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I. Modelul de interpretare a sănătăţii organizaţiei universitare (IASU) 
 

Conceperea IASU şi folosirea lui ca instrument al modelării calitative şi cantitative sunt 
organic legate şi de conturarea viziunii noastre referitoare la termenii înţelegerii conexiunilor 
descrise de interpretarea organizaţiei universitare din perspectiva holisticii exprimate prin 
"totul e în unul, unul e în toate, unul e în unul, totul e în toate”. 

Construcţia modelului de analiză, interpretare şi evaluare a sănătăţii organizaţiei 
universitare cunoaşte mai mulţi paşi aflaţi în interacţiune şi în viziune sistemică.  

Unul din aceşti paşi este acoperit prin metodologia de fundamentare a indicatorilor 
folosiţi pentru caracterizarea sănătăţii organizaţiei universitare.   

Un prim element al acestei metodologii vizează gruparea indicatorilor pe elemente 
definitorii ce ţin de sănătatea organizaţiei universitare.  

Această grupare are menirea de a contura părţi organice ale unui întreg care să poată fi 
exprimate cu ajutorul unor mărimi ce pot să rezulte fie din date statistice ce caracterizează 
activitatea organizaţiei universitare fie din aprecierile subiective ale purtătorilor de interese în 
domeniu.  

Aceste grupe pun în evidenţă că organizaţia universitară este un sistem viu, parte a unui 
sistem mai mare creat de om cu care se integrează în sistemul “întregilor integraţi”.  

Pentru fiecare din indicatorii ce compun o anumită grupă vom evidenţia semnificaţia lor 
din perspectiva sănătăţii organizaţiei universitare, astfel încât, mărimea efectivă a indicatorilor 
să pună în lumină intensitatea sănătăţii acestui organism creat de om.  

Faţă de diferitele interpretări ale clasificărilor universităţilor, şi nu numai, în cercetarea 
noastră dorim să introducem ca element de referinţă pentru subsistemele diferiţilor indicatori 
şi agregarea lor conceptul de amprentă. În acest sens ne propunem să analizăm şi să 
interpretăm evoluţia în timp a sănătăţii organizaţiei universitare în baza următoarelor 
amprente metodologice: amprenta libertăţii, amprenta responsabilităţii, amprenta pedagogică, 
amprenta ecologică, amprenta ştiinţifică, amprenta umană, amprenta comunitară, amprenta 
instituţională, amprenta morală (etică), amprenta familială, amprenta socială, amprenta 
culturală, amprenta religioasă, amprenta profesională, , amprenta antreprenorială. 

  
A. Indicatorii ce caracterizează amprenta libertăţii de alegere 

În calitate de organizaţie a muncii creată de comunitate, organizaţia universitară are în 
libertatea de alegere premisa esenţială pentru a funcţiona ca organizaţie sănătoasă. Avem în 
vedere în acest sens: 

- libertatea de alegere a studenţilor a viitoarei profesii in care doresc sa se pregătească şi 
ulterior sa muncească, 

- libertatea de alegere a profesorilor de a fi dascăli într-un domeniu, care li se potriveşte.  
  

A.1.Gradul de alegere al specializării de către studenţi (indicator) (în cunoştinţă de 
cauză, parţial în cunoştiinţă de cauză, parţial în necunoştiinţă de cauză, în necunoştiinţă de 
cauză) 

Apreciem că un asemenea indicator poate să constituie o premisă pentru sanătatea 
organizaţiei universitară în sensul că o alegere a viitoarei specializarea (profesii) în 
cunoştiinţă de cauză dorită sau care i se potriveşte, etc., generează pentru viitorul student o 
activitate de tip vocaţie, de înaltă responsabilă, de înaltă ţinută morală, orientată spre un 
profesionalism al performanţei şi excelenţei. 
 

A.2.Natura alegerii meseriei de profesor  
Ponderea determinaţilor motivaţionali în alegerea meseriei de profesor (indicator) 
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(de tip job – pentru bani)  
(de tip carieră – pentru poziţie socială şi bani)  
(de tip vocaţie – din iubire  pentru meseria de profesor care îi se potriveşte) 
(de tip tradiţie vocaţională – din tradiţia familiei) 

  Un asemenea indicator este în opinia noastră o altă premiză a sănătăţii organizaţiei 
universitare în sensul că dacă cei ce au ales sa fie dascăli pentru o anumită disciplină de 
învăţământ (muzica, marketing, pictură, management, etc.) iubesc ceea ce fac şi fac ceea ce 
iubesc, înseamnă că procesul de învăţământ va fi un proces viu orientat spre a învăţa pe 
student să înveţe.  
 

A.3.Ponderea disciplinelor universitare alese şi/sau impuse pe cicluri şi ani de 
învăţământ 

Structura disciplinelor din curricula şcolară frecventate de către studenţi ca discipline 
obligatorii, facultative, opţionale (indicator) 

Apreciem că cu cât este mai mare ponderea diciplinelor alese liber de către student pentru 
a fi învăţate, cu atât mai mult este îndeplinită condiţia de a studia ceea ce îţi doreşti, ceea ce ţi 
se potriveşte. 
 

A.4.Gradualitatea responsabilităţii alegerii Curriculei şcolare de către Consiliul 
Facultăţii, asigurată prin 1/7 pentru fiecare purtător de interese (profesori, studenţi, 
familie, comunitate, mediul de afaceri, biserică, autoritate publică) 

Experienţa demonstrează că existenţa unei responsabilităţi înalte în alegerea curriculei 
şcolare de către Consiliul Facultăţii constituie un factor de bază pentru concordanţa acesteia 
cu exigenţele pregătirii performante în domeniul împlinirii vieţii oamenilor viitorilor 
specialişti. Echilibrul responsabilităţii trebuie să aibă la bază pe toţi purtătorii de interese în 
domeniul educaţiei: profesori, studenţi, familie, comunitate, mediul de afaceri, biserică, 
autoritate publică. 
  

A.5.Gradul de atragere a resurselor financiare necesare desfăşurării activităţilor 
organizaţiilor universitare (bugetare, proprii, atrase - taxe, alte surse) 
 

În afara unor surse explicite legate de buget sau taxe universitare, posibilitatea de a atrage 
resurse şi alte mijloace din arii nonacademice (mediul de afaceri, societatea civilă, fundaţii, 
etc.) constituie un element care poate să încurajeze performanţa, cercetarea ştiinţifică, etc. 
Sănătatea organizaţiei universitare depinde de păstrarea proporţionalităţii de 4 la 1 între 
diferitele tipuri de finaţare şi finanţarea de bază. De exemplu, surse proprii/surse bugetare 
trebuie să fie de maxim 4 la 1; alte surse/surse bugetare trebuie să fie de maxim 4 la 1.  
 

A.6.Gradul de participare a studenţilor la alegerea unor pachete educaţionale de 
natură spirituală legate de muzică, literatură, pictură, artă, sport, etc., indiferent de 
specializarea lor   
 

O asemenea opţiune exprimată prin libertatea de alegere a unui “pachet spiritual” 
încurajează viitorul specialist să-şi dezvolte şi aptitudini înnăscute care îi potenţează în viitor 
viaţa trăită, munca şi iubirea. Dacă toţi studenţii unei universităţi aleg din acest pachet 
spiritual, disciplina care li se potriveşte înseamnă că (1 sau 100%) reprezintă cel mai înalt 
grad de sănătate a organizaţiei din acest punct de vedere.   
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B. Indicatori ce caracterizeză amprenta responsabilităţii organizaţiei universitare 
 
Ţinând seama de teza exprimată de profesorul neuropsiholog Victor Frankl că esenţa 

libertăţii este convieţuirea ei în aria responsabilităţii apare evident că sănătatea organizaţiei 
universitare poate fi definită şi prin intermediul amprentei responsabilităţii acesteia. 
Contribuţia acestei amprente la sănătatea organizaţiei universitare poate fi ilustrată prin modul 
în care se manifestă în acte şi fapte din partea purtătorilor de interese în domeniul organizaţiei 
universitare: profesori, studenţi, familiei, mediul de faceri, biserică, comunitate, autoritate 
publică.  
 
B.1.Indicele percepţiei responsabilităţii profesorului din partea studenţilor pentru 
activitatea desfăşurată 
 
Responsabilitate înaltă (0,85 -  1) 
Responsabilitate bună (0,75 - 0,84) 
Responsabilitate slabă (0,6 - 0,74) 
Responsabilitate nesatisfăcătoare (0,5 – 0,59)  
Iresponsabilitate (sub 0,5) 
 
 B.2.Autoaprecierea responsabilităţii studenţilor pentru activitatea desfăşurată din 
perspectiva autoguvernării propriei vieţi 
 
Responsabilitate înaltă (0,85 -  1) 
Responsabilitate bună (0,75 - 0,84) 
Responsabilitate slabă (0,6 - 0,74) 
Responsabilitate nesatisfăcătoare (0,5 - 0,59)  
Iresponsabilitate (sub 0,5) 
 
 B.3.Gradul de implicare responsabilă a familiilor umane în educaţia propriilor copii  
 

Foarte mult (0,85 -  1)  
Mult (0,75 - 0,84) 
Satisfăcător (0,6 - 0,74) 
Puţin (0,5 - 0,59) 
Deloc (sub 0,5) 

 
B.4. Implicarea reprezentanţilor mediului de afaceri în educaţia viitorilor specialişti 
 
      Foarte mult (0,85 -  1)  
      Mult (0,75 - 0,84) 
      Satisfăcător (0,6 - 0,74) 
      Puţin (0,5 - 0,59) 
      Deloc (sub 0,5) 
 
B.5. Gradul de percepţie a mândriei comunităţilor umane din perspectiva 
responsabilităţilor educaţionale a acestora 
 
Responsabilitate înaltă (0,85 -  1)  
Responsabilitate ridicată (0,75 - 0,84) 
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Slab responsabilă (0,6 - 0,74) 
Responsabilitate scăzută (0,5 - 0,59) 
Deloc responsabilă (sub 0,5) 
 
B.6. Aprecierea purtătorilor de interese a responsabilităţii autorităţii publice în 
domeniul educaţiei 
 
Adecvată   - (0,7 – 1)  
Slab adecvată (0,5 – 0,69)  
Neadecvată (sub 0,5) 
 

C. Indicatori ce caracterizeză amprenta psiho-pedagogică 
 
Exigenţele amprentei psiho-pedagogice vizează integrarea desfăşurării tuturor proceselor din 
organizaţia universitară în natura şi societatea din om în calitate de elemente definitorii ale 
personalităţii fiinţei umane integrale. Avem în vedere varsta, sexul, tradiţiile, mediul din care 
provin, cultura, religia, motivaţia alegerii, experienţa vocaţională etc.  
 
C.1. Gradul de proporţionalitate între fondul de timp curricular, timpul individual de 
studiu şi timpul afectat activităţilor spiritual culturale 
 
Dominanat curricular - (0,7 – 1)  
Dominanat studiului individual (0,7 – 1)  
Timpi relativi echilibraţi (0,3; 0,3;0,3) 
 
C.2. Gradul de armonizare a simplităţii şi complexităţii pe verticala şi orizontala 
ciclurilor de învăţământ 
 
Înalt armonizat  (0,85 – 1)  
Dominanat armonizat (0,84 – 0,7)  
Slab armonizat (0,5 – 0,69) 
Nearmonizat  (< 0,5) 
 
C.3. Gradul de solicitare a funcţiilor învăţării prin: 
 
a. memorare 
b. gândire 
c. logică (uimire) 
d. creativitate 
 
C.4. Capacitatea de a învăţa prin descoperire în cadrul diferitelor discipline din 
curriculă: 
a. foarte bună   c. slabă 
b. bună    d. inexistentă 
 
C.5. Măiestria profesorului de a învăţa pe student să înveţe prin trăirea cunoştiinţelor 
transmise 
a. adevărată 
b. neadevărată 
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C.6. Relaţia dintre amănunte şi esenţă în conturarea misiunii fiecărei discipline 
universitare  
 
a. echilibrată 
b. slab echilibrată 
c. dezechilibrată 
 

D. Indicatori ce caracterizeză amprenta ştiinţifică 
 
În aprecierea sănătăţii organizaţiei universitare această amprentă vizează legarea organică a 
cunoştiinţelor de alternativele de gândire dominante în domeniul respectiv 
 
D.1 Raportul dintre cunoştiinţele vechi şi cele noi în însuşirea diferitelor discipline 
universitare 
 
a. dominant învechite  
b. dominant vechi  
c. echilibrate 
 
D.2 Interpretarea cunoştiinţelor în strânsă legătură cu realitatea economică, culturală, 
tehnologică etc. 
 
a. în afara legăturii  
b. în strânsă legătură  
c. slab legate de realitate 
 
D.3 Gradul de antrenare a studenţilor în echipe şi cercuri de cercetare ştiinţifică: 
 
a. foarte ridicat     c. slab 
b. ridicat      d. inexistent 
 
D.4 Participarea profesorilor la cercetarea ştiinţiifcă naţională şi internaţională: 
 
a. foarte bună     c. satisfăcătoare 
b. bună      d. inexistentă 
 
D.5 Reputaţia ştiinţifică a profesorilor reflectată prin titluri şi alte merite ştiinţifice: 
 
a. foarte bună  
b. bună  
c. rea 
 
D.6 Lucrări didactice cu caracter ştiinţific recunoscute în ţară sau străinătate: 
 
a. majoritatea  
b. o parte însemnată  
c. o mică parte 
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E. Indicatori ce caracterizeză amprenta ecologică 
 
Amprenta ecologică caracterizează ansamblul elementelor naturale care însoţesc procesul de 
învăţământ , de folosire a timpului liber  şi participarea la ecologizarea comunităţilor 
 
E.1 Pachetul ecologic de cunoştiinţe în ansamblul disciplinelor opţionale: 
  
a. există şi este foarte bine frecventat  
b. există şi este bine frecventat 
c. există şi este puţin frecventat 
d. există şi un este frecventat  
e. nu există 
 
E.2 Suprafaţa verde ce revine pe un student la nivelul campusului universitar: 
 
a. la nivelul normelor optime  
b. apropiată normelor optime 
c. cu mult sub nivelul normelor optime 
d. inexistentă  
 
E.3 Gradul de participare a studenţilor şi profesorilor la cercuri şi organizaţii ecologice: 
 
a. foarte bun  
b. bun 
c. slab 
d. nesemnificativ 
 
E.4 Natura acţiunilor cu caracter ecologic la care participă cadrele didactice şi studenţii:  
 
a. împăduriri     d. amenajări hidro 
b. plantare de pomi                   e. înfrumuseţare oraş 
c. sădirea de flori    f. amenajare campus 
 

F. Indicatori ce caracterizeză amprenta comunitară: 
 
Amprenta comunitară presupune reflectarea prin implicare reciprocă a intereselor comunitţilor 
umane în organizarea şi funcţionarea universităţilor 
 
F.1 Gradul de cunoaştere a comunităţii şi problemelor ei : 
 
a. foarte bun   c. slab 
b. bun   d. Nesatisfăcător 
 
F.2 Participarea reprezentanţilor comunităţii la organisme de conducere universitară 
(senat, consilii, cluburi etc.) : 
 
a. foarte bună   c. slabă 
b. bună   e. nesatisfăcătoare 
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F.3 Gradul de participare a universităţii la conceperea şi soluţionarea unor proiecte ale 
comunităţii umane : 
 
a. foarte bun   c. slab 
b. bun   e. nesatisfăcător 
 
F.4 Percepţia mândriei apartenenţei comunităţii la un centru universitar : 
 
a. înaltă    c. joasă (slabă) 
b. potrivită  d. inexistentă 
 

G. Indicatori ce caracterizeză amprenta culturală: 
 
Amprenta culturală este definită de ansamblul manifestărilor cultural-sportive, devenite 
tradiţionale în viaţa universităţii 
 
G.1 Gradul de frecventare a pachetelor opţionale, cultural-sportive de către studenţii 
universităţii (dans, muzică, pictură, artă fotografică, cenaclu literar, teatru, design 
vestimentar etc.)  : 
 
a. înalt diversificată   c. slab diversificată 
b. mediu diversificată  d. inexistentă 
 
G.2 Frecvenţa activităţilor cultural-artistice şi sportive cu participarea studenţilor şi nu 
numai: 
 
a. ritmică; b. rară; c. întâmplătoare 
 
G.3 Recunoaşterea activităţilor culturale prin decernarea unor premii, diplome, cupe, 
medalii, etc. : 
 
a. mare; b. medie (mijlocie); c. mică; d. inexistentă 
 
G.4 Tradiţii în marcarea evenimentelor definitorii ale vieţii universitare (aniversări, 
manifestări, serbări etc.): 
 
a. permanente; b. sporadice; c. inexistente 
 

H. Indicatori ce caracterizeză amprenta familială. 
 
Această amprentă este o expresie a existenţei unor comportamante bazate pe libertate, 
solidaritate, comuniune între participanţii la viaţa universităţii ca organizaţie a muncii 
 
H.1 Gradul de percepţie a studenţilor şi profesorilor ai universităţii ca familie : 
 
a. înalt; b. slab; c. inexistent 
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H.2 Modul de reflectare a solidarităţii umane, a problemelor familiale din partea 
universităţii  : 
 
a. înalt; b. potrivit; c. slab; d. inexistent 
 
H.3 Modul de reflectare a solidarităţii umane asupra performanţelor organizaţiei 
universitare  : 
 
a. dovedit; b. foarte puternic; c. puternic; d.slab; e. inexistent 
 
H.4 Preocuparea organizaţiei universitare de viaţa pensionarilor săi: 
 
a. foarte bună    c. slabă 
b. bună    d. inexistentă 
 
H.5 Aprecierea existenţei respectului reciproc în activitatea universitară desfăşurată în 
comun : 
 
a. înaltă; b. corespunzătoare; c. slabă; d. inexistentă 

 
I. Indicatori ce caracterizeză amprenta umană 

 
Amprenta umană integrează acele oportunităţi care devin elemente definitorii ale modelării 
comportamentelor umane ale viitorilor specialişti. Prin această amprentă urmărim omul din 
specialist, adică omul-profesor, omul-medic, omul-fermier, omul-informatician, omul-părinte 
etc.  
 
I.1 Gradul de cunoaştere de către profesori a problemelor personale cu care se 
confruntă studenţii cu care lucrează: 
 
a. înalt   c. slabă 
b. obişnuită  d. inexistentă 
 
I.2 Gradul de conexiune a problemelor specifice disciplinelor de aspectele vieţii reale: 
 
a. adecvat  c. inexistent 
b. interesant   
 
I.3 Existenţa unui fond de solidaritate umană în sprijinul soluţionării problemelor 
dificile de viaţă ce apar în organizaţia universitară: 
 
a. da  
b. nu 
 
I.4 Existenţa unui grup de solidaritate pro-activă (GRAPA) de natură umană care să 
dezbată şi să soluţionaeze probleme de esenţă umană: 
 
a. da, frecvent 
b. da, de câte ori este nevoie  
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c. nu 
 
I.5 Ce valori a-ţi constatat că sunt cultivate în procesul educaţional la care participaţi: 
 
a. comuniune socială 
b. solidaritate umană  
c. autoexigenţă 
d. empatie 
e. toleranţă 
 
I.6 Pregătirea specialiştilor din perspectiva adaptării comportamentului adecvat pentru 
situaţii limită întâlnite într-un domeniu sau altul: 
 
a. sistematică 
b. sporadică  
c. inexistentă 

 
J. Indicatori ce caracterizeză amprenta instituţională (în sensul existenţei de reguli 

democratice, sănătoase, înţelese, dezbătute, trăite) 
 

Această amprente defineşte ansamblul regulilor ce susţin desfăşurarea normală a homeostaziei 
organizaţiei universitare într-un context ce ţine de (vârstă), un context natural-uman şi social 
dat (format din intrări, transformări, ieşiri)  
 
J.1 Accesul la pregătire universitară de specialitate s-a făcut pe bază de : 
 
a. examenelor; b. analizei dosarului; c. combinării celor două în proporţii diferite  
 
J.2 Stabilirea evaluării pe parcurs este rezultatul unor procese democratice bazate pe 
parteneriatul profesor-student: 
 
a. da, la toate disciplinele 
b. da, la o parte din discipline  
c. da, dar întâmplător 
d. inexistent 
 
J.3 Gradul de independenţă în alegerea profesorilor pentru disciplinele curriculare: 
 
a. ridicat 
b. potrivit  
c. redus 
d. inexistent 
 
J.4 Regulile existente în organizaţiile academice privitoare la apariţia unor fenomene 
accidentale în perioada pregătirii: 
 
a. rigide 
b. flexibile  
c. arbitrare 
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d. generatoare de speranţă 
e. descurajante 
 
J.5 Diferitele forme de evaluare finală urmăresc cu precădere: 
 
a. memorarea cunoştiinţelor  
b. capacitatea de sinteză 
c. creativitate 
d. soluţionarea unor probleme teoretice 
 
J.6 Existenţa unor evaluatori neutri în raport cu coordonatorii de lucrări (licenţă, 
masterat, doctorat): 
 
a. există, eficiente  
b. există, ineficiente  
c. nu există 
 
J.7 Existenţa unor reguli durabile care să garanteze funcţionalitatea democraţiei 
universitare la toate nivelurile: 
 
a. există, se respectă  
b. există, şi sunt încălcate  
c. există, dar se schimbă frecvent 
d. arbitrare 
e. nu există 
 
J.8 Existenţa unui feed-back instituţional care să permită cunoaşterea modului de 
ocupare profesională a studenţilor: 
 
a. da şi se ocupă  
b. da, dar nu funcţionează  
c. sporadice 
d. inexistente 
 
J.9 Aprecierea schimbării regulilor în funcţionarea organizaţiilor universitare: 
 
a. schimbare permanentă 
b. se schimbă ciclic (după alegeri)  
c. se schimbă în funcţie de diferite evenimente 
d. se schimbă doar pentru transformări profunde 
 

K. Indicatori ce caracterizeză amprenta profesională : 
 
Amprenta exprimă comportamentul organizaţiei universitare subordonată promovării pe bază 
de competenţe dovedite în acte şi fapte de creativitate didactică, ştiinţifică şi morală   
 
K.1 “Jocurile de ocupare” a funcţiilor didactice reflectă procesele bazate pe principiile: 
 
a. omul potrivit la locul potrivit 
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b. relaţiilor de interese 
c. relaţiilor politice dominante 
d. onestităţi 
e. avantajelor reciproc oneroase 
 
K.2 Alegerile în funcţiile de conducere din structura organizaţiei universitare se 
realizează în cadrul unui sostem democratic responsabil: 
 
a. da 
b. nu 
 
K.3 Stimularea performanţei  creative în rândul studenţilor şi profesorilor se realizează 
printr-un sistem adoptat democratic: 
 
a. da 
b. nu 
  
K.4 Departamentele profesionale din cadrul organizaţiilro universitare au un caracter: 
 
a. birocratic; b. administrativ; c. de şcoală economică; d. didactic; e. cercetare ştiinţifică  
 
K.5 Existenţa unui sistem de stimulare, recompensă a cadrelor didactice pentru cursuri 
proprii : 
 
a. da 
b. nu 
 
K.6 Universitatea are publicaţii ştiinţifice recunoascute naţional şi internaţional: 
 
a. da 
b. nu 
 
K.7 Numărul de articole pe an cotate naţional şi internaţional ce revin în medie pe cadru 
didactic: 
 
a. patru şi peste 
b. sub patru 
c. niciunul 
 
K.8 Prestigiul profesional reflectat în titluri ştiinţifice, premii internaţionale, diplome 
etc.: 
 
a. înalt reprezentativ   c. slab reprezentativ 
b. reprezentativ    d. inexistentă 
 
K.9 Existenţa unor concursuri profesionale care să evidenţieze “top 10” – cel mai bun 
manual universitar de autor sau colective restrânse: 
 
a. da, anuale 
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b. da, la 5 ani 
c. sporadice 
d. inexistente 

 
L. Indicatori ce caracterizeză amprenta antreprenorială 

 
Aceasta exprimă existenţa unei preocupări susţinute de formare şi dezvoltare a curajului 
antreprenorial în lumea afacerilor  
 
L.1 Existenţa laboratoarelor de afaceri sub coordonarea diferitelor departamente sau 
şcoli de afaceri: 
 
a. da, pe lângă fiecare departament 
b. da, pe lângă anumite departamente 
c. unul singur, pe organizaţie 
d. nu există 
 
L.2 Numărul studenţilor cu afaceri proprii la 100 de studenţi: 
 
a. promiţător (10-15%) 
b. modest (5-9%) 
c. slab, promiţător (2-4%) 
d. inexistent 
 
L.3 Existenţa de parteneriate public-private în susţinerea unor afaceri cu participarea 
studenţilor şi profesorilor: 
 
a. da 
b. nu 
 
L.4 Ponderea studenţilor a căror practică se realizează în afaceri specifice domeniului de 
pregătire: 
 
a. mare (peste 70%) 
b. medie (30-69%) 
c. slabă (sub 30%) 
 
L.5 Contribuţia mediului de afaceri la finanţarea organizaţiei universitare (din total): 
 
a. mare  
b. medie  
c. mică 
d. inexistentă 
 

II.Calcularea Indicelui Agregat al Sănătăţii Universităţilor  (IASU) 
 
      În construirea Indicelui Agregat al Sănătăţii Universităţilor  ( IASU ) se porneşte de la un 
set de amprente Ai , i=1,2…n  caracterizate, fiecare, de un număr de itemi aij , i= n,1  ; 



 
14 

j= m,1  . Acest număr diferă de la o amprentă la alta. Pentru a măsura contribuţia fiecărui 
item la “definirea” amprentei vom folosi media aritmetică ponderată de tipul: 
 

a j=∑
ji,

 xij ⋅ pjk  i= n,1 ;    j= m,1 ;   k= r,1  

 
unde ponderile pj variază pe o scală [ 0, 1 ] constituite din “r” niveluri. Corespunzător fiecărui 

item se obţine o valoare aj ∈ [ 0, 1 ],  j= m,1  . Influenţa amprentei Ai asupra indicelui agregat 
de sănătate se estimează după formula: 
 

S(Ai)=∑
=

m

j 1

aj / m;  i= n,1   

 

Unde m- numărul de itemi corespunzători amprentei Ai , i= n,1 . După terminarea contribuţiei 
pe care o aduce fiecare amprentă la sănătatea globală a organizaţiei, se calculează: 
 

IASU=∑
=

n

i 1

S(Ai) / n 

 
care are valorile cuprinse în intervalul [0, 1]. Funcţie de aceste valori putem avea următoarea 
ierarhie: 
 

Valoar           Valoarea IASU                             Starea organizaţiei 
0.9 - 1 Cele mai sănătoase 
0.8 – 0.9 Destul de sănătoase 
0.6 – 0.8 Sănătoase 
0.4 – 0.6 Puţin sănătoase 
0.2 – 0.4 Cele mai puţin sănătoase 
≤ 0.2 Bolnave 

  
          În vederea similării modelului, am luat în considerare o universitate ipotetică, denumită 
„SPERANŢA”, pentru care s-a calculat IASU cu valorile intermediare aferente. Datele 

necesare calculării a j , j= m,1   au fost furnizate de chestionare ale căror variante de răspuns 

s-au integrat pe o scală [0,1] şi sunt exprimate de ponderile pj,  j= m,1 . 
          Rezultatele intermediare ale calculelor s-au concentrat într-un „Tablou Sinoptic” (vezi 
Tabelul 1). 

         În cazul nostru X=∑
ji,

xij ;  i= n,1  ; j= m,1  

reprezintă dimensiunea eşantionului. Pentru a uşura calculele, în cadrul simulării, am folosit 
X=100. 
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          Folosind fiecare medie calculată pentru cele 12 amprente putem determina : 
 

IASU=∑
=

12

1i
S(Ai) / 12=0.757 

 
Această valoare corespunde organizaţiilor „sănătoase”.  
Universitatea ipotetică SPERANŢA o putem include în rândul organizaţiilor sănătoase 
potrivit ierarhizării corespunzătoare IASU. 
 

Tabelul 1 
 

Tabloul Sinoptic al influenţei amprentelor asupra sănătăţii organizaţiei universitare 
„SPERANŢA” 

 
 

Cod 
 amprentă 

Denumirea amprentei Itemi asociaţi 
 amprentei (aij) 

Valorile fiecărui item 
din componenta 
amprentei  

Media pe 
amprentă 

A1 Libertăţii de alegere i=1 ; j= 6,1  0.68 ; 0.86 ; 0.77 ; 
0.143 ; 0.25 ; 0.6 

0.5505 

A2 Responsabilităţii 
organiz. univ. i=2 ; j= 6,1  0.7 ; 0.785 ; 0.745 ; 

0.67 ; 0.81 ; 0.61 
0.7533 

A3 Psiho-pedagogică i=3 ; j= 6,1  0.73 ; 0.68 ; 0.76 ; 0.64 
; 0.64 ; 0.74 

0.6983 

A4 Ştiinţifică i=4 ; j= 6,1  0.86 ; 0.65 ; 0.78 ; 0.92 
; 0.72 ; 0.66 

0.7650 

A5 Ecologică i=5 ; j= 4,1  0.92 ; 0.85 ; 0.68 ; 0.76 0.8025 

A6 Comunitară i=6 ; j= 4,1  0.72 ; 0.84 ; 0.86 ; 0.65 0.7675 

A7 Culturală i=7 ; j= 4,1  0.92 ; 0.80 ; 0.77 ; 0.70 0.7975 

A8 Familială i=8 ; j= 5,1  0.88 ; 0.76 ; 0.82 ; 0.80 
; 0.75 

0.8020 

A9 Umană i=9 : j= 6,1  0.62 ; 0.70 ; 1.0 ; 0.88 ; 
0.92 ; 0.72  

0.8555 

A10 Instituţională i=10 ; j= 9,1  0.67 ; 0.80 ; 0.82 ; 0.72 
; 1 ; 1 ; 1 ; 0.90 ; 0.78 

0.8054 

A11 Profesională i=11 ; j= 9,1  0.40 ; 0.68 ; 0.70 ; 0.81 
; 0.66 ; 0.70 ; 0.72 ; 
0.55 ; 0.88 

0.6777 

A12 Antreprenorială i=12 ; j= 5,1  0.80 ; 0.86 ; 0.90 ; 0.85 
; 0.64 

0.8100 

 
IASU = 0.757 
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