proiectelor,
programelor și politicilor educaționale relevante pentru domeniul dezvoltării durabile.
Obiectivul urmărit în domeniul cercetării științifice și inovării tehnologice în
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în orizontul 2020 este: încadrarea cercetării din
Universitate în fluxul principal al evoluțiilor științifice și tehnologice din România și UE;
generalizarea activităților inovative; înființarea unor centre de excelență cu impact internațional.
Se va avea în vedere respectarea, în continuare, a cadrului legislativ, regulatoriu și
instituțional, dezvoltarea interfeței cu firmele inovative și promovarea cofinanțării cu capitalul
privat.

Obiectiv strategic 2030:
Având la bază obiectivul național specific domeniului educației și formării profesionale,
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău își propune atingerea unui nivel de performanță la
nivelul performanțelor superioare din universitățile U.E.
Direcțiile strategice de acțiune sunt:
• Încorporarea și asimilarea completă a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în
strategia Universității;
• Asigurarea eficienței interne și externe a procesului didactic și științific desfășurat în
Universitate. Prioritară va fi învățarea eficientă; formele și metodele de predare vor fi
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caracterizate prin diversitatea și flexibilitatea abordărilor pedagogice și se vor concentra pe
formarea deprinderii de a acumula cunoștințe utile și a capacității de a aplica aceste deprinderi;
• Metodologia de evaluare, certificare și atestare a calității actului educațional precum și
a relevanței acestuia pe piața muncii se va alinia la procedurile de benchmarking adoptate în
Uniunea Europeană și la cele mai bune practici existente pe plan mondial.
• Extinderea în continuare a cooperării internaționale.
Obiectivul urmărit în domeniul cercetării științifice și inovării tehnologice în
Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău în orizontul 2030 este: statornicirea principalelor
elemente ale societății și economiei bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării din
Universitate la realizarea obiectivelor complexe ale dezvoltarii durabile.

Rector,
Prof.univ.dr.Valentin Nedeff
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