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Partea I. Fundamentarea şi calcularea IASU 
 
Model de interpretare a sănătăţii organizaţiei 

universitare 
  
1. Filosofia problemei 
 
• În sectorul vieţii sociale, organizaţiile educaţionale au rolul de 

a transforma cunoaşterea ştiiţifică, experienţa de viaţă şi cultura 
tradiţiilor în procese de învăţare de către tineri. 

• Dincolo de feedback-ul care se crează între profesor şi tânărul 
discipol, primul are menirea să îi înveţe cum să înveţe, iar cel de-al 
doilea să depună eforturi spre a cunoaşte şi a se apropia de înţelegerea 
lucrurilor care îi vor ajuta să se autoguverneze inteligent gândind, 
trăind şi acţionând ca parte a întregului viu în care se află. 

• Procesele de cunoaştere prin cercetare ca şi procesele de 
învăţare prin înţelegere sunt procese nelimitate, ambele procese 
omeneşti urmăresc să nu fi folosite răspunsurile ştiinţifice în scopuri 
distructive, ci în strânsă legătură cu nevoia organică de a ne integra 
armonios în lumea „întregilor integraţi”.      

• Considerând organizaţia universitară ca pe un organism viu, 
apreciem că îi putea ataşa conceptul de sănătate, ca oricărui alt 
organism viu. Sănătatea organizaţiei universitare – ca şi sănătate 
deplină poate fi caracterizată ca o stare a structurii sale funcţionale ce 
nu mai poate fi îmbunătăţită când rezistenţa ei la influenţele nocive, 
perturbatoare este puternică şi atinge un nivel maxim; în acest moment  
solicitările în care se antrenează sunt suportate cu cea mai mare 
uşurinţă, iar capacităţile sale exprimate prin funcţii se manifestă plenar. 

În raport cu o asemenea stare de sănătate deplină a organizaţiei 
universitare, considerate un organism viu, strădaniile noastre se 
concentrează în direcţia ameliorării sănătăţii prin îmbunătăţirea 
funcţiilor sale afalte în luptă cu limitarea şi suferinţa, cu incertitudinile 
şi interdependenţele şi extinderea ariei care ajută tânărului să-şi caute 
fericirea prin învăţare şi mai departe. 
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Parte a mediului considerat de tip artificial fiind creat de om, 
organizaţia universitară nu este perfectă cum este un organism viu – de 
ex. Fiinţa. Ea este parte din mediul său exterior, strict adaptat; în alte 
condiţii ar pieri. Astfel avem de a face cu o construcţie de tip viu, care 
îşi poate îmbunătăţi starea spre a atinge zona confortabilă de sănătate 
deplină care este, la rândul său în proces de adaptare continuă. 

Expansiunea explozivă a cunoştiinţelor poate să permită 
cuprinderea lor în procesul de învăţare - prin procesul de simplificare. 
Un asemenea proces are ca bază obiectivă faptul că natura este 
simplă, ca o scrisoare cifrată de a cărei cod nu dispunem. 

În procesul cunoaşterii generalizările sunt mai convingătoare 
pentru intelect decât detaliiile, cu toate că aceste două construcţii 
trebuie să se afle într-un echilibru1

Cartea – ca şi instrument al învăţării - este depozitar sigur al 
cunoştiinţelor care nu trebuie memorate, deoarece timpul de 
înjumătăţire a oricăror cunoştiinţe dobândite din carte se reduce 
continuu. Toată lumea conştientizează că cu cât ştim mai mult cu atât 
trebuie să înţelegem, că ignoranţa rămâne totuşi o comoară a omului de 
ştiinţă şi nu numai; prin ea rămânem proaspeţi în faţa cunoaşterii, ne 
bucurăm de simplitatea spiritului, ne mirăm copilăreşte de ceea ce 
vedem în natură şi societate. 

. 

Avem nevoie de acele cunoştiinţe care ne ajută să înţelegem 
univoc fenomenele, să realizăm sesizarea lor intuitivă, să ne distrăm 
când încercăm să ne apropiem de ele spre a le înţelege şi a le interpreta. 

În acest context, în universitate nu trebuie să învăţăm tot ceea ce 
ne trebuie pentru a munci bine. Pe de o parte aşa ceva este, practic, 
imposibil. Pe de altă parte avem permanenta tendinţă şi predispoziţie 
spre a învăşa câte ceva. În acelaşi timp, apar noi cunoştiinţe care 
aşteaptă să fie valorificate. Şi, mai este ceva. Pentru a ne adapta la 
schimbare, pentru a deveni noi schimbarea ce urmeză să se producă 
trebuie să învăţăm pe tot parcursul vieţii şi pentru toată viaţa. 

Iată de ce, acum când punem problema valorilor pe care urmează 
să construim viziunea sănătăţii organizaţiei universitare, este bine să ne 
amintim ceea ce afirma Albert Szent-Györgyi referindu-se la şcoală: 
„şcoala trebuie în primul rând să ne înveţe cum să învăţăm, să ne 
                                                 
1 Albert Szent-Györgyi, Pledoarie pentru viaţă, Editura Politică, Bucureşti, 1981,p.129. 
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trezeascp setea de cunoaştere, să ne înveţe bucuria lucrului bine făcut 
şi emoţia creaţiei, să ne ajute să descoperim ceea ce ne-ar plăcea să 
facem”2

 O primă valoare este să învăţăm singuri. 
. 

 A doua valoare este să ni se trezească setea de cunoaştere. 
 A treia valoare, să învăţăm bucuria lucrului bine făcut şi 

emoţia creaţiei.       
 A patra valoare, face referire la lecţia despre motivaţia şi 

dragsotea pentur ceea ce facem şi să ne ajută să descoperim ceea ce ne-
ar plăcea să facem. 

 Înţelegând valoarea şi sensurile rpofunde ale cunoaşterii 
ştiinţifice, ajungem la rolul ei şi necesitatea de a fi învăţată de tinerii 
de-a lungul şcolii, în cadrul procesului de învăţământ. Spiritele 
luminate ale vremii ne povăţuiesc să alegem din ştiinţa ajunsă până la 
noi focul şi nu cenuşa, carnea şi nu oasele. Aceasta înseamnă, în 
interpretarea celor care apreciază şcoala de toate gradele şi pentru toate 
vârstele, că, pentru sănătatea întregului viu, pe spaţiul timpului în care 
învăţăm să învăţăm este esenţial să trăim toate lucrurile pe care le 
învăţăm. 

 În acest spirit, şcoala trebuie să aibă în vedere că literatura 
trebuie trăită, muzica, pictura şi sculptura trebuie cultivate şi simţite, 
teatru trebuie jucat, legile naturii trebuie asimilate prin înţelegere şi 
învăţare astfel încât elevii şi studenţii să le descopere prin experienţe 
obişnuite; datele nu trebuie memorate ci trebuie folosite spre a înţelege 
tendinţe, etc. 

 Astăzi, avem nevoie mai mult decât oricând, de un învăţământ 
viu, care satisface atât psihicul cât şi intelectul. Intelectul nu este o 
groapă fără fund în care să turnăm mereu şi mereu lucruri, fără să 
eliminăm altele deja învechite sau pe jumătate uitate. 

 Avem nevoie de un învăţământ care să ne ajute să înfuntăm una 
dintre cele mai dificile probleme ale omului: ce să facă cu el însuşi pe 
tot parcursul vieţii, şi mai ales, atunci când ajunge să producă mai mult 
decât consumă. în asemenea momente plictiseala ar putea să devină 
periculoasă pentru om şi societatea din care face parte. 
                                                 
2 Ibidem, pp.130-131. 
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 Un asemenea învăţământ viu, sănătos propune nu numai, un 
echilibru între generalizări şi detalii, ci şi între cunoştiinţele învăţate şi 
valorile umane, între ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale (cu deosebire 
istoria). Astăzi avem nevoie de o istorie naţională şi universală veridică, 
din care să învăţăm istoria omului, istoria descoperirilor umane care au 
deschis calea progresului dar şi de istoria care să nu ascundă ororile 
războaielor, dictaturilor, comportamantele setei de putere, foametea şi 
epidemiile, mizeria epocilor trecute, etc. pentru a aprecia la justa 
valoare ceea ce reprezintă astăzi progresul dar şi ce ameninţare 
reprezintă el pentru omenire, pentru sănătatea mediului natural.     

 Respiritualizarea învăţământului este, aşadar, cheia aşezării 
acestei funcţii vitale societăţii pe sensul ei normal, şi de dorit. O 
asemenea cheie se află în sistemul de valori în care individul crede, în 
care este crescut, munceşte, trăieşte şi iubeşte. După Szent-Györgyi, 
unul dintre cei mai importanţi factori care decid faptele omului este 
sistemul său de valori; unele dintre ele îi sunt instalate de la o vârstă 
foarte fragedă”3

Prin intermediul istoriei se pare că putem crea sistemul de valori 
de care avem atâta nevoie, cu condiţia ca istoria învăţată să fie cea 
reală, adevărată. 

. 

Cunoaşterea acestei istorii ne pune în lumină existenţa a doi 
factori care au determinat ritmul ascensiunii omului: un factor 
accelerator, şi altul încetinitor. 

 Ce demonstrează cunoaşterea istoriei adevărate? Că războaiele, 
vărsările de sânge, distrugerile, dictaturile, etc. au fost factorul care a 
încetinit ascensiunea omului. Această istorie – spune laureatul Nobel în 
medicină, Albert Szent-Györgyi – nu este numai sângeroasă, ea este şi 
falsă, căci, aşa cum s-a arătat adesea, soarta celor mai multe războaie a 
fost decisă de şobolanii şi păduchii care au transmis infecţiile şi au 
răspândit epidemiile. Soarta războaielor a fost decisă şi de lipsa de 
alimente4

 Reprezentanţii care au împins omul înainte au fost cei care au 
contat şi au descoperit cunoştiinţe, au folosit valori morale şi etice, mai 
convingătoare...Pentru noi, adevăraţii eroi ai omenirii sunt cei de felul 

.        

                                                 
3 Albert Szent-Györgyi, op.cit., p.160. 
4 Ibidem, p.165. 
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lui Galilei, Newton, Darwin, Pasteur, Shakespeare, Bach, Lao-tzi sau 
Budha, ale căror nume rareori sunt menţionate în cărţile de istorie, pline 
doar de descrieri de bătălii şi schimbări lipsite de sens5

Pentru toate acestea avem nevoie de un „sistem educaţional bazat 
pe înţelegerea reală a valorilor morale, estetice şi spirituale”

. 

6

Afectând direct persoana umană şi implicit tot ceea ce creează 
aceasta, inclusiv relaţiile în care se află la nivelul întregului viu, 
educaţia trebuie gândită, realizată şi apreciată în funcţie de contribuţia 
la procesul de transformare a individului uman în personaă umană

. 

7

Un asemenea proces ce se realizează prin intermediul educaţiei 
priveşte persoana ca centru de greutate al lumii în care coexistăm, 
persoana ca act, şi persoana ca esenţă de sens. 

. 

Sub primul aspect, potrivit teoriei nivelurilor persoana umană 
întruchipează omul real8

Valorile bunurilor nu sunt valori morale, ele au un caracter 
relativ la diferite niveluri de realitate, ele sunt valori pentru subiect dar 
nu implică natura acestora. 

 în calitate de homo-oeconomicus, homo-
ethius, homo-religiosus, etc., care aparţin unor niveluri de realitate, ce 
devin centrele lor de greutate. 

În această categorie includem condiţiile care fac posibilă viaţa, 
sub forma pământului, apei, luminii, aerului. Aceste sunt valori ce le 
primim în dar. Aprecierea lor apare cu deosebire când sunt distruse, 
conexiunilor de cauzalitate, care ne permit să interpretăm 
evenimentele lumii în care coexistăm şi ne succedem: valorile care 
formează contextul primar în care poate apărea persoana -.ca valoare 
a situaţiei care determină datoriile persoanei, valoarea puterii de a 
interveni în anumite situaţii şi valoarea fericire, cu cele două paliere, 
cel inferior, format din plăcut agreabil, posesia şi succesul şi cel 
superior, format din plăcere  mulţumire şi bucuria, chiar dacă aceasta 
nu este o valoare etică, ea intră în componenţa multor valori etice. 

                                                 
5 Idem. 
6 Idem, p.166. 
7 Vezi Roberto Poli, Între speranţă şi responsabilitate, Editura Curtea Veche,Bucureşti, 2009. 
8 Idem, p.84. 
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Valorile actului, pun în evidenţă dacă actul pe care îl facem este 
drept şi oferă plăcere, prima valoare este de natură raţională iar cea de 
a doua de ordin emoţional. 

În interpretarea lui Brentano, un act întreprins de o persoană 
umană este bun cu semnificaţia de a fi „vrednic să fie iubit iar rău, de a 
fi „vrednic să fie urât”9

Din perspectiva constituţiei persoanei, valorile aferente se joacă 
între componenta activă şi cea pasivă, între capacitatea de a suferi şi 
incapacitatea de a suferi, între forţa şi slăbiciunea persoanei, între 
capacitatea de a anticipa lung şi limitat, însuşirea de a se orienta prin 
scopuri şi libertatea de alegere. 

. 

În acest cadru, valorile care definesc constituţia persoanei ca fiind 
activă, în stare să sufere, puternică, clarvăzătoare, orientată şi liberă ca 
alegeri de sens. 

În categoria valorilor arhitectonice se încadrează acele valori ce 
se întind între valorile constitutive  şi cele autentice cunoscute sub 
denumirea de nobleţe, plinătate şi puritate.       

În timp ce nobleţea se orientează spre demnitate, plinătatea 
ţinteşte către seninătatea pluralităţii iar puritatea descrie doar sensul 
pozitiv al valorilor. 

Valorile morale ale realizării persoanei,  sunt valori ale virtuţii 
care, după Platon sunt dreptatea, înţelepciunea, tăria şi controlul. 

Dreptatea este înţeleasă ca egalitate între cei acceptaţi şi 
recunoscuţi ca egali, înţelepciunea, ca treapta cea mai înaltă a 
recunoaşterii a ceea ce este înzestrat cu valoare, tăria, ca expresie reală 
a viziunii, iar controlul apare ca proporţie şi simţ al măsurii între 
proporţii armonice. 

În legătură cu iubirea pentru aproape, se disting valori ale virtuţii 
sub forma sincerităţii, fidelităţii, semereniei şi purtării. 

Valorile realizării persoanei se transpun în mod excepţional în 
valori ale binelui şi răului, la care persoana umană se raportează ca 
merit sau ca vină.      

Forţa valorilor indică consecinţele gravităţii încrederii unei 
valori, în timp înălţimea valorilor exprimă meritul cuvenit realizării 
unor asemenea valori. 
                                                 
9 F. Brentano, Sull'origine della conoscenza morale, Brescia, La Scuola, 1966, p.35. 
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În tranziţia prin propria viaţă, persoana umană este fiinţa care ia 
poziţie, trecând de partea binelui sau răului. În timp ce binele este 
interpretat ca alegere a valorii mai elevate, răul este alegerea binelui 
inferior, sau a elementelor de contrasens. 

După Ophir10

Putem deveni persoane umane dacă ne manifestăm în 
concordanţă cu exigenţele binelui natural care, după Finnis se referă la: 
viaţa, cunoaştere, joc, experienţa estetică, prietenia, raţiunea practică şi 
religia

, teritoriul răului se află sub interacţiunea a două 
linii directoare: cea obiectivă, care începe cu dispoziţia şi continuă cu 
pierderea şi paguba, cea subiectivă, care începe cu prezenţa răului  
şi continuă cu exaltarea şi suferinţa,  care în final se agregă în linie 
centrală exprimată prin nedreptate, greşeală şi Rău. 

11

În baza acestor forme fundamentale ale binelui natural, fiecare 
persoană umană este liberă să-şi aleagă proiectul tranziţiei prin 
propria viaţă care este definit de exigenţele raţiunii practice. În acestea 
se integrează, cu deosebire: 

. 

- un plan raţional de viaţă, 
- un plan coerent de viaţă, 
- un echilibru al binelui natural, 
- aducerea binelui în lume, 
- evitarea performanţelor arbitrare12

Pornind de la teoria capacităţilor umane iniţiată de Amartya Sen, 
Martha Nussbaum

.             

13

Analiza acestor capacităţi umane fundamentale pe care le prezintă 
Nussbaum arată că la originea acestora se află implicate un ansamblu 

 consideră că lista capacităţilor umane 
fundamentale cuprinde: viaţa - ca trăire omenească normală, până la 
punctul de a fi trăită, sănătatea trupului, integritatea corpului, 
imaginaţia, simţurile şi gândirea, emoţiile, raţiunea practică, 
apartenenţa, faptul de a trăi în raport cu întregul viu natural, jocul 
vieţii şi controlarea propriului mediu sub aspect politic şi material. 

                                                 
10 A. Ophir, The Order of Evils: Toward an Ontology of Morals, Zone Books, New York, 
2005, p.166.  
11 J.M. Finnis, La legge naturale e dinitti naturali, Giappichelli, Torino, 1996, pp.94-97. 
12 Idem, pp.113-127. 
13 Martha Nussbaum, Diventare persone. Donne e universalita dei diritti, Il Mulino, Bologna, 
2001,p.20. 
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de instituţii care îşi pun amprenta asupra societăţii din om, din fiecare 
persoană umană. În cadrul acestor instituţii, pe primul loc se află 
educaţia, prin ea, în sens larg, dar şi în sens restrâns se inoculează 
omului elemente ale cunoaşterii şi experienţei de viaţă care se pot 
transforma din capacităţi umane în acţiune cu caracter proactiv dar şi ex 
post. 

Faptul că aceste capacităţi au un prag de nivel, cum spune 
Nussbaum sub care „cetăţeanul nu are acces la o adevărată funcţiune 
umană”14 arată că „pare perfect legitim să cerem instruirea primară şi 
secundară, dat fiind rolul pe cre îl asumă ea în toate alegerile 
succesive ale vieţii adulte. În acelaşi fel, pare legitim să insistăm 
asupra sănătăţii, asupra stării emotive bune, asupra integrităţii 
corporale şi asupra demintăţii copiilor într-un mod care să nu ţină 
seama de alegerile lor”15

Analiza valorilor în fundamentarea educaţiei aduce în dezbatere 
relaţia dintre speranţă şi responsabilitate. Sistemul educaţional trebuie 
să pregătească persoana umană din perspectiva capacităţii „de a lua 
decizii în momentul prezent în legătură cu starea viitoare proprie sau a 
mediului propriu”

. 

16

Aceasta înseamnă că printre valorile care constituie persoana 
umană să se integreze valori legate de luarea de poziţie, angajamentul, 
anticiparea, capacitatea de a-şi fixa scopuri, de a-şi alege obiective şi de 
a-şi găsi mijloace pentru a le realiza, libertatea. 

. 

O asemenea reţea multidimensională de valori este prin structura 
ei prospectivă orientată spre viitor. Importanţa unei asemenea orientări 
se poate ilustra prin ceea ce afirma Roberto Poli: „o persoană care nu 
reuşeşte să privească înainte este o persoană ratată , care îşi depreciază 
şi alterează propria natură”17

Pe fondul acestor condiţii preliminare, se poate construi un grup 
de valori ale virtuţii, între care se situează „valorile iubirii celui aflat 
departe şi a privirii îndreptate spre viitor, şi deci şi a responsabilităţii 
pentru generaţiile următoare”

. 

18

                                                 
14 Ibidem, p.19. 

. 

15 Ibidem, p.108. 
16 Roberto Poli, op.cit.,p.252. 
17 Ibidem, p. 253. 
18 Ibidem. 
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  În baza acestei interpretări am putea să apreciem că sistemul 
educaţional trebuie să fie unul anticipativ care să pornească de la teza 
că realitatea nu este determinată exclusiv de trecut, ea mai poate să fie 
şi rezultatul capacităţii noastre de a anticipa prin modelul său alte 
asocieri valorice, în direcţia unor schimbări ale căror valori supreme 
sunt binele şi împlinirea vieţii umane ca forţe organice a unui întreg viu 
armonios şi sănătos.         

 
2. Elementele homeostazei educaţionale19

Indivizii umani, obligaţi să trăiască în societate îşi creează acele 
structuri instituţionale prin care urmăresc să-şi împlinească 
imperativele vieţii. Aceste structuri comportamentale sunt Familii 
Umane, legate de imperativele vieţii trăite, muncii, iubirii şi educaţiei

  

20 
care funcţionează ca organizaţii mai mici sau mai mari, cu caracter 
comunitar – bazate pe credinţa şi speranţa apartenenţei la un popor, 
o ţară sau localitate, de natura muncii – sub formă de întreprinderi, 
bazate pe diviziune socială şi create pe spiritul iubirii  - sub forma 
familiilor, în care se manifestă dragostea, respectul, preţuirea şi 
admiraţia, ca sentimente înălţătoare şi generatoare de împliniri şi 
armonie sufletească21

Organizaţia universitară este o Familie a Muncii unde oamenii 
desfăşoară una dintre cele mai importante activităţi ale omenirii, şi 
anume educaţia. Aceste organizaţii educaţionale sunt răspunsuri 
instituţionale ale societăţii la nevoile fireşti de cunoaştere şi însuşire a 
cuceririlor ştiinţei umane şi experienţei de viaţă de către generaţiile care 
coexistă şi se succed. 

 şi sub denumirea de organizaţii educaţionale – 
unde se învaţă autoguvernarea umană inteligentă în societate (vezi şi 
fig. 1). 

                                                 
19 Ideile au apărut în Constantin Popescu, Alexandru Taşnadi, Respiritualizarea. Învaţă să fii 
OM , Editura ASE, Bucureşti,2009. 
20 După aprecierile medicului german Alfred Adler, toate problemele vieţii se subordonează 
celor trei imperative „viaţa în societate, munca şi iubirea… căci întreg comportamentul nostru 
faţă de aceste trei probleme este răspunsul pe care noi îl dăm acestora în virtutea stilului 
nostru de viaţă”, în Sensul vieţii, Editura IRI, Bucureşti, 1995, p.34. 
21 Despre Familiile credinţei, Familiile muncii şi Familiile iubirii, ca răspunsuri ale biologiei 
umane în societate, vezi Constantin Popescu, Raţionalitate şi speranţă, Editura Renaissance, 
Bucureşti, 2006, pp. 13-22. 
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Organizaţia educaţională face parte dintr-un sistem educaţional a 
cărei forţă de pătrundere în programarea creierului uman22 se află în 
sistemul de valori pe care se bazează, în cea mai mare parte actele şi 
faptele noastre: el este „unul dintre cei mai importanţi factori – afirma 
Szent-Győrgyi – care decid faptele omului este sistemul său de valori, 
dintre care  cele mai multe îi sunt instalate la o vârstă fragedă”23

 
. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste  valori se învaţă şi se trăiesc numai prin cunoaşterea şi 
înţelegerea istoriei reale care nu este altceva decât „… povestea 
evoluţiei lente a omului, povestea felului în care s-a ridicat, de la 
                                                 
22 În viziunea lui Szent-Győrgyi, „ceea ce numim „educaţia nu este nimic altceva decât 
programarea creierului într-o etapă timpurie, când mai este maleabil”, în Pledoarie pentru 
viaţă, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 163. 
23 Ibidem, p.164.  
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nivelul animalelor al căror semen era, la poziţia sa superioară de 
astăzi, de pe care el poate aprecia frumuseţea şi cunoştinţele şi poate 
chibzui la situaţia la care a ajuns şi la ceea ce este”24

Aflată  între două forţe, una de favorizare li cealaltă de frânare,  
evoluţia de sens a fost decisă de acele comportamente umane care au 
căutat şi descoperit noi cunoştinţe şi frumuseţi, adevăratele valori 
morale, etice, estetice şi spirituale prin care acestea au fost folosite 
pentru binele şi împlinirea omului. 

.  

Subliniind rolul decisiv pe care l-a jucat Ştiinţa în cunoaşterea 
umană, tot Szent-Győrgyi sublinia: „de fapt, tot ceea ce avem, inclusiv 
viaţa însăşi, o datorăm ştiinţei şi cercetării. Dacă ar fi să ni se ia tot 
ceea ce ne-a dat cercetarea, civilizaţia s-ar prăbuşi, iar noi am rămâne 
goi, căutând din nou caverne”25

Sisteme educaţionale vii care trăiesc prin diferitele organizaţii ce 
pregătesc tinerii pentru viaţa ce urmează să fie trăită în societate, pentru 
muncă şi pentru iubire – ca imperativele de sens ale tranziţiei prin 
această experienţă  spirituală, unică şi ireversibilă, care este viaţa 
umană reuşesc să formeze comportamentele necesare numai dacă 
instituţiile pe care funcţionează au la bază valori morale, etice şi 
estetice care odată însuşite şi trăite individual în societate fac viaţa mai 
bună, mai frumoasă. 

.  

Şi acest lucru, deoarece „viaţa omului nu are valoare în sine – 
spunea acelaşi savant. Are atâta valoare cât îi putem conferi, trăind 
fericiţi şi decenţi, dezvoltând tot ce este bun şi frumos în noi şi  în jurul 
nostru. Aşadar, oamenii nu pot avea alt scop mai înalt decât să 
imobilizeze viaţa, să creeze o lume fără foamete, teamă şi boli, o lume 
paşnică în care să domnească decenţa, echitatea, bunăvoinţa, armonia 
şi cinstea şi condusă cu înţelepciune şi pricepere”26

Fiind create de oameni, organizaţiile universitare ca şi întregul 
sistem educaţional trebuie să aibă drept scop doar dorinţa de a ajuta 
fiinţa umană să-şi înobilize viaţa trăită în societate, să-şi mărească forţa 
productivă creând utilităţi pentru necesităţile ei de mai bine, să-şi 

. 

                                                 
24 Albert Szent-Győrgyi, Pledoarie pentru viaţă, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 165. 
25 Ibidem, p. 175. 
26 Ibidem, p. 215. 
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dezvolte acele comportamente care se află la baza iubirii – ca cel mai 
înălţător sentiment uman. 

În calitate de primă componentă a misiunii unei organizaţii 
universitare, scopul reprezintă motivul pentru care s-a născut, 
există şi trăieşte această creaţie umană. 

Fiind adoptate de comunităţi pentru a educa şi forma oamenii în 
spiritul apropierii, cunoaşterii şi înţelegerii de tainele infinite şi 
profunde ale trecutului şi prezentului lumii în care trăim şi viitorului în 
care ne integrăm, organizaţiile universitare îşi pot defini şi împlini 
misiunea prin motivaţia conţinută expres şi semnificativ în scopul 
acestora27

Aflat pe verticala timpului evoluţiei noastre, scopul organizaţiei 
universitare este conţinut organic în scopul sistemului educaţional din 
care face parte şi, care, în esenţă nu poate să se despartă, ca sens. Ca 
treaptă superioară pe care se află, organizaţia universitară îşi defineşte 
misiunea printr-un scop ce motivează calitativ educaţia specializată, din 
perspectiva împlinirii celor trei imperative umane, vieţii trăite în 
societate, muncii şi iubirii. 

.  

În acest spirit apreciem că scopul unei organizaţii universitare 
astăzi este de a-i ajuta pe tineri să înveţe cum să înveţe, să le trezească 
setea de cunoaştere, să-i înveţe să trăiască emoţia creaţiei şi să se 
bucure de calitatea lucrului bine făcut, să înveţe să iubească ceea ce fac 
şi să descopere ceea ce le-ar place să facă. 

Subordonând aceste componente ale scopului unei organizaţii 
universitare imperativelor vieţii de care am amintit, devine esenţial, în 
sens de vital, să-i ajutăm pe tineri să trăiască lucrurile pe care le 
învaţă, să le descopere cu propriile lor forţe interioare.  

Fără să subapreciem rolul memorării cunoştinţelor, trebuie să 
afirmăm că intelectul nu este o groapă fără fund, în care dacă pui ceva, 
trebuie să şi elimini altceva. De aceea, scopul organizaţiei 
universitare este de a hrăni spiritul, sufletul şi mintea oamenilor cu 
lucruri utile, care să le împlinească viaţa trăită în societate, să le 

                                                 
27 După Ken Blenchard şi Jesse Stoner, scopul semnificativ al unei organizaţii, în general, 
„este motivul pentru care există o organizaţie”, în „De la scop la realizare”, Editura Curtea 
Veche, Bucureşti, 2004, p. 41. 
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sporească rodnicia muncii lor şi să le dezvolte sentimentele de 
admiraţie, preţuire şi respect pentru ceea ce este frumos şi generator de 
speranţă. 

„Un astfel de învăţământ viu (Albert Szent-Győrgyi) care 
satisface atât psihicul cât şi intelectul, îl ajută pe om să înfrunte una 
dintre cele mai dificile probleme ale sale: ce să facă cu el însuşi”28

Aceasta înseamnă că realizarea scopului unei organizaţii 
universitare, şi, nu numai, este de a-i ajuta pe tineri să se 
autoguverneze inteligent, să-şi asume cu responsabilitate şi curaj 
instituţiile libertăţii umane în societate, punând cele trei puteri 
omeneşti – mintea, inima şi sufletul – în sprijinul împlinirii 
imperativelor de comuniune socială şi solidaritate umană. 

. 

În esenţă, putea afirma că învăţământul de toate gradele – inlucisv  
cel produs de organizaţiile universitare - trebuie să aibă ca unică 
misiune: formarea responsabilităţii umane necesare lărgirii 
continue a orizontului cunoaşterii şi înţelegerii lucrurilor care să 
permită oamenilor să trăiască solid pe propriile lor forţe, să se 
autoguverneze inteligent în respect pentru frumuseţea tuturor 
formelor de viaţă pe care le exprimă întregul nostru viu comun 
(vezi şi caseta 1). 

Misiunea unei organizaţii de învăţământ poate fi redată prin 
cuvintele: 

 
“În esenţă, învăţământul nostru trebuie să aibă un singur scop: 

formarea de oameni care, cu ochii aţintiţi spre orizontul în continuă 
lărgire să stea solid pe propriile picioare. Această sarcină face din şcoala 
de toate nivelurile cea mai importantă instituţie publică, iar din profesor, 
cel mai important personaj al vieţii publice. Aşa cum predăm azi, aşa va fi 
ziua de mâine” 

 (Albert, Szent – Győrgyi Laureat Nobel în Medicină, 1937). 
                                                                           Caseta 1 

 

                                                 
28 Albert Szent-Győrgyi,, Op. cit., pp.131-132. 
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În cea ce priveşte valorile organizaţiei universitare (V.O.U.), 
acestea constituie capitalul de încredere pe care se bazează apariţia, 
existenţa şi funcţionalitatea de sens a acesteia. 

În calitate de valori umane, cu caracter necorporal, capitalul de 
încredere al unei organizaţii universitare creează premisele manifestării 
comportamentelor uman şi instituţional corespunzător scopului ce 
decurge din misiunea acesteia. 

Aceste valori sunt exprimate prin capitalul de încredere a unei 
organizaţii universitare; sunt lucrurile spirituale preţuite de oamenii 
care s-au înrolat sub misiunea acesteia. Prin substanţa sa, valoarea este 
o calitate intrinsecă a unui lucru care face ca aceasta să fie dorit, 
susţinut şi preţuit în numele şi din perspectiva scopului de sens pe care 
îl are organizaţia universitară. 

În miezul acestor valori se află credinţele şi idealurile care ne 
însufleţesc visurile, ne alimentează energia de tranziţie şi ne oferă 
suportul curajului de a risca în lumea dominată de incertitudinile 
evoluţiei şi de restricţiile alegerilor pe care le facem. 

Când judecăm valorile unei organizaţii universitare, a celor care 
se află în determinarea scopului acesteia, asocierea lor cu credinţele 
noastre trebuie înţelese în sensul profunzimii credinţelor29

În acest context, am putea folosi următoarea interpretare dată 
valorilor, care ghidează comportamentele pe drumul către atragerea 
scopului: „valorile sunt credinţele profunde că anumite calităţi sunt 
dezirabile. Ele definesc ceea ce este bine sau fundamental pentru 
fiecare dintre noi. El ne îndrumă alegerile şi acţiunile”

, a acelor 
locuri şi lucruri în care noi, oamenii, ne simţim acasă, pentru că ştim că 
am respectat valorile în care credem şi sperăm. 

30

Pentru ca aceste credinţe profunde în care ne simţim ca acasă să 
ne lumineze înaintarea este necesar ca ele să fie clar formulate, bine 

. 

                                                 
29 După Ken, Blanchard şi Michael, O'Connor, valorile esenţiale ale oamenilor şi, implicit ale 
organizaţiilor pe care le-au creat pentru a-şi atinge scopurile se află în interiorul nostru. De 
aceea, „Trebuie să sondaţi în profunzime, să vă descoperiţi valorile interioare. Care sunt 
valorile esenţiale care vă îndrumă şi vă modelează călătoria către scopurile dvs. sau ale 
organizaţiei? După ce identificaţi aceste valori, urmează întrebarea cea mai grea: cum 
exprimaţi aceste valori în relaţiile de zi cu zi cu lumea din jur”, în Managementul şi valorile, 
Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p.24. 
30 Ken, Blanchard, Jesse, Stoner, De la Scop la Realizare, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2004, 
p.58. 
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integrate în determinarea scopului, în filozofia misiunii cu care se 
contopesc definind identitatea organizaţiei31

În timp ce misiunea organizaţiei universitare - exprimată prin 
scopul ei - răspunde la întrebarea de ce au apărut, valorile clădite 
răspund la întrebarea cum se poate deveni durabil un asemenea scop. 

. 

Valorile, în sensul lor fundamental, oferă credinţa că acţionând în 
spiritul lor, misiunea organizaţiei universitare este mereu de actualitate, 
mereu vie şi pe sensul normal şi de dorit al evoluţiei. 

Formularea lor cât mai clară are rolul de a fi „văzute” cât mai uşor 
cu putinţă, de a fi integrate în structura comportamentelor celor care le 
trăiesc, în activitatea de a realiza scopul organizaţiei umanitare. 

Dacă acceptăm teza că şi oamenii şi organizaţiile au valori, atunci 
apare şi nevoia formulăriiŞ limpede, clară, simplă. Substanţa are 
menirea de a ghida comportamentul de zi cu zi, pe termen lung şi foarte 
lung al celor care vin să primească educaţie şi cunoaştere, al celor care 
oferă această formă de investiţie în capitalul natural-spiritual al fiinţei 
umane. 

Nu este suficient doar să formulăm clar şi simplu – ca substanţă 
valorile unei organizaţii universitare. Este, tot aşa de important ca 
aceste valori să fie asimilate şi înţelese în ceea ce au ele fundamental, în 
relaţia lor directă cu scopul organizaţiei desprins din misiunea sa32

Drumul de la cunoaştere la înţelegerea valorilor organizaţiei 
universitare trece prin asimilarea lor organică de către cei care transmit 
şi cei care primesc educaţia universitară necesară. 

. 

Odată cu asimilarea acestora este la fel de importantă preţuirea lor 
de către cei care acţionează sub imperativul jurământului pe care îl 
presupune îndeplinirea întocmai a misiunii organizaţiei universitare de 
a forma şi educa oameni care să folosească capitalul natural-spiritual de 

                                                 
31 În opinia noastră, identitatea organizaţiei universitare este ceea ce rămâne ca definitoriu din 
punctul de vedere al scopului acesteia, chiar şi atunci când se produc schimbări permanente. 
Într-o asemenea perioadă, „oamenii sunt tentaţi să creadă că s-au schimbat până şi legile 
fundamentale care guvernează decenţa şi comportamentul uman. Dar nu este adevărat” afirmă 
Ken, Blanchard şi Michael, O'Connor, Op. cit. p. 25. 
 
32 „Disponibilitatea de a crede într-un set de valori bine definit – subliniază Ken, Blanchard şi 
Michael, O'Connor – şi străduinţa de a transpune aceste valori în practică” constituie 
substanţa managementului prin valori pentru orice organizaţie aflată pe sensul normal şi de 
dorit al evoluţiei. (în Op. cit. p. 34) 
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care dispun pentru autoguvernarea umană inteligentă în respect pentru 
sănătatea organizaţiei universitare şi, prin ea, pentru asigurarea şi 
promovarea sănătăţii întregului nostru viu comun. 

Din preţuirea acestor valori asimilate de cei aflaţi sub cupola 
jurământului universitar rezultă puterea pe care ele o sădesc în 
sentimentele oamenilor, din care emană energia şi entuziasmul care îi 
ajută pe dascăli să rămână devotaţi scopului, chiar şi în cele mai grele 
transformări şi crize prin care trece organizaţia. 

La nivelul unei organizaţii universitare, şi nu numai, unde valorile 
sunt cunoscute, înţelese şi preţuite de care toţi purtătorii de interese 
implicaţi în actul educaţiei, există un singur şef care conduce – 
devotamentul faţă de valorile asimilate spiritual. Dacă oamenii nu văd 
nici o legătură între ţelul şi valorile organizaţiei universitare, pe de o 
parte şi rostul vieţii lor în această familie  a educaţiei, pe de altă parte, 
atunci se produce „ruptura culturală” care devine un conflict deschis de 
sensuri ce necesită de urgenţă un nou proces de respiritualizare umană 
şi instituţională. 

Compatibilizarea valorilor organizaţiei universitare cu valorile 
oamenilor care trăiesc, muncesc şi iubesc în această Familie a 
Educaţiei, are menirea de a spori calitatea globală a activităţii didactice, 
de a asigura coerenţa în numele îndeplinirii scopului. 

Prin această coerenţă se pun bazele unei culturi a organizaţiei 
universitare care, odată asimilată şi înţeleasă de către dascăli, devine 
mediul spiritual în care acesteştia trăiesc, muncesc şi iubesc în noua 
Familie a Educaţiei. 

În calitate de credo-ul organizaţiei universitare valorile ce 
determină comportamentele celor aflaţi sub jurământul educaţiei, 
trebuie aşezate într-o anumită ordine de preferinţă, izvorâtă din modul 
în care este condiţionată, asigurată şi promovată sănătate întregului 
nostru viu comun prin educaţia pe sensul vieţii. 

Este nevoie, aşadar, ca jurământul educaţiei să conţină în 
substanţa sa valoarea numărul unu, valoarea numărul doi etc., în funcţie 
de modul în care însuşirea şi trăirea lor în cadrul organizaţiei 
universitare servesc sănătăţii întregului nostru viu comun. 

O asemenea interpretare a valorilor organizaţiei universitare şi, nu 
numai, are un rol excepţional în depăşirea situaţiilor de conflict pe care 
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le presupun crizele sau marile schimbări, când apare, de fapt, un 
conflict între valori, un conflict între sensuri. Educaţia pe sensul 
vieţii şi bazată pe valori ierarhizate într-o anumită ordine ne ajută să 
cunoaştem şi să înţelegem de ce într-o anumită situaţie trebuie să 
respectăm în primul rând, în al doilea rând etc. anumite valori. 

Enunţarea valorilor în ordinea importanţei lor, decurge din logica 
lucrurilor care condiţionează, asigură şi promovează sănătatea 
întregului nostru viu comun. Însuşirea şi trăirea acestei ordini de către 
fiecare dascăl reprezintă garanţia că evoluţia de sens a organizaţiei 
universitare este rezultatul unei coerenţe de gândire şi acţiune care va fi 
subordonată scopului: dezvoltarea capacităţii de autoguvernare umană 
inteligentă în calitate de ţel suprem al tranziţiei prin viaţa umană (vezi 
şi caseta 2). 
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Durabilitatea unei viziuni autentice pentru o organizaţie 

universitară rezidă în capacitatea de a fi infinit de clară – dezvoltarea 
capacităţii de autoguvernare umană inteligentă – ca problemă esenţială 
a libertăţii de a alege ce să faci cu tine însuţi pentru a-ţi împlini viaţa în 
cât mai multe văzduhuri, căutând ascensiunea pentru fiecare etapă a 
tranziţiei prin viaţă. 
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 Scopul organizaţiei universitare produs din nevoia unui răspuns 
instituţional la întrebarea de ce ne adunăm în Familia educaţiei, 
valorile care ne ghidează credinţa noastră în această misiune, ca şi 
viziunea asupra întregului rezultat final – dezvoltarea capacităţii de 
autoguvernare umană inteligentă – formează, în esenţă elementele cheie 
care asigură sănătatea organizaţiei universitare.  

Cu alte cuvinte, funcţionarea ei în deplină cunoştinţă cu scopul 
propus în baza unor norme a devenit reper al comportamentelor şi din 
perspectiva a ceea ce înseamnă autoguvernare umană inteligentă în 
respect pentru sănătatea întregului viu. 

Organizaţia universitară trebuie să ajute pe viitorul specialist să se 
cunoască pe el însuşi, să se apropie cât mai mult de răspunsul specific 
la întrebarea generală: cine eşti? Fără această cunoaştere profundă, 
celelalte elemente dobândite rămân fără forşă, ca o lumânare aprinsă la 
ambele capete. 

Odată formulat acest obiectiv presupus de şi prin autoguvernarea 
umană inteligentă, organizaţia universitară trebuie să ajute viitorul 
specialist să înveţe să facă ceea ce îi place, ceea ce i se potriveşte, ceea 
ce îi asigură maximum de satisfacţie la energia pe care o consumă. 
După ce s-a descoperit pe sine şi a înţeles cine este ca organism viu, dar 
şi ca răspuns spiritual la biologia sa, individul uman are nevoie să 
descopere şi ceea ce i-ar place să facă, sau ceea ce i se potriveşte cel 
mai bine, pentru ca, pe această bază el să poată trece la a învăţa din 
tainele domeniului în care doreşte să-şi trăiască propria experienţă de 
muncă. 

Pe fondul acestor exigenţe fundamentale pentru funcţionarea 
organizaţiei universitare, premise ale autoguvernării umane inteligente, 
se aşează produsele învăţării, oferite de procesul de învăţământ: 

Este vorba de a-i învăţa pe viitorii specialişti să adopte 
comportamente proactive, bazate pe curajul de a visa şi de a risca în 
numele unui viitor ce serveşte sănătăţii întregului viu, să urmărească, în 
permanenţă excelenţa, ca măreţie a luptei pentru împlinire a vieţii 
trăite în societate şi să comunice în spiritul înaltelor sentimente de 
comuniune socială, solidaritatea umană şi iubire (vezi şi caseta 3). 

Laolaltă, aceste şase produse ale organizaţiei universitare 
formează un tot organic, ce defineşte educaţia pe sensul vieţii care 
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învaţă pe viitorul specialist să se autoguverneze inteligent, în numele şi 
în respect pentru sănătatea întregului nostru viu comun, din care face 
parte şi propria sa sănătate. 

Integrând scopul organizaţiei universitare, ca element semnificativ 
al misiunii acesteia, valorile ce ghidează credinţele şi speranţele în 
realizarea lui sănătoasă, şi imaginea a ceea ce dorim să fim ca 
durabilitate de sens în lumea educaţiei, într-o construcţie spirituală care 
s-ar putea intitula Declaraţia de conştiinţă a unei organizaţii 
universitare, am putea să formulăm următorul răspuns:  

Scopul nostru, ca organizaţie universitară, ca Familie a educaţiei 
pe sensul vieţii este să-i ajutăm pe viitorii specialişti să înveţe să se 
autoguverneze inteligent, învăţând să se descopere cine sunt, să se 
apropie de înţelegerea tainelor lucrurilor cu care se confruntă, să 
simtă setea de cunoaştere şi să trăiască emoţia creaţiei, să se bucure 
de calitatea lucrului bine făcut, să iubească ceea ce fac şi să descopere 
ceea ce le-ar place să facă în respect pentru sănătatea întregului 
nostru viu comun, în afara căreia împlinirea sănătăţii umane dispare şi 
ca vis. 

Valorile care ghidează acest scop durabil al organizaţiei 
universitare izvorăsc din credinţa şi speranţa că educaţia pe sensul 
normal şi de dorit al vieţii este cel mai important lucru care i se poate 
întâmpla individului uman obligat să trăiască în societate. 

Integrându-le organic în cele mai preţuite răspunsuri spirituale la 
biologia naturii umane, valorile organizaţiei universitare rămân 
instituţiile care luminează prin guvernare inteligentă, puterea de 
concentrare şi realizarea scopului propus. 

În acest context, valorile organizaţiei universitare construire prin 
acest scop au la bază spiritul rezultat din credinţa şi speranţa în 
concentrarea comportamentelor umane asupra responsabilităţii, 
încrederii, respectului reciproc, învăţării prin descoperire, competenţe 
ştiinţifice, abilităţi de excelenţă, onestităţii, comunicării sincere, 
solidarităţii umane, comuniunii sociale, integrităţii, identităţii  de sens 
şi sănătăţii întregului viu. 

Aceste valori pe care funcţionează orice organizaţie universitară 
se bazează pe credinţa şi speranţa că pe Pământ toţi aparţinem aceeaşi 
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Familii, a umanităţii, şi că toţi avem nevoie de educaţie în spiritul 
responsabilităţii pentru sănătatea întregului nostru viu. 

Autoguvernarea umană inteligentă rămâne un process liber prin 
infinitul responsabilităţilor pentru sănătatea vieţii oamenilor, mediului, 
comunităţilor, organizaţiilor, familiilor şi instituţiilor ce ne guvernează 
jocul deschis şi neterminat al evoluţiei noastre comune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

 

OBIECTIVELE 
ORGANIZAŢIEI 
UNIVERSITARE 

DIN PERSPECTIVA 
SĂNĂTĂŢII  

ÎNTREGULUI VIU  

 Să-i ajute pe tineri să înveţe cum să înveţe; 
 să le trezească setea de cunoaştere; 
 să-i înveţe să trăiască emotiva creaţiei şi să se bucure de 

calitatea lucrului bine făcut; 
 să-i înveţe să iubească ceea ce fac şi să descopere ce le-ar 

place să facă: 
 să trăiască lucrurile pe care le învaţă şi  să le descopere cu 

propriile lor forţe interioare; 
 să le hrănească deopotrivă spiritul, sufletul şi mintea cu lucruri 

utile şi frumoase, care să le împlinească viaţa trăită în 
societate, să le sporească rodnicia muncii lor şi să le dezvolte 
sentimentele de comuniune socială şi solidaritate umană; 

 să-i ajute să se autoguverneze inteligent prin  asumarea cu 
responsabilitate şi curaj a instituţiilor libertăţii umane în 
societate şi lărgirea continuă a orizontului cunoaşterii şi 
înţelegerii cauzelor lucrurilor; 

 să folosească energia natural-spirituală pe care o posedă în 
folosul propriei sănătăţii şi împliniri, în respect pentru armonia 
echilibrului întregului viu comun, pentru sănătatea acestuia. 

 să-i înveţe să câştige pe merit iubirea aproapelui său;  
 să-i înveţe să supravieţuiască prin adaptare sau luptă, 

controlând riscurile evoluţiei.   
     CASETA 3                                                   
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3. Arhitectura modelului IASU 
 
Organizaţia universitară o parte a unui întreg    
Relaţii de cauzalitate: 
Parte-întreg 
Universitate-student 
Universitate-profesor 
Universitate-student-familie 
Universitate-profesor-familie 
Universitate-comunitate 
Universitate-mediul de afaceri 
Universitate-mediul natural 
Universitate-mediu instituţional 
  
Scara timpului  
Trecut-prezent-viitor 
Universitate - speranţă şi responsabilitate 
 
Parte-întreg 
Corespunzător teoriei întregilor integraţi organizaţia universitară 

poate să fie interpretată parte a mediului creat de om, prin care se 
realizează cea mai importantă funcţie a societăţii omeneşti.  

În această calitate, universitatea este un organism viu creat de om 
aflat în interacţiuni dinamice de sens cu celelalte componente ale 
întregului viu format din oameni, comunităţi, familii, intreprinderi, 
instituţii şi mediul natural.  

Corespunzător acestei viziuni în organizaţia universitară trebuie să 
se afle toate elementele de substanţă ale întregului viu şi în acelaşi 
timp, prin exercitarea funcţiilor sale, să se pună bazele formării şi 
dezvoltării capacităţii omului de a se autoguverna inteligent, de a-şi 
căuta propria fericire în armonie cu întregul viu. 

Atâta vreme cât valoarea supremă a întregului viu este armonia 
părţilor, iar organizaţia universitară este o parte a mediului creat de om 
prin care se manifestă inteligenţa acestuia, sănătatea organizaţia 
universitară apare ca o condiţie şi expresie a sănătăţii întregului viu.  
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O asemenea interpretare ridică problema compatibilităţii de sens 
între misiunea organizaţiei universitare, valorile şi obiectivele acesteia 
şi modul în care prin ele se realizează devenirea individului uman către 
persoana umană. Aceasta înseamnă în optica noastră că orice 
organizaţie universitară trebuie să formeze mai întâi Oameni şi apoi 
specialişti sau să urmărească concomitent omul din specialist adică 
valorile pe care sunt clădite cunoştiinţele, spre a nu fi folosite niciodată 
împotriva omului, a întregului viu din care facem parte.  

Relaţia parte-întreg este definitorie în proiecţia educaţiei pe sensul 
vieţii şi pentru toată viaţa. Încălcarea acestei exigenţe organice a 
întregului viu poate să transforme educaţia într-un factor social care în 
loc să pregătească pe temelia valorilor pozitive formează oamenii pe 
temelia valorilor negative care distrug necreator în numele egoismului 
egocentrist, lăcomiei, setei de putere, tendinţei de dominaţie, etc. 

Noile cuceriri ale cunoaşterii ştiinţifice din perspectiva fizicii 
cuantice şi psihologiei pozitive transpersonale pun în evidenţă că într-
un întreg viu sănătos părţile lui sunt sănătoase prin efectul întregului. 

În acelaşi timp, părţi bolnave ale întregului din perspectiva 
aceluiaşi efect pot să antreneze disarmonii, dezechilibre şi chiar 
contrasensuri ale evoluţiei. Am putea să apreciem că o parte sănătoasă 
se află într-un întreg sănătos iar un întreg sănătos generează părţi 
sănătoase.  

 
Universitate-student   
Aceeaşi logică de tipul parte-întreg se poate aplica şi în cazul 

relaţiei organizaţie universitară-student. Întregul este organizaţia 
universitară, studentul este una din părţile sale organice asupra căreia se 
reflectă în primul rând întregul proces educaţional.  

Spunem în primul rând, deoarece prin cei ce învaţă să înveţe se 
pun bazele generalizării educaţiei pentru împlinirea vieţiii şi pentru 
toată viaţa la nivelul celorlalte componente ale mediului creat de om, 
familie, comunitate, organizaţie de afaceri.  

Omul care a învăţat să înveţe în organizaţii educaţionale este 
singur în măsură să facă să înveţe mereu şi familiile umane şi 
comunităţile umane şi organizaţiile de afaceri publice şi private.  
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Relaţia student-organizaţie universitară este o relaţie activă în care 
studentul e învăţat să înveţe, e învăţat să iubească ceea ce i-ar plăcea să 
înveţe, e învăţat să trăiască emoţia descoperirii legităţii şi să se bucure 
de calitatea lucrului bine făcut, e învăţat să preţuiască trecutul din care 
vine şi să anticipeze viitorul care să-l împlinească.  

În acelaşi timp, el este învăţat şi să se dezveţe. Nu e vorba numai 
de o relaţie activă, ci de fapt avem în vedere un feedback activ prin care 
organizaţia universitară ea însăşi învaţă să înveţe. Altfel nu poate fi 
considerat un organism viu. 

Bazele reale ale acestei relaţii îşi au originea în alegerile pe care le 
facem pentru profesia pe care ne-o dorim, indiferent că suntem dascăli 
sau studenţi. Alegerea este ea însăşi rezultatul unui proces educaţional 
care începe înainte de organizaţia educaţională în familia umană, acolo 
unde se sădesc cea mai mare parte a valorilor de sens ale tranziţiei prin 
propria viaţă.  

Caracterul normativ al relaţiei student-organizaţie universitară 
presupune responsabilităţi din partea mediului academic, familiei, a 
tânărului student, a mediului de afaceri dar şi a comunităţilor umane. 
Aceste responsabilităţi sunt cele care ne apropie de cele mai potrivite 
alegeri pe care le facem din perspectiva vieţii trăite în societate, muncii 
bazate pe diviziune socială şi iubirii, ca cel mai înalţător sentiment 
uman.  

Aşa cum am mai arătat, la baza acestui proces care defineşte de 
fond tranziţia prin viaţa umană, libertatea de alegere, se află valorile 
familiale, comunitatea de afaceri şi ecologice care s-au cuibărit în toate 
ungherele minţii, inimii şi sufletelor tinerilor.  

Un om care nu şi-a ales corect drumul în viaţă, care nu şi-a ales 
adecvat profesia pe care vrea să o practice, care nu şi-a câştigat pe merit 
iubirea aproapelui său nu poate să primească educaţia necesară pentru 
împlinirea propriei vieţii, deoarece acest strat social de realitate se 
depune pe un alt strat de realitate total neadecvate.  

Avem nevoie aşadar ca straturile realităţii sociale din care face 
parte şi educaţia să se depună pe valori de sens aflate în compatiblitate 
organică cu imperativele vieţii umane, la care se referă Adler.  

Relaţia student-organizaţie universitară, de fapt, nu începe în 
organizaţia universitară ci cu mult înainte de aceasta prin bazele care se 
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realizează ex-ante în familie, în comunitatea în care a trăit, în şcoala în 
care s-a pregatit, etc. Unii specialişti afirmă că bazele acestui proces 
încep cu foarte mult timp înainte de naştere!  

Dacă această parte a verticalei educaţiei umane se află pe sensul 
normal şi de dorit, relaţia student-organizaţie universitară are premisa 
fundamentală a unei relaţii reciproc avantajoase după regula câştig-
câştig şi nu după principiul câştig-pierdere. 

Avem un sens al acestei relaţii de la organizaţia universitară către 
student care în anumite limite este normal şi firesc. Dincolo de aceste 
limite există pericolul aşa cum afirmă specialiştii, ca organizaţia 
universitară să aibă un comportament dominator cu consecinţe grave 
asupra îndeplinirii funcţiilor acesteia. Celălalt sens al relaţiei este de la 
student către organizaţia universitară caracterizată prin capacitatea reală 
a celor care doresc să înveţe să înveţe, de a alege în cunoştiinţă de 
cauză, drumul de urmat. Feedback-ul acestei relaţii student-organizaţia 
universitară poate să fie unul pozitiv, sănătos când armonia alegerii de 
către studenţi se află într-o relaţie optimă cu exigenţele procesului 
educaţional impus de organizaţia universitară. 

Prin urmare, atunci când apreciem sănătatea actului educaţional pe 
care îl desfăşoară organizaţia universitară avem nevoie de o dublă 
spirală a muncii: una ce ţine de munca profesorului şi alta ce ţine de 
munca studentului, ambele munci sunt de fapt părţi organice ale 
aceluiaşi proces viu care se numeşte învăţământ. 

O muncă de înaltă ţinută morală şi ştiinţifică a profesorilor nu 
poate să fie împlinită dacă nu e însoţită de o muncă de aceeaşi ţinută 
morală şi profesională din partea studenţilor şi invers. 

De aici rezultă că relaţia parte-întreg în cazul de faţă nu poate să 
fie sănătoasă în integralitatea ei, deoarece nu putem avea studenţi 
performanţi într-o organizaţie nesănătoasă după cum nu putem avea 
organizaţii universitare sănătoase cu studenţi nemotivaţi să aleagă şi să 
muncească performant. 

 
Universitate-profesor  
În cadrul întregului educaţional, relaţia universitate-profesor are 

aceeaşi semnificaţie ca şi relaţia universitate-student, în sensul că nu 
putem vorbi că una este mai importantă ca cealaltă.  
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În cazul de faţă însă dorim să ne oprim asupra specificului relaţiei 
universitate-profesor, evident că prin profesor înţelegem sensul larg al 
celor care şi-au ales să fie dascăli pentru cei care doresc să înveţe să 
înveţe.  

Un element definitoriu al acestei relaţii din perspectiva sănătăţii 
organizaţiei poartă pecetea premisei alegerii meseriei de dascăl. Avem 
în vedere că profesorul, în sens de educator, reprezintă personalitatea 
publică cea mai importantă a unei comunităţi umane.  

O asemenea semnificaţie are rădăcini în faptul că asemenea altor 
categorii de specialişti, educatorii sunt cei care îşi iubesc munca şi 
profesia. A iubi profesia de dascăl, indiferent de disciplina predată - 
matematică, economie, fizică, chimie sau muzică etc.,- înseamnă că 
alegerea ei este o vocaţie căci între muncă şi ceea ce ea reprezintă prin 
specialist se dezvoltă o armonie sau cel puţin un raport amical. 

Fără teama de a greşi apreciem că sănătatea organizaţiei 
universitare are ca premisa fundamentală de prim ordin dacă ce-i care 
sunt dascăli exercită această profesie pentru ca o iubesc şi preţuiesc pe 
cei care îi învaţă să înveţe. Şi noi credem că în lipsa acestei premise 
fundamentale un profesor care este “toba de carte” nu poate să 
transmită studenţilor decât nişte cunoştiinţe în sine, rupte de viaţă, ba 
mai mult, nu poate să îi determine pe elevi sau studenţi să iubească 
materia respectivă, să se apropie de înţelegerea tainelor ei. 

Aceasta duce la ideea că ponderea profesorilor unei universităţi 
care iubesc ceea ce fac este mai mare, cu cât este aproape de ocupaţia 
de tip vocaţie îndeplinind premisa de a realiza un învăţământ sănătos.  

A iubi o materie înseamnă nu numai a cunoaşte şi întelege tainele 
ei, ci şi a trai aceasta materie în faţa elevului sau studentului, şi nu a 
preda-o uscat, mecanic într-un sistem mort fără feedback şi fără 
perspectiva ca măcar unul din elevii tăi sa-ti urmeze calea.  

Psihologii în educaţie susţin că atunci când cel puţin un discipol 
ajunge să-şi urmeze maestrul şi chiar să-l depăşească înseamnă că 
funcţia acestora de-a învăţa pe tineri să înveţe şi să iubească ceea ce 
învaţă s-a realizat şi a atins chiar cote înalte. 

In acest context, culegerea acestei percepţii prin intermediul unor 
sondaje în rândul elevilor şi studenţilor reprezintă o cale importantă 
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pentru a descoperi câţi din profesori fac această meserie din dragoste 
pentru ea, pentru cei ce urmează să îi cunoască şi să îi inţeleagă tainele.  

Fără această precondiţie nu se poate vorbi de atingerea unor 
performanţe de vârf din partea profesorilor, dar nici din partea 
studenţilor.  

Şi acest lucru deoarece după cum nu se poate face dragoste cu de-
a sila tot aşa nu se poate face învăţământ cu de-a sila. În primul caz nu 
e vorba de dragoste ci de viol, în timp ce în al doilea caz nu e vorba de 
invăţământ, ci de o “îndopare a curcanului”.   

Între viol şi îndoparea curcanului asemănările sunt izbitoare dacă 
avem în vedere că în ambele cazuri consumăm energie umană fără ca 
speranţa şi responsabilitatea să reprezinte valorile supreme ale 
raţionalităţii actului întreprins de individul uman. 

Desigur, relaţia organizaţie universitară-profesor poartă în 
determinarea ei multiplă aspecte ce ţin de natura ei educaţional-
didactică-pedagogică, creativ-ştiinţifică, administrativ-instituţională, de 
valorile ce definesc respectul reciproc dintre purtătorii de interese în 
acest domeniu, de modul în care se motivează adecvat munca.  

Din perspectiva acestor relaţii ne punem în mod firesc întrebarea: 
cine identifică, recunoaşte şi apreciază calitatea muncii profesorului? 
De asemenea, cu ajutorul căror valori-criterii se face această apreciere 
şi în ce scop? Din perspectiva proiectului nostru, ne apropiem de ideea 
respiritualizării acestei relaţii în sensul că nu organizaţia universitară 
este cea care trebuie sa aprecieze calitatea muncii profesorului ci cei 
care beneficiază direct de aceasta, adica studenţii. De asemenea, dacă 
profesorul respectiv face şi cercetare ştiinţifică atunci această apreciere 
trebuie să vină din partea celor care beneficiază de roadele acestei 
cercet, ba chiar şi din partea studenţilor care, trebuie să simtă şi ei 
roadele acestei activităţi.  

Organizaţia universitară este cea care trebuie să consfinţească 
corect transparent, aceste aprecieri şi instituţional să le înscrie în 
managementul prin valoare al organizaţiei, adică să răsplătească ceea ce 
piaţa spune că este performant cu adevărat. 

Aşadar criteriile nu trebuie să fie rezultatul unor birocraţii 
organizaţionale ci produsul minţilor invizibile care nu pot fi falsificate, 
manipulate sau influenţate neadecvat. Spre exemplu, participarea 
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profesorului printr-o serie de elevi sau studenţi la olimpiade naţionale 
sau internaţionale la conferinţe internaţionale, ar trebui să reprezinte un 
criteriu calitativ pentru promovarea şi aprecierea muncii lui, pentru 
gândirea răsplatei cuvinite.  

La noi, astăzi, o asemenea relaţie este perturbată de un sistem de 
normare a muncii care nu are nici o legătură cu calitatea muncii, ca să 
nu mai vorbim de îndeplinirea funcţiilor şi misiunii organizaţiei 
universitare.  

Avem nevoie aşadar, de respiritualizarea sistemului de normare a 
muncii profesorului în sensul, de a-i conferi acestuia totala libertate de 
acţiune practică în domeniul său de activitate în legătură cu predarea, 
seminarizarea, evaluarea, cercetarea pentru că numai în acest fel se 
poate realiza instituţia responsabilităţii acestuia, ca element cheie 
pentru performanţa de sens a organizaţiei universitare. 

Mutarea centrului de greutate pe persoana umană a cadrului 
didactic face din acesta cheia succesului organizaţiei universitare, 
evident într-un cadru instituţional flexibil, centrat pe învăţământul bazat 
pe valori şi nu pe număr de studenţi promovaţi sau corijenţi. 

Autonomia organizaţiei universitare reprezintă cadrul propice 
pentru a transforma responsabilitatea libertăţii profesorilor în factorul 
interior al desfăşurării unui învăţămant viu centrat pe valori, pe 
formarea şi dezvoltarea capacităţii de înţelegere a lucrurilor şi nu pe 
memorarea faptelor, a legilor şi formulelor, a indicatorilor statistici, etc. 

În acest context, eficienţa acestei relaţii este dependentă direct nu 
numai de calitatea studenţilor cu care lucrează profesorul ci şi de 
numărul studenţilor cu care lucrează. Un învăţământ centrat pe un 
număr din ce în ce mai mare de studenţi care să aducă venituri 
organizaţiei universitare rupe calitatea procesului de învăţămant de 
exigenţele pregătirii tinerilor din perspectiva vieţii trăite, muncii şi 
iubirii. S-a constatat că unde e multă cantitate umană ca număr de 
studenţi ce revin pe un profesor este din ce în ce mai puţină calitate ca 
performanţă atinsă, venitul financiar obţinut în plus neavând nici un fel 
de acoperire în valoarea adăugată educaţională ci doar în numărul celor 
care absolvă o anumit specializare. O organizaţie universitară nu 
pregăteşte doar un număr de specialişti; o organizaţie universitară 
trebuie să pregătească oameni specialişti, infipţi pe propriile picioare, 
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capabili să-şi lărgească continuu orizontul ştiinţific prin procedeul 
uman cel mai la îndemână: - educaţie permanentă, performantă, şi forţa 
de a elimina tot ce nu maie ste necesar sau de a renunţa la oricare dintre 
obiceiurile nefolositoare. 

În acest spirit, apreciem că angajarea profesorului în orice 
organizaţie universitară nu trebuie făcută numai pornind de la media cu 
care a terminat o specializare ci în baza unui test psihologic, ştiinţific 
care să pună în lumină concordanţele dintre exigeneţele meseriei de 
profesor şi capabilităţile intrinseci atavice şi dobândite, demonstrate în 
acest sens. 

Fără să subapreciem totuşi media absolvirii considerăm însă că 
sănătatea unei organizaţii universitare depinde decisiv de armonia care 
se crează între funcţia profesorului şi aptitudinile sale dovedite sau 
existente ca potenţial de a deveni realitatea imediată.  

Atunci când relaţia organizaţie universitară-profesor are la bază 
asemenea premise se crează o a doua condiţie favorabilă şi anume, 
înţelegerea apartenenţei profesorului la un întreg care nu se numeste 
catedră, ci şcoală.  

Prin urmare, atunci când vom ajunge să vorbim de şcoala de 
economie, de şcoala de finanţe, de şcoala de marketing, de şcoala de 
contabilitate, etc. de la Academia de Studii Economice şi nu de catedra 
de economie, sau de catedra de finanţe, marketing sau contabilitate 
înseamnă că profesorii iubesc ceea ce fac şi fac ceea ce iubesc, că ei se 
află în parteneriat direct şi total cu studenţii lor, că procesele de 
învăţare ca şi procesele de învăţare la care participă nu sunt un scop în 
sine, ci doar părţi organice ale unui întreg aşezat pe principiul învăţ, 
deci mă schimb.        

 
 

       Universitate-student-familie, universitate-profesor-familie 
Studiile de specialitate pun în evidenţă că fiinţa umană nu poată să 

devină persoană umana şi deci să se împlinească, decât dacă trăeşte, 
gândeşte şi acţionează ca parte organică a unor familii umane.  

Avem în vedere familia iubirii, adică acel spaţiu al timpului uman 
în care oamenii realizează imperativul iubirii ajungând chiar şi să 
reproducă viaţa umană.  
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În aceste familii ale iubirii se pun bazele valorilor fundamentale 
ale vieţii, de fapt în aceste familii ale iubirii se pun bazele viitorului 
omului.  

În acelaşi timp, împlinirea vieţii omului este legată de familia 
muncii, adică în cazul nostru de organizaţia universitară unde oamenii 
participă la procesul educaţional punându-se bazele proceselor 
complexe de integrare a societăţii în natura umană.  

În acest timp, există şi familia credinţei în certitudinea speranţei, 
care este comunitatea umană, unde se împlineşte imperativul vieţii 
trăite corelat de muncă şi iubire rotunjesc formarea omului pentru 
propria viaţă dar şi pentru armonia sa cu celelalte forme ale viului. 

Atâta vreme cât tinerii care învaţă în universităţi ca şi profesorii 
care îi învaţă în universităţi fac parte fiecare din familii umane bazate 
pe iubire este firesc să promovăm modelul de management al 
organizaţiei universitare prin participarea  reprezentaţilor familiei la 
actul educaţiei.  

Spre exemplu, părinţii studenţilor, ca purtători de interese ale 
acestora, e firesc să participe la fundamentarea programelor de 
învăţământ, la conceperea instituţiilor acestor programe, la înscrierea 
lor în procesul general de punerea a învăţământului în slujba 
împlinătăţii omului şi nu pentru a-l transforma în factor de producţie. 

Să ne imaginăm un consiliu profesoral la care participă 
reprezentanţii studenţilor, reprezentanţii profesorilor, reprezentanţii 
familiilor studenţilor, reprezentanţii oamenilor de afaceri, reprezentanţii 
comunităţii umane, reprezentanţii bisericii. Un asemenea consiliu nu 
numai că elimină ce se întâmplă astăzi, dominarea de către profesori a 
procesului de învăţământ, ci şi găseşte formula democratică de a aduce 
la un loc pe toţi purtătorii de interese în domeniul educaţiei în luarea 
celor mai importante decizii care privesc integralitatea acestui proces.  

Unilateralitatea deciziilor consiliilor profesorale şi a senatelor de 
astăzi arată că nu poţi să ai un învăţământ sănătos atâta vreme cât 
profesorii “taie şi spânzură”.  

Aducerea relaţiei organizaţionale universitate-student-profesor-
familie are cel puţin menirea de a responsabiliza familiile umane de 
această activitate socială complexă şi hotărâtoare pentru viitorul 
oamenilor, familiilor, comunităţilor umane şi nu numai.  
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În acelaşi timp, transformarea familiei umane într-un factor activ, 
responsabil nu numai de proprii copii şi propriile interese ci şi de 
interesele celorlalţi, punând astfel în practică înţelepciunea de care 
vorbea Alfred Adler, ca numai animaţi de solidaritatea umană şi 
comuniune socială putem să găsim cu adevărat sensul vieţii, sensul 
propriei vieţi în respect însă pentru vieţile celorlalte componente ale 
întregului viu.  

Se creează în acest fel şi o răspundere directă a profesorului şi a 
organizaţiei universitare în faţa familiei umane. Din conlucrarea   
acestor răspunderi nu poate să rezulte decât beneficii multiple pentru 
toţi participanţii la actul educaţional. 

O organizaţie universitară vie este acea familie a muncii unde 
unul e în toate şi totul e în unul, în sensul că, purtătorii intereselor 
individuale, familiale, educaţionale, de mediu, comunitare, 
instituţionale se află laolaltă ca participanţi activi care de regulă 
reacţionează pro activ. 

Un asemenea cadru ar putea să aibă şi un impact pozitiv asupra 
rezolvării ex-ante a problemelor personale ale profesorilor şi 
studenţilor. În măsura în care acestea sunt cunoscute, sunt înţelese 
cauzele lor şi prin eforturi conjugate de natură umană şi chiar financiară 
se pot realiza detensionări de situaţii, ameliorări ale unor 
comportamente, vindecări, evitarea unor nenorociri, etc.  

În opinia noastră, apreciem că o organizaţie educaţională 
sănătoasă este şi aceea care se preocupă într-un cadru instituţional 
adecvat de cunoaşterea şi rezolvarea problemelor personale ale celor 
care lucrează în această organizaţie, de dezbaterea lor împreună cu 
familia astfel încât să poată fi prevenite o serie de fenomene negative 
cum sunt repetenţia, abondonul şcolar, stresul educaţional,   
comportamente neadecvate din partea profesorului sau studentului, etc. 

Spre exemplu, dacă am introduce drept criteriu indicator 
conţinutul unor probleme personale ale studentului şi profesorului 
rezolvate în consilul unor facultăţi sau în senatul unei universităţi etc., 
credem că ar fi un pas important înainte de a înţelege că educaţia nu se 
face numai la curs şi la seminar ci numai cunoscând problemele 
participanţilor la acest act în multitudinea împrejurărilor în care aceştia 
trăiesc, muncesc şi iubesc.   
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Un act de solidaritate umană pus la cale de organizaţia 
universitară pentru rezolvarea unor probleme legate de lipsa banilor, 
lipsa locuinţei, pierderea banilor, etc. ar putea să transforme organizaţia 
universitară într-o adevărată familie umană, în acest fel organizaţia 
universitară ea însăşi va învăţa să inveţe cum trebuie să caute fericirea 
celor care sunt studenţi sau profesori, să contribuie la obţinerea acesteia 
învăţând pe oameni să învingă suferinţa, să înţeleagă vinovăţia şi să fie 
pregătiţi să se adapteze circumstanţelor inevitabile chiar şi în cele mai 
nenorocite situaţii. 

Organizaţia educaţională trebuie sa-i înveţe pe tineri să înveţe şi 
curajul de a-şi asuma responsabilitatea propriei vieţi, curaj care nu 
trebuie sa apară numai în momente dificile, ci trebuie trăită zi de zi şi 
ceas de ceas, în funcţie de circumstanţele inevitabile pe care viaţa le 
trimite fară să ne întrebe dacă suntem pregătiţi să le înfruntăm.  

Atâta vreme cât binele şi răul formează un întreg, organizaţia 
universitară trebuie să facă din cunoaşterea răului iminent sau posibil 
un act de curaj de a-l  înfrunta, mai ales din perspectiva înţelegerii 
cauzelor lui.  

Putem să cunoaştem toate formulele din lume, toate conceptele 
economice, toţi indicatorii statistici, etc. dacă nu suntem în masură să 
folosim aceste cunoştiinţe pentru a ne împlini viaţa, chiar în 
circumstanţe inevitabile, uneori nenorocite, înseamnă că organizaţia 
educaţională a risipit energia consumate de participanţi, a mers cu 
lumânarea aprinsă la ambele capete.  

Actele de curaj ale profesorilor sau studenţilor de a înfrunta 
situaţii chiar imposibile ar putea să constituie un indicator deosebit de 
elocvent în aprecierea modului în care educaţia răspunde primei funcţii, 
şi anume, să înveţe pe om să se autoguverneze inteligent.  

În strânsă legătură cu aceste exigenţe ale sănătăţii organizaţiei 
universitare, mândria şi demnitatea de a aparţine unei anumite 
comunităţi academice trebuie cultivate, trăite şi demonstrate în acte şi 
fapte de studenţi şi profesori deopotrivă, aceste valori reprezentând de 
fapt, singura temelie reală pe care cunoştiinţele ştiinţifice însuşite se pot 
transforma în vise, în comportamente bazate pe calitatea lucrului bine 
făcut, în curajul de  a înfrunta externalităţile negative ale evoluţiei, de a 
lupta cu fenomenele supravieţuirii, etc. 
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Universitate-comunitate 
Interpretând această corelaţie organică din perspectiva “întregilor-

integraţi”, este momentul să arătăm că numai putem să promovăm 
spiritul educaţiei universitare rupt de spiritul comunităţilor umane, de 
acel spaţiu al timpului nostru comun unde împlinim concomitent şi 
viaţa trăită şi munca şi iubirea. O organizaţie universitară sănătoasă este 
într-o comunitate umană sănătoasă după cum într-o comunitate umană 
sănătoasă trebuie să existe şi organizaţia universitară sănătoasă, 
organizaţii ale muncii sănătoase, etc. 

În accepţiunea studiului nostru comunitatea umană reprezintă 
locul spiritual în care oamenii s-au organizat şi au acceptat să trăiască 
să muncească şi să iubească în armonie cu mediul natural specific 
locului, cu mediul tradiţional şi moral al istoriei locului, cu valorile 
culturale, tradiţionale ale credinţei în certitudinea speranţei.  

Urbane sau rurale, regionale sau naţionale, internaţionale sau chiar 
globale comunităţile umane sunt identităţi ale coexistenţei şi 
succesiunii generaţionale, părţi organice ale întregului viu care sunt 
subordonate principiului câştig- câştig şi nu principiului câştig -
pierdere. Aceasta înseamnă că spiritul unei comunitaţi umane trebuie să 
fie generator de valoare adăugată nu numai pentru oameni ci şi pentru 
familii, organizaţii de afaceri, organizaţii universitare, instituţii, pentru 
mediul natural care ne asigură supravieţuirea.   

Atâta vreme cât organizaţia universitară nu poate exista 
suspendată ci numai într-un spaţiu al timpului definit de fiecare 
comunitate umană, am putea să concluzionăm că, de fapt, organizaţia 
universitară îşi pune amprenta asupra spiritului comunităţii umane.  

Aşa se explică de ce în comunităţile umane unde există puternice 
organizaţii universitare spiritul acestor comunităţi este dominat de idei 
progresiste, de calităţi umane nobile, de speranţe, de mandria 
frumosului.  

Dacă în secolul trecut organizaţiile industriale îşi puneau 
amprenta asupra identităţii comunităţii umane în era cunoaşterii 
stiinţifice când timpul şi spaţiul sunt moduri în care gândim şi nu 
condiţii în care trăim (Einstein) organizaţiile educaţionale în general, 
cele universitare în special sunt cele care formează “coloana infintului” 
creaţiei umane, locul unde această coloană prinde rădăcini, învăţând 
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oamenii să caute mereu noi orizonturi ale cunoaşterii şi înţelegerii să 
creadă în certitudinea speranţei, să înţeleagă că nimic nu este mai 
permanent ca schimbarea (Heraclit). 

Sănătatea organizaţiei universitare devine pentru comunitatea 
umană ceea ce este cunoaşterea ştiinţifică pentru societate, o vacă 
sfântă de muls. Spiritul acestei organizaţii universitare prin forma pe 
care o ia investiţia în oamenii ei şi prin oamenii ei produce cel mai 
profund şi puternic efect propagat asupra vieţii comunităţii umane, 
asupra lumii afacerilor publice şi private din cadrul acestora.  

Putem afirma că o comunitate umană fără o organizaţie 
universitară puternică este ca o familie fără copii.  

Organizaţia universitară dă viaţă prin copiii ei sub forma 
cunoaşterii ştiinţifice, înţelepciunii, credinţei în certitudinea speranţei, 
punând astfel bazele reale transformării acestei minuni care este 
educaţia prin cunoaştere în factorul decisiv pentru prosperitatea 
comunităţii umane în armonie şi înţelepciune cu mediul coexistenţei şi 
succesiunii noastre.  

Dacă ne gândim la ceea ce spunea un savant umanist că dacă i-am 
lua omenirii tot ce are de pe urma cunoaşterii ştiinţifice şi a educaţiei pe 
sensul vietii, aceasta ar rămâne goală ca în epoca de piatră.  

Prin urmare, tot ce avem până acum ca împlinire umană, ca 
spiritualitate de sens, datorăm cunoaşterii ştiinţifice şi modului în care 
educaţia a pus în valoare în respect pentru oameni şi pentru mediul 
natural.  

Dar tot aşa de adevărat este că şi ceea ce avem ca negativ în 
evoluţia noastră datorăm folosirii cunoaşterii ştiinţifice, spunem astăzi 
pe contrasens, deoarece spre exemplu producţia de arme nucleare nu 
este pentru a împlini viaţa omului, ci pentru a transforma cunoaşterea în 
cea mai periculoasă putere a omului.  

Din analiza acestei corelaţii rezultă că indicatorii care se află la 
baza unei comunităţi umane sănătoase, cum sunt cei legaţi de ecologia 
vieţii naturale, ecologia habitatului uman, ecologia locului de muncă, 
armonia infrastructurii comunitare, etc. trebuie să fie şi indicatori care 
se află la baza evaluării sănătăţii programelor universitare.  

Nu e normal să apreciem performanţa unui absolvent al unei 
universităţi după criterii în sine rupte de comunitatea unde el va trăi, va 
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munci şi işi va căuta împlinirea. Un medic sănătos ca profesiune 
umană, un economist sănătos ca profesiune umană, un om politic 
sănătos ca profesiune umană, etc. trebuie să aibă aceleaşi criterii de 
apreciere a sănătăţii comportamentelor lor care să fie compatibile nu 
numai unele cu altele ci şi cu exigenţele vieţii în familie, în organizaţia 
unde munceşte, în comunitatea unde trăieşte, în mediul unde 
supravieţuieşte.  

Cu titlu de exemplu, integrarea în programele de pregătire 
universitară, pe diferite trepte, a unor valori care să fie transpuse în 
viaţa reală prin intermediul cunoştiinţelor ştiinţifice de economie, 
fizică, matematică, geografie, muzică, pictură, etc., este esenţa 
procesului de respiritualizare a educaţiei prin punerea cunoaşterii 
ştiinţifice în slujba implinirii vieţii omului.  

Desigur am putea avea comunităţi umane care îşi crează propriile 
universităţi după cum avem organizaţii de afaceri, mai ales organizaţii 
naţionale şi transnaţionale care vor să-şi creeze propriile universităţi.  

O asemenea tendinţă arată în opinia noastră că de fapt actualele 
universităţi se abat de la exigenţele mediului de afaceri, mediului 
comunitar, mediului ecologic, etc. şi pregatesc specialişti în sine, 
performanţa lor este privită izolat fragmentar ruptă de armonia 
întregului.  

Nu ştim acum dacă va veni vremea când marile organizaţii de 
afaceri sau marile comunităţi umane îşi vor crea propriile şcoli, 
propriile universităţi. Noi însă nu credem astăzi ca aceasta ar fi o 
tendinţă firească, normală deoarece ar consemna că deţinătorii de orice 
putere - capabili să deţină şi puterea financiară - să se autoizoleze şi să 
subordoneze specialistul exclusiv rezolvării problemelor firmei de 
afaceri sau comunităţii umane.  

Credem cu toată fiinţa că asemenea tendinţe sunt rezultatul 
eşecurilor organizaţiei universitare, organizaţiei educaţionale în general 
şi vor să transforme pe om, pur şi simplu în factor de producţie pentru a 
produce mai mult pentru intreprinderea X sau numai în avantajul 
comunităţii Y.  

În opinia noastră, educaţia în general, cea universitară în special, 
trebuie să întărească cele spuse de Cicero că omul pentru a deveni om 
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în sens de persoană umană are nevoie de educaţie, educaţia şi numai 
educaţia este cea care face diferenţa între oameni şi animale. 

Prin urmare, atâta vreme cât animalul nu are nevoie de o pregătire 
specială pentru a fi animal, îi sunt suficiente instinctele lui bazate pe 
inteligenţa lui naturală, omul pentru a deveni om în sens de persoană 
umană, nu poate să parcurgă acest proces decât prin şi cu ajutorul 
educaţiei.  

Prin urmare, nu credem că e nevoie ca organizaţia universitară să-l 
transforme în cel mai bun specialist pt multinaţonala X sau Y ci trebuie 
să îl transforme în OM adică în acea fiinţă raţională care îşi întemeiază 
propria viaţă pe valori morale, culturale, spirituale religioase inclusiv 
pe valori economice, sociale, politice.  

Din această perspectivă organizaţia universitară trebuie să 
integreze valorile comunităţii sănătoase în pregătirea umană a viitorilor 
specialişti, dar ea trebuie să integreze şi valorile unei organizaţii de 
afaceri în pregătirea viitorilor specialişti şi valorile echilibrului ecologic 
în pregătirea viitorilor specialişti. 

Avem nevoie aşadar de organizaţia universitară care să fie 
“specilizată”  în a transforma individul uman din animal în persoană 
umană indiferent dacă acea persoană umană va fi inginer, medic, 
economist, jurist, etc.  

Evoluţia lumii noastre pune în lumină, din nefericire, că acolo 
unde s-a rupt pregătirea de specialitate de pregătirea umană a viitorului 
specialist, performanţa a fost scăzută sau de contrasens, iar în multe 
situaţii aceştia au folosit cunoştiinţele spre a produce rău vieţii umane, 
familiale, comunitare,. organizaţionale, etc. 

Iată de ce şi în opinia noastră credem că ar fi de dorit ca 
organizaţiile educaţionale ale viitorului să integreze cu aceeaşi putere 
de reflecţie atât valorile spiritului uman constructiv şi generator de 
speranţe cât şi valorile cunoaşterii ştiinţifice care îl ajută pe om să 
descopere să se apropie de înţelegerea realităţilor lumii în care 
coexistăm şi ne succedem. 

Feedback-ul relaţiei organizaţie universitară sănătoasă- 
comunitate sănătoasă este cel care ne ajută să înţelegem că valoarea 
adăugată a acestei relaţii are la baza principiul câştig-câştig şi nu 
principiul câştig-pierdere aşa cum s-a întîmplat până acum.  
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Comunităţile umane au aşadar o imensă responsabilitate în a 
sprijini şi contribui la viaţa unor organizaţii sănătoase de pe teritoriul 
lor, acest efort de sens se întoarce în mod firesc spre prosperitatea 
comunităţilor umane care au înţeles că nu pot să ţină sub control 
riscurile evololuţiei la nivelul respectiv decât dacă folosesc educaţia şi 
cunoaşterea ştiinţifică pe sensul normal şi de dorit al împlinirii vieţii 
umane. 

 
Universitate-mediul de afaceri 
Organizaţia universitară este ca şi organizaţia de afaceri un mod 

social de a aduna oamenii sub cuopla unui vis şi de a-i folosi pentru a 
produce în numele acelui vis care poate să fie avioane, pâine, filme, etc.  

În timp ce organizaţia de afaceri privată este mânată de vise  
frumoase ce îşi au originea în ceea ce Vaclav Havel spunea că: trebuie 
să visăm imposibilul pentru ca acesta să devină posibil, organizaţia 
educaţională este şi ea rezultatul unor vise a unor oameni care au înţeles 
că cea mai bună armă care trebuie pusă în slujba oamului este arma 
educaţiei.  

În timp ce treptat, treptat educaţia indiferent de modul de 
desfăşurare publică sau privată a devenit cea mai importantă funcţie a 
unei comunităţi umane, a societăţii omeneşti s-a ajuns tot treptat la o 
ruptură a visului acesteia de imperativele vieţii umane canalizând-o 
aproape exclusiv către direcţia de a-l face pe om foarte productiv,  dar 
nu pentru el ci pentru organizaţia de afaceri.  

Ori educaţia trebuie să-l facă pe om tot mai productiv, dar din 
perspectiva împlinirii vieţii lui, din perspectiva efecienţei muncii lui, 
din perspectiva sprijinului pe care societatea i-l poate da să descopere 
iubirea, să întâlnească iubirea, să trăiască experienţa ei participând la 
ea.  

Am putea să ne întrebăm şi să întrebăm care este sensul adevarat 
al organizaţiei educaţionale care pregăteşte specialişti de înaltă 
performanţă dar care nu au descoperit iubirea în viaţa lor, nu au întâlnit 
iubirea în viaţa lor, nu au participat la acest înălţător fenomen uman?  

O asemenea întrebare se leagă organic şi de ceea ideea lui Ilya 
Prigogine, că oamenii au amintiri şi speranţe, au sisteme de valori care 
le determină comportamentul.  
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Prin urmare, oamenii sunt ingineri economişti, medici, avocaţi, 
adică specialişti încremeniţi în propriul domeniu profesional sau ei sunt 
ceea ce ar trebui să devină dacă educaţia lor s-a aşezat armonios pe 
natura din ei. Este semnificativ în acest sens, ce spuneau marii gânditori 
atunci când caracterizau cea mai mare pagubă din lumea noastră 
folosind expresia matematică (a matematicii calitative- a diferenţei 
dintre ceea ce suntem şi ceea am fi putut fi).  

Prin urmare, legând organic educaţia de împlinirea vieţii umane şi 
noi credem că funcţia ei economico-socială este de a minimiza 
diferenţele dintre ceea ce am fi putut deveni şi ceea ce suntem. 

Iată de ce, revenim cu sublinirea noastra că o educaţie sănătoasă 
este cea care se depune pe cunoaşterea potenţialului de devenire al 
omului. Aceasta înseamnă că nu trebuie să ne pregătim împotriva 
noastră, adică, să ne facem medici dacă nu ni se potriveşte, să ne facem 
fermieri dacă nu ni se potriveşte, să ne facem oameni politici dacă nu ni 
se potriveşte.  

Într-un cuvânt să nu ne pregătim împotriva naturii noastre. Şi cum 
putem să nu ne pregătim împotriva naturii noastre? Numai ajutând pe 
om să-şi cunoască propria natură, să aleagă în conştiinţă de cauză cu 
aceasta, să îl facem să înţeleagă că Mahatma Gandhi avea dreptate când 
spunea că fericirea este armonia între ceea ce gândeşti, ceea ce spui şi 
ceea ce faci. 

Dacă organizaţia universitară nu ajută omul să-şi găsească  
armonia înseamnă că, de fapt, i-a turnat în creierul uman lucruri în care 
acesta nu crede, pe care nu le înţelege, nu le iubeşte sau nu i se 
potrivesc cu felul lui de a fi.  

Din aceeaşi perspectivă dar într-un spaţiu al timpului de altă 
natură, Dostoievski sublinia că nu creierul este cel mai important lucru, 
ci aspectele care imprimă direcţia, personalitatea omului, inima omului, 
calităţile nobile ale omului, ideile progresiste, umaniste. Ori toate 
acestea sunt numai şi numai produsul educaţiei indiferent că ajungem 
ingineri, jurişti, economişti, medici, ec. 

Şi noi credem că nu putem separa organizaţia universitară de 
organizaţia de afaceri. Dar să subordonăm total învăţământul 
universitar economic, tehnic, etc. numai exigenţelor organizaţiei 
universitare este o eroare gravă deoarece omul trăieşte nu să 



 
40 

muncească, ci omul munceşte pentru a-şi împlini viaţa trăită care este 
cea mai de preţ comoară a lui.  

A judeca profesionalismul academic exclusiv din perspectiva 
organizaţiei de afaceri este a transforma pe viitorul OM SPECIALIST 
într-o slugă a organizaţiei de afaceri. Ori noi, specialiştii, nu ne 
angajăm la organizaţiile de afaceri pentru binele acestora, pentru a le 
mări profiturile lor ci pentru binele nostru, pentru viaţa noastră, pentru 
fericirea noastră. Dar cum este şi firesc, dacă avem în vedere ca suntem 
părţi ale aceluiaşi întreg, împlinirea vieţii noastre nu poate fi ruptă de 
sănătatea organizaţiei de afaceri, de performanţa ei, dar nici nu poate fi 
ruptă de sănătatea comunităţilor umană, de sănătateaa mediului, de 
sănătatea familiei, etc.  

Aceste exigenţe ale armoniei la nivelul întregului viu nu cad din 
cer. Adică sănătatea familiilor, a organizaţiilor de afaceri, a oraşelor, a 
instituţiilor, etc. nu vin de undeva din afara noastră, ci ele se află în noi 
evoluează cu noi şi sunt produsul educaţiei din noi.  

Se pare, spun specialiştii, că dacă viaţa pe care o avem de trăit 
înseamnă 90% cum reacţionăm la ceea ce ni se întâmplă credem că nu 
greşim dacă afirmăm că modul nostru de a reacţiona are la bază modul 
nostru de a cunoaşte, de a ne raporta la valorile lumii în care trăim, 
muncim şi iubim.  

Din această perspectivă este extraordinar de elocvent să arătăm 
cum era privit conceptul de profit în anul 552 înainte de Christos de 
către un poet liric pe nume Pindar care fără sa îl promoveze sub 
denumirea de profit uman sănătos, valoros, etc., arăta “că cel mai bun 
profit este acela pe care îl faci cu consimţământul celui care iţi permite 
sa îl obţii”.  

Prin urmare, un profit financiar al unei organizaţii de afaceri de 
miliarde de unităţi monetare care nu este în compatibilitate cu 
consimţământul sutelor de mii de salariaţi ale acestei organizaţii, cu 
exigenţele mediului natural ale comunităţii umane, ale instituţiilor 
societăţii, etc. este un avantaj net canceros bazat pe principiul câştig eu 
şi pierzi tu în loc să fie bazat pe principiul câştigăm toţi.  

Organizaţia universitară trebuie să imprime organizaţiei de afaceri 
o nouă viziune ştiinţifică asupra optimului ei bazată conform ideilor lui 
Fritjof Capra, pe dimensiuni umane care să se încadreze armonios în 
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exigenţele echilibrului ecologic, în exigenţele armoniei comunităţilor 
umane, etc. 

De aici teza potrivit căreia organizaţia de afaceri sănătoasă este şi 
eficientă din perspectiva “întregilor integraţi” adică din perspectiva 
tuturor purtătorilor de interese care izvorăsc din “zgârcenia naturii” şi 
“incertitudinii evoluţiei”. Aceste exigenţe ale organizaţiei de afaceri 
trebuie să străbată disciplinele universitare prin modelele în care 
acestea urmează să fie învăţate şi nu prin concepte şi indicatori înguşti, 
fragmentari, rupte de armonia întregului viu. 

O firmă de afaceri care obţine un profit sănătos nu are cum să 
pună în pericol nici viaţa salariaţilor ei, nici viaţa mediului natural, nici 
viaţa familiilor ce se află în spatele celor care muncesc şi nici viaţa 
instituţiilor care definesc regulile jocului. 

 
 

4. Concepte şi termeni edificatori pentru 
fundamentarea ISAU 

 
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”. 

Fiecare din aceşti termeni exprimă în formă concentrată viziunea 
actuală pe care o dăm, aşa cum rezultă ea din limitele cunoaşterii 
noastre dar şi din interacţiunile pe care le generează descoperirile în 
domeniu. 

Prin aceste concepte urmărim să apropiem indicatorii pe care îi 
propunem de o bază adecvată cu caracter interdisciplinar şi mai ales 
transdiciplinar în măsură să permită un feed-back adecvat de la calitate 
la măsurare şi interpretare, în baza căruia să putem ordona şi clasifica 
procesele educaţionale care se desfăşoară în lume în funcţie de locul şi 
rolul homeostazei lor în ansamblul homeostazei generale a sănătăţii 
întregului viu. 

În acest sens vă supunem spre reflecţie următoarele concepte:         
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1. Armonie - valoare supremă a microcosmosului nostru a cărei 
energie alimentează echilibrul coexistenţei şi succesiunii noastre 
comune. 
2. Autoguvernare umană - formă conştientă de autocunoaştere şi 
direcţionare a propriei vieţi în armonie cu natura şi societatea din noi. 
3. Comuniune - legătură organică de natură spiritual-umană care ne 
ajută să năzuim şi să trăim ca parte a întregului viu. 
4. Comportament raţional – modalitate de manifestare în viaţa de 
toate zilele dictată de armonia dintre puterea minţii, puterea inimii şi 
puterea sufletului. 
5. Comportament iraţional – formă de manifestare a viului care 
risipeşte combustibilul vieţii mergand cu lumanarea aprinsă la ambele 
capete 
6. Complexitate – mod de interpretare a unui întreg viu din 
perspectiva întregilor integraţi ale cărei interdependenţe se deschid fără 
margini în timpul spaţiului nostru comun. 
7. Contrasens - evoluţie nefirească, neneaturală împotriva sănătăţii 
întregului viu caracterizată prin abterea parametrilor de stare de la 
limitele lor normale 
8. Conştienţă - o conştiinţă la lucru din interiorul spre exteriorul 
vieţii trăite care produce transformări de sens sau de contrasens. 
9. Cunoaştere - proces continuu de apropiere de esenţa legităţilor 
natural-umane şi sociale. 
10. Credinţă - nevoie organică a fiinţei umane de a se raporta mereu la 
o energie cosmică superioră lui pe care unii o numesc Dumnezeu, 
Fiinţă superioară, Divinitate etc.       
11. Criză – componentă organică a evoluţiei de sens la nivelul 
întregului viu caracterizată prin tulburarea homeostazei specifice şi 
conştientizarea nevoii de schimbare în bine. 
12. Durabilitate - evoluţie dinamică în planul vieţii economice şi 
social umane caracterizate ărin constanta de sens a paramatrilor ce 
definesc starea de sănătate a componentelor întregului viu 
13. Educaţie - funcţie vitală a comunităţii umane prin care învăţăm pe 
oameni să înveţe din evoluţia de sens şi de contrasens care s-a produs. 
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14. Efectul de tranziţie - element definitoriu al adaptabilităţii unui 
organism viu la procese ce ţin de sensul şi contrasensul evoluţiei. 
15. Efectul de speranţă - expresie a consecinţelor prelungirii vieţii în 
planul calităţii vieţii ei, ca viaţă trăită, muncă şi iubire.  
16. Efectul de întreg - funcţionalitatea viului ce îi defineşte identitatea 
şi diversitatea complexităţii lumii în care trăim, muncim şi iubim. 
17. Efectul de complexitate - imaginea întregului funcţional, 
independent de copacii care formează pădurea lumii în care trăim şi 
năzuim. 
18. Efectul de integrare - puterea de-a supravieţui, în noua 
complexitate naturală şi/sau social-umană. 
19. Efectul sistemic - interdependenţele organice ce susţin părţile 
unui întreg. 
20. Efectul de educaţie - autoguvernarea umană inteligentă a propriei 
identităţi. 
21. Energie de tranziţie - expresie a combustibilului vieţii primit în 
dar la naştere într-o cantitate finită ce este distribuită spre a fi folosită în 
raport cu exigenţele evoluţiei normale a biologiei umane pentru 
copilărie, tinereţe, maturitate activă şi apusul vieţii. 
22. Era responsabilităţii practice pentru sănătatea întregului viu - 
expresie spiritual-instituţională a tranziţiei de la omul-animal la omul-
uman, care foloseşte cunoaşterea şi înţelegerea cauzelor lucrurilor 
pentru împlinirea sănătăţii întregului viu. 
23. Holistic - interpretare a sistemelor vii în baza principiului 
întregilor integraţi potrivit căruia totul e în unul, unul e în unu, unul e în 
toate, totul e în toate”    
24. Iubire - sentiment uman ce înalţă fiinţa omenească la cele mai 
înalte culmi ale lui a fi. 
25. Incertitudini – expresii holistice ale evoluţiei noastre de sens 
caracterizate prin imposibilitatea cunoaşterii finalului  
26. Interdependenţe deschise – interacţiuni sistemice ale intrărilor, 
transformărilor şi ieşirilor din perspectiva holistică a întregilor integraţi.  
27. Înţelegere - folosirea cunoaşterii şi experienţei de viaţă pentru 
conştienţa procesului libertăţii de a fi. 
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28. Învăţare - proces al naturii şi societăţii din om care foloseşte 
energia vieţii (de adaptare, de tranziţie) în direcţia căutării sensului 
vieţii. 
29. Întregul nostru viu comun - o complexitate de interdependenţe 
organice între viaţa mediului, viaţa umană şi viaţa creată de om ca 
evoluţie de sens în spaţiul şi timpul microcosmosului planetei Pământ. 
30. Organizaţie sănătoasă (autentizotică) - Un mediu creat de om în 
armonie cu celelalte componente ale întregului viu ce foloseşte un 
sistem de resurse naturale, umane, ştiinţifice, tehnologice etc., spre a 
produce acele lucruri pe care mediul natural nu le poate oferi. 
31. OM - persoană umană definită de reponsabilitatea propriei 
libertăţi. 
32. Optimism tragic - formă de comportament uman ce caută sensul 
vieţii în circumstanţe inevitabile legate de triada tragică suferinţă-
vinovăţie-moarte. 
33. Plinătate - formă de împlinire a viului uman în armonie cu 
sănătatea întregului.   
34. Respiritualizarea educaţiei - proces complex, de conştientizare a 
apropierii înţelegerii umane de necesitatea sădirii în mintea, inima şi 
sufletul individului uman a nevoii organice de a folosi cunoaşterea 
ştiinţifică şi experienţa de viaţă pentru autoguvernarea umană 
inteligentă în slujba împlinirii vieţii fiecăruia, ca parte a sănătăţii 
întregului nostru viu comun. 
35. Responsabilitate - formă a manifestării naturii şi societăţii din om 
în care convienţuieşte libertatea de a fi. 
36. Raţionalitate - formă de manifestare a viului în distribuţia propriei 
energii de funcţionare. 
37. Respiritualizare - abordare holistică a proceselor de reconstrucţie  
a fundamentelor vieţii în toată complexitatea ei în baza unor valori 
izvorate din sănătatea întregului viu. 
38. Speranţă - cea mai frumoasă motivaţie pozitivă a alegerilor 
noastre între naştere şi moarte. 
39. Sens - evoluţie de sens expresia interacţiunii raţionalităţii şi 
speranţei în managementul comportamentelor umane în toate domeniile 
mediului natural şi mediului creat de om 
40. Sănătatea întregului viu - stare de armonie interioară a funcţiilor 
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vieţii, specifică mediului natural şi mediului creat de om, care permite 
transformări corespunzătoare rostului acesteia, în marea diversitate a 
identităţilor de sens. 
41. Întregul viu - singura formă de manifestare a microcosmosului 
nostru care apare, evoluează şi se transformă prin procese specifice 
mediului natural şi mediului creat de om. 

 
 

5. Metodologia indicator 
 
Construcţia modelului de analiză, interpretare şi evaluare a 

sănătăţii organizaţiei universitare cunoaşte după cum am demonstrat 
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 
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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 în 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) 
(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 
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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 
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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.   

 
B. Indicatori ce caracterizeză amprenta 

responsabilităţii organizaţiei universitare 
 
Ţinând seama de teza exprimată de profesorul neuropsiholog 

Victor Frankl referitoare la esenţa libertăţii pe care o asimila 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) 
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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 a familiilor umane în 

responsabilitatea educaţiei 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) 
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)  
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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)  
Dominant 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 
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C.5. Măiestria profesorului de a învăţa pe student să înveţe 

prin trăirea cunoştiinţelor transmise 
a. Adevărată 
b. Neadevărată 
 
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. Iinexistent 
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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 
 
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 dar nu 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 
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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 
 
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  
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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. iIexistente 
 
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 
 
H.2 Modul de reflectare a solidarităţii umane, a problemelor 

familiale din partea universităţii   
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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 

II.  
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   
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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  
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)  
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J.1 Accesul la pregătire universitară de specialitate s-a făcut 

pe baza: 
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 
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): 
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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 
b. Relaţiilor de interese 
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c. Relaţiilor politice dominante 
d. Onestităţii 
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 
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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 
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. Iinexistent 
 
L.3 Existenţa de parteneriate public-private în susţinerea 

unor afaceri cu participarea studenţilor şi profesorilor: 
a. Da 
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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 
 
 

 
6. 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  ; 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: 
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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: 
 

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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Partea a II-a Cercetare internaţională privind 
percepţiile părinţilor şi studenţilor, în calitate de 

purtători de interese educaţionale, cu privire la sănătatea 
organizaţiei universitare 

 
a. PĂRINŢII - PURTĂTORI DE INTERESE EDUCAŢIONALE.  

PERCEPŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE A SĂNĂTĂŢII  
UNIVERSITARE. 
 

Concluziile aplicaţiei la nivel internaţional a studiul nostru de caz 
 

Scopul cercetării. Chestionarul şi-a propus analiza şi cercetarea 
organizaţiei universitare în vederea îmbunătăţirii activităţii şi vieţii în cadrul 
organizaţiilor universitare. 

Obiectivele cercetării. Obiectivele cercetării sunt subsumate scopului 
acesteia; principalele obiective sunt evidenţiate în continuare: 

- studierea institutiei universitare drept o organizaţe ce pune accent pe 
parteneriate profesor-student şi universitate-familie; 
- identificarea nevoilor păinţlor din punctul de vedere al desfăşurării optime 

a cursurilor cu propriiicopii în cadrul organizaţei universitare; 
- găsirea unui model care să răspundă nevoilor păintilor privind modul de 

percepere a sănătăţii organizaţiei universitare; 
- măsurarea opiniilor părinţilor privind activităţile desfăşurate în cadrul 

organizaţiei universitare. 
 

Populaţia cercetată în manieră exploratorie, a fost formată din 21 de 
persoane din universiăţti şi tări diferite (Turcia, Italia, Cipru). Cercetarea s-a 
desfăşurat în perioada august-noiembrie 2010. 

Tipul cercetării. Cercetarea a fost de tip anchetă iar instrumentul de 
culegere a informaţiilor -chestionarul autoadministrat.         

Prezentarea rezultatelor cercetării. Analiza a fost efectuată în baza 
răspunsurilor Chestionarul aplicat a fost format din 23 întrebări din care 
ultimele 7 au fost de identificare (sex, vârstă, cetăţenie, etc)  
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Întrebare 
Răspuns 

DA NU Nu ştiu  

1 
A 17 4 0 
B 11 9 1 
C 8 12 1 

3 

A 14 6 1 
B 12 7 2 
C 4 15 2 
D 8 13 0 
E 6 11 4 

F (altele) 3 2 16 

4 
A 18 3 0 
B 15 6 0 
C 18 3 0 

5 

A 12 7 2 
B 15 5 1 
C 15 6 0 
D 15 5 1 
E 16 5 0 
F 19 1 1 

6 

A 11 6 4 
B 15 5 1 
C 14 5 2 
D 13 5 3 
E 16 2 3 

7 

A 13 1 7 
B 12 2 7 
C 6 7 8 
D 15 0 6 

8 
A 14 2 5 
B 9 3 9 
C 15 1 5 
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D 10 5 6 

12 

A 12 3 6 
B 11 4 6 
C 11 4 6 
D 12 3 6 

10   6 6 9 
11   8 6 7 
14   14 1 6 
15   14 2 5 
16   10 6 5 

 

2 
  În foarte 

mică măsură 
În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte mare 
măsură Nici-nici 

  0 2 7 9 3 
       

  În foarte 
mică măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte mare 
măsură Nici-nici 

9 
A 4 7 5 0 5 
B 1 3 5 7 5 
C 1 1 8 6 5 

  Propria 
decizie 

Decizia 
Copilului 

Decizia 
familiei  Nu ştiu  

13   3 5 8 5  
Date sociela demografice 

D2 

Vârstă Sex: M Sex: F 
22 1 0 
34 0 1 
35 1 0 
43 1 0 
48 0 1 
50 1 0 
52 0 1 
58 1 0 
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60 1 0 
61 1 0 
62 0 1 
63 1 0 

Fără menţiuni 8 1 
D1   16 5 

D3 

Singur,ă 1 3  
Căsătorit,ă 2 12  

În parteneriat 3 1  
Divorţat,ă 4 0  
Văduv,ă 5 0  

Fără menţiuni 5  

D4 

Român 1 0  
Altă naţionalitate 3 ---  

Grec 1  
Italian 4  
Cipriot 1  
Indian 1  

Lituanian 2  
Malaesian 1  
Malteye 1  
German 1  

Fără menţiuni 9  

D5 Ultima şcoală 
absolvită 0  

D6 
Salariat 12  

Pensionar 4  
Fără menţiuni 5  

 
La întrebarea 1 În opinia dumneavoastră, Universitatea/facultatea ar trebui 
să ofere acces la spaţii de recreere, activiăţi extracuriculare, servicii medicale 
gratuite, situaţia răspunsurilor a convers către răspunsuri adecvate referitaore 
la spaţii de recreere, diferite activităţi extracuriculare şi gratuitatea serviciilor 
medical,arătând clar dorinţe specifice; daor un număr mic de non răspunsuri 
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au fost evidenţiate când intervievaţii înţeleg ideea şi valoarea exprimării 
deciziei lor. 

 
Întrebarea 2 a dovedit că în calitatea lor de actori ai procesului de 
învăţământ îşi manifestă dorinţa de a cunoaşte managementul universitar şi 
motivaţia de fi consideraţi parte activă a acestuia. Există preocupare 
spreorientare copiilor spre ideea de gospodărire, administrare academică, 
care, bine aplicată, poate genera un sistem de decizie mai sănătos: 

 
Intrebarea 3 Ce cursuri credeţi că ar trebui introduse în programa de 
învăţământ studiată la facultate/universitate subliniază un fapt care începe să 
fie tot mai pregnant văzut şi în viaţa de zi cu zi, şi anumeun interes crescut 
pentru cunoaştere, pentru sănătatea individului şi a vieţii în general, pentru 
sănăatea deciziei strategice. 
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Întrebarea 4 Consideraţi benefică implicarea copilului dumneavoastră în 
activităţile de mai jos: 

 
intrebarea 5 Ce semnifica pentru dumneavoastra conceptul de sanatatea 
organizatiei 
universitare?

 
Răspunsurile date la întrebarea 6 referitaore la perspectiva din care trebuie 
organizaţia  universitară să privească conceptul de sănătate a reieşi legătura 
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strânsă dintre acest concept şi nevoie a schimbare a curiculei universitare, a 
modificării relaţieii student-profesor,   drezoltarea unei relaţii de team 
building la nivel academic şi folosirea timpului în favoarea individului şi 
comunităţii din care acesta face parte. 

 
Întrebarea 7 Consideraţi că facultatea/universitatea ar trebui să pună 
accent pe parteneriate între:   
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Întrebarea 8 în ceea ce priveşte evaluarea activităţii studentilor, aceasta 
trebuie să pună accent pe:  

 
intrebarea 9 Considerati ca regulile de functionare a 
facultatii/universitatii ar trebui sa fie: 

 
intrebarea 10: Credeţi că sănătatea organizaţiei universitare este un concept 
mai potriivit decât competitivitatea organizaţiei universitare 
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Întrebarea 11 

 
intrebarea 12 în ceea ce priveste comunitatea din care face parte 
Universitatea/facultatea, sunteti de parere ca aceasta trebuie sa se 
implice in: 
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Întrebarea 13 

 
Întrebarea 14 

 
Întrebarea 15 
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Întrebarea 16 

 
 
Din analiza datelor demografice rezulta urmatoarele: 
In contextul subiectelor analizate se constata ca statutul social al marii 
majoritati a respondentilor este “Casatorit”. Plecand de la aceasta premiza 
presupunem ca multi dintre acestia au cel putin un copil şi sunt preocupati pe 
de o parte de de calitatea studiilor universitare pe care acestia le urmeaza ca 
o premiza a unei calitati a vietii copiilor. 
Astfel, vis-à-vis de rolul universitatii şi implicit a cadrelor didactice în 
educatia studentilor, subiectii chestionati prezinta un interes deosebit pentru 
o serie de subiecte cum ar fi: 
Universitatea ar trebui sa asigure premizele dezvoltarii bagajului de 
cunostinte sau a unor capabilitati utile în viitoarea cariera cum ar fi: 
• Activitatile extracuriculare cu caracter practic; 
• Dezvoltarea bagajului de cunostinte relativ la sanatatea individuala şi 
colectiva precum şi a calitatii mediului ca o premiza a calitatii vietii în 
general; 
• Dezvoltarea capabilitatilor studentilor de a relationa atat prin 
apropierea de studenti, cat şi prin implicarea acestora la  
• Stimularea creativitatii, imaginatiei, etc. 
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b. STUDENŢII/DOCTORANZII - PURTĂTORI DE INTERESE EDUCAŢIONALE.  
PERCEPŢII ÎN PROCESUL DE EVALUARE A SĂNĂTĂŢII  UNIVERSITARE. 
Concluziile aplicaţiei la nivel internaţional a studiul nostru de caz 
 
Scopul cercetării Ne-am propus să analizăm percepţiile 
studenţiilor/doctoranzilor cu privire la imbunătăţirea activităţii şi vieţii 
în cadrul organizaţiilor universitare. 

Obiectivele cercetării sunt subsumate scopului cercetării, principalele 
dintre acestea fiind evidenţiate mai jos: 

- studierea instituţiei universitare drept o organizaţie ce pune 
accent pe parteneriate de tip profesor-student şi universitate-familie; 
- identificarea nevoilor studenţilor/doctoranzilor din punctul de 
vedere al desfăşurării optime a cursurilor în cadrul unei organizatii 
universitare sănătoase; 
- găsirea unui model care să răspundă nevoilor 
studenţilor/doctoranzilor privind modul de percepere a sănătăţii 
organizaţiei universitare; 
- măsurarea opiniilor studenţilor/doctoranzilor privind activităţile 
desfăşurate în cadrul organizaţiei universitare; 
 

Eşantionul exploratoriu a fost format din 32 de studenţi/doctoranzi din 
universităţi şi ţări diferite (Turcia, Italia, Cipru, Polonia, Cehia). 

Cercetarea s-a desfasurat în perioada august-noiembrie 2010. 

 
Tipul cercetării  Cercetarea a fost de tip anchetă iar instrumentul de 
culegere a informaţiilor -chestionarul autoadministrat.         

 
Prezentarea rezultatelor cercetării Analiza a fost efectuată în baza 
răspunsurilor primite. Chestionarul aplicat a fost format din 25 
întrebări din care ultimele 6 au fost de identificare (sex, vârsta, 
cetatenie etc).  
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Întrebare 
Răspuns 

Da Nu Nu ştiu 

1 
A 14 18 0 
B 11 21 0 
C 9 19 4 

2 
A 3 27 2 
B 8 24 0 
C 7 25 0 

5 
A 18 12 2 
B 20 10 2 
C 20 12 0 

10 

A 15 4 13 
B 13 6 13 
C 13 5 14 
D 12 6 14 
E 9 8 15 

11 
A 20 2 10 
B 15 7 10 
C 12 7 13 

12 

A 19 4 9 
B 16 7 9 
C 5 18 9 
D 18 5 9 

13 

A 15 7 10 
B 15 6 11 
C 16 6 10 
D 6 14 12 

17 
A 14 17 1 
B 20 12 0 
C 10 22 0 

18 A 22 9 1 
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B 25 5 2 

20 
A 14 16 2 
B 21 10 1 
C 22 7 3 

4   3 28 1 
6   14 18 0 
7   11 21 0 
14   0 0 32 
16   19 10 3 
19   9 14 9 
23   4 26 2 
24   2 19 11 
25   6 17 9 
 

  

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În foarte 
mare 

măsură 

Nici-
nici 

3   2 3 17 3 7 

8 
A 9 5 5 0 13 
B 9 7 7 0 9 
C 5 8 9 1 9 

 

  

În 
foarte 
mică 

măsură 

În mică 
măsură 

În mare 
măsură 

În 
foarte 
mare 

măsură 

Nici-
nici 

9   4 10 8 1 9 

15 
A 2 8 20 2  
B 4 15 11 2  
C 4 13 13 2  

21 
A 3 15 13 1  
B 4 12 15 1  
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C 6 8 15 3  
D 7 8 14 4 

 

 

22 
Propria 
decizie 

Decizie împreună cu 
familia Decizia familiei 

32 0 0 
 

Date socio-demografice 
 Vârstă Bărbaţi Femei 

D2 

23 2 0 
24 0 2 
26 0 3 
28 0 1 
29 1 0 
31 3 0 
35 3 0 
38 1 0 
40 0 1 
68 0 1 

Fără menţiuni 11 3 
D1   21 11 

D3 

Singur, ă 1  11  
Căsătorit, ă  6  

În parteneriat 6  
Divorţat 0  
Văduv, ă 0  

Fără menţiuni 9  

D4 

Român 1 1  
Alţi 3 ---  
Grec 2  
Croat 1  
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Cetăţenie sârbo-britanică 1  
Portughez 1  

Italian 11  
Fără menţiuni 15  

 

 Intrebarea 1 în opinia dumneavoastră, Universitatea/facultatea oferă 
studenţilor/doctoranzilor acces la: 

 
Majoritatea răspunsurilor au vizat inexistenţa serviciilor medicale gratuite, a unor 
activităţi extracurriculare dar şi spaţiilor de recreere, ceea ce arată că dintr-un anumit 
punct de vedere există anumite similitudini cu situaţia din România. 
 
Intrebarea 2 Universitatea oferă consiliere şi susţinere psihologica pentru 
studenţi/doctoranzi în: 
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Intrebarea 3  
 

 
 
Intrebarea 4  
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Intrebarea 5 Facultatea/universitatea dvs. organizeaza programe, activitati 
precum: 

 

 
 

Intrebarea 6 
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Intrebarea 7  

 
 

Intrebarea 8 în ce masura credeti ca programele (curriculare şi 
extracurriculare) derulate de facultatea/universitatea dvs. au scopul de 
a asigura: 
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Intrebarea 9  

 
 

Intrebarea 10 Dupa parerea dumneavoastra, organizatia  
universitara în care studiati/lucrati, priveste sanatatea din perspectiva:   

 
Intrebarea 11 Organizatia apreciaza performanta prin prisma:   
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Intrebarea 12 Considerati ca facultatea/universitatea dumneavoastra 
pune accent pe parteneriate intre:   

 
Intrebarea 13 Evaluarea activitatii studentilor/doctoranzilor pune 
accent pe:    
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Intrebarea 14 
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Intrebarea 15 Considerati ca regulile de functionare a 
facultatii/universitatii sunt: 

 
Intrebarea 16 
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Intrebarea 17 în opinia dumneavoastra, Universitatea/facultatea s-a 
implicat in: 

 
Intrebarea 18 Facultatea/universitatea dvs. a luat parte la derularea 
unor: 
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Intrebarea 19  

 
Intrebarea 20 La nivelul universtitatii, exista o metodologie obligatorie 
de evaluare profesionala a cadrelor didactice care sa presupuna: 
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Intrebarea 21 în ce masura considerati ca specializarea/specializarile 
prevazuta în diploma de absolvire pe care facultatea din care faceti 
parte o ofera studentilor la absolvirea cursurilor corespunde: 

 
 
Intrebarea 23 
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Intrebarea 24 
 

 
 
Intrebarea 25 
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Concluzii: 
 
Din analiza datelor demografice rezultă urmatoarele: 

 În contextul subiectelor analizate se constată că statutul social al 
marii majorităţi a respondenţilor este “Necasatorit”, distribuţia 
acestora pe categorii de vârstă fiind uniformă.  

 De remarcat este şi faptul ca aproape jumatate din cei 
intervievaţi nu au menţionat vârsta fapt ce nu ne permite o evaluare 
foarte exactă a distribuţiei acestora pe categorii de vârstă. 

 Din datele analizate se remarcă faptul ca universitatea şi echipa 
de management a acesteia mainfestă interes şi implicare vis-à-vis de o 
serie de tematici ce implică atât sănătatea comunităţii şi protecţia 
mediului înconjurător. 

 Tot din datele analizate rezultă că pe viitor implicarea 
universităţii şi echipei de management a acesteia trebuie să crească. 
Astfel se constată că ar fi utilă creşterea gradului de implicare prin: 

 oferire de servicii de consilere psihologica, 
 o mai strânsă comunicare între universitate şi reprezentanţii 

acesteia cu părinţii, 
 creşterea gradului de implicare în instruirea studenţilor vis-à-vis 

de responsabilizarea acestora, protecţia mediului sau autoprotecţia, 
 reducerea birocraţiei prin acţiuni de optimizare a prelucrării şi 

transmiterii informaţiilor şi documentelor, 
 adaptarea tematicilor de studiu şi a specializărilor functie de 

tendinţele şi cerinţele de pe piaţa forţei de muncă. 
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