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Rezumat 

Studiul de faţă prezintă demersurile pentru promovarea parteneriatelor universitate 

– mediu de afaceri la nivel european, situând analiza sub semnul celei de-a treia misiuni a 

universităţilor şi a implicării în dezvoltarea regională. Studiul aduce în discuţie rolul 

parteneriatelor în realizarea Agendei de Modernizare a Universităţilor, prezentând 

obiectivele generale şi specifice ale acestora. În acelaşi timp, el propune o analiză a 

tipurilor de interacţiuni cu mediul de afaceri la 20 de instituţii de învăţământ superior de 

afaceri din Europa, primele din clasmentul „Cele mai bune şcoli europene de afaceri” 
realizat de Financial Times în anul 2010. Metoda folosită este cea a analizei tematice a 

conţinutului datelor publicate pe website-uri şi în documente oficiale ale şcolilor de afaceri, 

la secţiunile care privesc Relaţiile cu companiile. Analiza efectuată a permis gruparea 

tipurilor de interacţiuni în trei arii tematice de interacţiune: educaţie, cercetare şi recrutare/ 

managementul talentelor. Concluzia este aceea că, în ciuda faptului că îşi definesc misiunea 

cu preponderenţă la nivel internaţional şi mai puţin la nivel regional şi că nu au oficii 

proprii pentru transferul de tehnologie sau pentru licenţierea proprietăţii intelectuale, şcolile 

de afaceri folosesc majoritatea punţilor de legătură cu mediul corporativ, aşa cum sunt 

descrise în literatura de specialitate. 
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Introducere  

 

Relaţia universitate – mediu de afaceri se află sub influenţa evoluţiilor economice 

şi sociale produse cu precădere la sfârşitul secolului XX. În mod tradiţional, conform 

modelului Humboldtian, universităţile erau entităţi autonome de profesionişti care se 

autoguvernau şi autoevaluau. În cadrul acestui model, obiectivele pe termen lung prevalau 

în faţa celor pe termen scurt, cunoaşterea teoretică o domina pe cea practică, cercetarea era 

strict legat de obiective disciplinare, iar viaţa academică era izolată de interesele sociale şi 

economice (Arbo şi Benneworth, 2007). Trecerea la societatea bazată pe cunoaştere a dus la 

reconsiderarea rolului universităţilor în societate şi la formalizarea celei de-a treia misiuni, 

care presupune contribuţii la dezvoltarea economică şi socială, îndeosebi prin creşterea 

interacţiunilor cu beneficiarii externi la nivel regional. Parteneriatul universitate – mediu de 
afaceri devine astfel factor-cheie al agendei politice legate de Europa cunoaşterii: 

Cooperarea dintre universităţi şi industrie trebuie să fie intensificată la nivel naţional şi 

regional şi orientată cu precădere spre inovaţie, crearea de start-up-uri, transfer şi 

diseminare de cunoştinţe (Commission of the European Communities COM(2003)/58).  

 Studiul de faţă prezintă demersurile iniţiate la nivelul Uniunii Europene pentru 

promovarea şi consolidarea parteneriatelor universitate – mediu de afaceri şi propune o  

analiză a tipurilor de interacţiuni cu mediul de afaceri la 20 de instituţii de învăţământ 

superior de afaceri din Europa, primele din clasmentul „Cele mai bune şcoli europene de 

afaceri”, realizat de Financial Times în anul 2010. Metoda de cercetare folosită este analiza 

tematică de conţinut, al cărei scop este acela de a identifica temele comune în baza unei 

scheme de codare. Analiza tematică este cea mai veche şi cea mai frecvent utilizată tehnică 
a analizei de conţinut, ea oferind o prezentare descriptivă a datelor calitative.  

 

 

1. Parteneriatul cu mediul de afaceri în contextul celei de-a treia misiuni a 

universităţilor 
 

Cu toate că cea de-a treia misiune a fost teoretizată în secolul al XX-lea, există 

numeroase exemple care dovedesc faptul că universităţile au sprijinit dintotdeauna 

dezvoltarea economică şi socială. Conform autorilor Martin Ben R. şi Etzkowitz H. (2000), 

în secolul al XIX-lea, cea de-a treia misiune era probabil chiar mai pronunţată decât astăzi:  

de exemplu, departamentele de inginerie ale universităţilor germane lucrau îndeaproape cu 

companiile din domeniul ingineriei mecanice, civile, chimice – şi puţin mai târziu – din 
sectorul ingineriei electrice, acţionând ca laboratoare de cercetare pentru noile companii. 

De asemenea, în Marea Britanie şi Franţa, fizicieni de renume precum Lord Kelvin sau 

Marie Curie se preocupau de probleme industriale, în timp ce în Statele Unite ale Americii 

universităţile primeau teren în schimbul ajutorării fermierilor şi sprijinirii dezvoltării. 

Formalizarea celei de-a treia misiuni se realizează însă târziu, după cel de-al doilea război 

mondial, ca urmare a reformulării rolului cunoştinţelor, noţiunea fiind naturalizată în anii 

„80-„90 (Laredo, 2007). 

Numeroase proiecte au fost consacrate identificării şi delimitării activităţilor parte 

a celei de-a treia misiuni a universităţilor, cel mai complex dintre acestea fiind cel derulat 

de un grup de cercetători de la Universitatea Sussex din Marea Britanie (Molas-Gallart et 

al., 2002). Conform autorilor citaţi, activităţile celei de-a treia misiuni sunt legate de 
generarea, folosirea, exploatarea cunoştinţelor şi a altor capabilităţi ale universităţii în afara 

acesteia. Molas-Gallart et al. au propus o abordare holistică şi un cadru conceptual 
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comprehensiv pentru înţelegerea reţelei de interacţiuni care leagă universităţile de restul 

societăţii, principalele activităţi ale celei de-a treia misiuni fiind: comercializarea de 

tehnologie, activităţile antreprenoriale, consiliile consultative, comercializarea facilităţilor, 

cercetarea pe bază de contract, colaborarea non-academică pentru cercetarea ştiinţifică, 

mobilităţile de personal didactic şi din industrie, plasamente de studenţi şi alte legături cu 

piaţa muncii, activităţi de educare şi formare non-tradiţionale, alinierea curriculei la nevoile 

sociale, colaborarea prin reţelele sociale, diseminarea rezultatelor cercetării în medii non-

academice.  

Conform analizei efectuate de Garcıa-Aracil şi Palomares-Montero (2010), atenţia 

foarte mare acordată celei de-a treia misiuni şi parteneriatelor universitate – mediu de 

afaceri are la bază schimbarea relaţiei dintre ştiinţă şi societate şi creşterea rolului socio-

economic al producerii de cunoştinţe. La nivelul Uniunii Europene (UE), s-au realizat studii 
menite să identifice factorii care afectează comportamentele actorilor şi instituţiilor 

implicate în relaţia industrie – ştiinţă şi să se compare performanţele ţărilor legate de 

colaborarea pentru cercetare – dezvoltare, mobilitatea persoanelor, cooperare pentru 

educaţie şi formare, comercializare a rezultatelor cercetării – dezvoltării.  

În pofida acestor dezvoltări teoretice, creare unui instrument standard de evaluare 

a activităţilor celei de-a treia misiuni este un demers extrem de dificil, pe de o parte din 

cauza lipsei consensului asupra definirii acesteia (Molas-Gallart şi Castro-Martínez, 2007), 

şi, pe de altă parte, pentru că datele existent sunt limitate la activităţile cu caracter 

comercial, pe care universităţile sunt obligate să le înregistreze în scop administrativ. 

Opinia este împărtăşită şi de Laredo P. (2007): majoritatea studiilor se concentrează pe 

activitatea de licenţiere, patentare şi start-up-uri, care sunt semnificative doar pentru o parte 
a sectoarelor şi oferă şanse minime universităţilor de a veni cu contribuţii de valoare 

mondială. Multe dintre activităţile de colaborare se derulează de cele mai multe ori cu firme 

mari, de obicei din aceeaşi regiune, motiv pentru care activităţile celei de-a treia misiuni 

sunt legate de probleme de dezvoltare regională.  

În acest sens, conform rezultatelor unui studiu efectuat la nivel european în anul 

2006, cooperarea universitate – mediu de afaceri se realizează cu precădere la nivel 

regional, 86,9% dintre respondenţi considerând că proximitatea favorizează interacţiunile şi 

calitatea dialogului (The German Academic Exchange Service (DAAD), 2006). Contribuţia 

la dezvoltarea regională se poate materializa prin: crearea şi exploatarea cunoştinţelor 

rezultate prin cercetare, transferul cunoştinţelor prin funcţia de educaţie, participarea la 

dezvoltarea culturală şi comunitară, susţinerea incluziunii sociale şi a eforturilor de 

marketing ale regiunilor la nivel naţional şi internaţional (Goddard şi Puukka, 2008). Un 
model ideal de implicare regională a universităţilor este cel oferit de Goddard şi Chatterton 

(apud Arbo şi Benneworth, 2007): acesta ia în considerare, pe de o parte sinergiile 

productive dintre educaţie, cercetare şi servicii pentru comunitate la nivel de universitate, 

şi, pe de altă parte, conexiunile dintre competenţe, inovaţie şi comunitate la nivelul 

regiunile. În momentul în care interfaţa universitate – regiune este corect gestionată, fiecare 

componentă a modelului le poate influenţa pe celelalte, generând beneficii reciproce. Cu 

toate acestea, în practică există numeroase bariere ale implicării regionale a universităţilor, 

cele mai importante dintre acestea fiind surprinse în studiul realizat de Organizaţia pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD): pe de o parte, este vorba de bariere care 

rezultă din caracteristicile sistemelor naţionale de educaţie şi din structurile de finanţare şi, 

pe de altă parte, de bariere legate de mecanismele de cooperare. În cea din urmă categorie 
este inclusă şi slaba colaborare dintre universităţi şi mediile de afaceri regionale, rezultatul 

fiinda acela că instituţiile de învăţământ superior sunt încă o sursă nesemnificativă de 
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cunoştinţe pentru firme, cu excepţia companiilor high-tech din domenii precum IT sau 

biotehnologie. Motivele sunt legate de existenţa unor priorităţi divergente: cadrele didactice 

nu sunt interesate de rezolvarea problemelor de rutină ale firmelor şi de cele mai multe ori 

eşuează în oferirea de soluţii în timp util. Mai mult, restricţiile impuse de firme privind 

publicarea rezultatelor cercetărilor creează alte constrângeri (OECD, 2007) 

La nivel internaţional, au fost formulate şi o serie de opinii contra adoptării celei 

de-a treia misiuni şi a creşterii interacţiunilor cu mediul extern. Slaughter S. şi Leslie, L. L. 

(1997) vorbesc despre apariţia capitalismului academic, care se produce atunci când 

instituţiile universitare şi staful lor se angajează în comportamente de piaţă, de exemplu – în 

activităţi pentru generarea profitului, crearea de companii spin-off, parteneriate cu mediul 

de afaceri, competiţii pentru granturi, transfer de tehnologie, contracte de servicii etc. În 

acest context, funcţiile de educaţie şi cercetare sunt dezavantajate în comparaţie cu 
cercetarea antreprenorială. Această situaţie obligă la reînnoirea tipului de relaţie guvern – 

universităţi – societate şi duce la apariţia unui nou contract social. În opinia lui Vavakova 

B. (1998), ideea unui nou contract social între universităţi şi societate a prins „rădăcini”, 

promovată îndeosebi de autorităţile publice: după anul 1980, s-au redus fondurile pentru 

cercetare, cercetătorii fiind îndemnaţi să dezvolte noi relaţii cu industria. Dar interesele 

economice private nu sunt interesele societăţii, iar transparenţa transferului de cunoştinţe 

public – privat este redusă. În opinia autorului citat, relaţia academie – industrie nu este o 

practică negativă per se; problema este cum să se prevină efectele transformării 

cunoştinţelor din bun public în bun de uz discreţionar.  

Pentru Etzkowitz H. Webster, A. Gebhardt A. şi Terra, B. (2000), universităţile 

care dezvoltă activităţi specifice celei de-a treia misiuni sunt universităţi antreprenoriale, 
cu un rol central în procesele de inovare şi creştere economică, îndeosebi în context 

regional. Paradigma antreprenorială poate fi plasată în parametrii Modelului elicei triple – 

introdus de Leydesdorff şi Etzkowitz, conform căruia principalii actori implicaţi în 

procesele de inovare se regăsesc în trei sfere instituţionale: stat, comunitatea ştiinţifică şi 

industrie. Brătianu C. şi Stanciu S. (2010) trec în revistă caracteristicile universităţii 

antreprenoriale şi evidenţiază faptul că cercetările nu trebuie reduse la simple matrici şi la 

crearea unei culturi manageriale orientate spre obţinerea profitului. Antreprenoriatul trebuie 

să îmbunătăţească misiunea universităţilor astfel încât acestea să devină mai puternice, 

pentru a face faţă noilor medii economice turbulente şi competiţiei de piaţă.  

    

 

2. Cadrul strategic al parteneriatului universitate – mediu de afaceri la nivel european 
 

Importanţa universităţilor pentru triunghiul cunoaşterii a fost recunoscută la 

nivelul decizional al Uniunii Europene încă de la Summitul de la Hampton Court din 2005, 

în care dezbaterea politică a vizat modernizarea învăţământului superior pentru a îndeplini 

obiectivele asumate prin Agenda Lisabona, de a transforma Europa în cea mai puternică 

economie bazată pe cunoştinţe din lume. În anul 2006, prin publicarea documentului 

privind Agenda de Modernizare a Universităţilor, s-au stabilit nouă arii în care schimbarea 

era absolut necesară. Dintre acestea, cea de-a treia arie a vizat direct dialogul universitate – 

mediu de afaceri, mai exact oferirea de stimulente pentru încurajarea parteneriatelor cu 

mediul de afaceri (Commission of the European Communities COM(2006)/208). 

În anul 2008, Comisia europeană a realizat un raport privind Modernizarea 
universităţilor pentru competitivitatea Europei într-o economie globală (Commission of the 

European Communities Report COM(2008)/680), în care recunoaşte progresele, dar şi 
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nerealizările, în toate cele nouă arii. În ceea ce priveşte parteneriatele cu comunitatea de 

afaceri, se recunoaşte că acestea sunt încă sporadice. Principalele realizări menţionate în 

acestă direcţie sunt iniţierea Forumului pentru colaborare Universitate – mediu de afaceri 

şi acţiunea Marie Curie Parteneriate şi Colaborări Industrie – Învăţământ Superior din 

Programul Cadru 7 „Oameni”, cea din urmă menită să întărească cooperarea pentru 

cercetare, dezvoltarea carierei şi diseminarea de cunoştinţe, în particular înspre sectorul 

întreprinderilor mici şi mijlocii.  

În anul 2009, Comisia europeană publică un documentul strategic privind Un nou 

parteneriat pentru modernizarea universităţilor: Forumul Uniunii Europene pentru 

Dialogul Universitate – Mediu de Afaceri (Commission of the European Communities 

COM(2009)/158), pentru a evidenţia progresele realizate şi a stabili direcţii noi de acţiune. 

Conform concluziilor formulate, principalele probleme la care dialogul universitate – mediu 
de afaceri poate oferi soluţii sunt insuficienta pregătire a absolvenţilor pentru piaţa muncii şi 

capacitatea încă redusă de inovare la nivel european.  

Luând în considerare situaţia curentă şi nevoile identificate din studiile efectuate, la 

nivel european au fost definite două obiectivele politice generale ale dialogului universităţi 

– mediu de afaceri: 1) îmbunătăţirea relevanţei învăţământului superior pentru piaţa muncii 

şi 2) îmbunătăţirea capacităţii de inovare a Europei, accelerând implementarea Agendei de 

Modernizare a Universităţilor. Obiectivele generale sunt particularizate prin obiective 

specifice, care vizează: sprijinirea dezvoltării curriculei; identificarea abilităţilor necesare la 

intrarea pe piaţa muncii; dezvoltarea unor atitudini antreprenoriale pentru absolvenţi, cadre 

didactice şi cercetători; sprijinirea dezvoltării unor structuri relevante de guvernanţă în 

universităţi; promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; stimularea inter- şi 
transdisciplinarităţii în agenda de cercetare şi training; sprijinirea schimbului şi creării de 

cunoştinţe prin mobilitate între universităţi, ofertanţi de cercetare şi mediu de afaceri 

(Commission of the European Communities Staff Working Document SEC(2009)/ 423) 

Obiectivele generale ale colaborării universitate – mediu de afaceri sunt, de altfel, 

surprinse şi în Strategia Europa 2020, adoptată în iunie 2010, care oferă un plan de 

reînnoire economică menit să ghideze economia Uniunii Europene în perioada de recesiune 

şi să ofere o calitate mai ridicată a vieţii. Noua strategie are la bază şapte iniţiative, trei 

dintre acestea vizând cu prioritate educaţia şi cooperarea universitate – mediu de afaceri: 

Uniunea Inovaţiei, O nouă agendă pentru aptitudini şi joburi şi Tineri în mişcare (Europea 

Commission Communication COM(2010) 2020).  Schema de finanţare pentru perioada 

2007-2013 alocă sume importante educaţiei, inovaţiei, cercetării şi, implicit, cooperării 

universitate – mediu de afaceri la nivel regional, prin programe precum Regions for 
Knowledge, Regions for economic change, Europe Innova sau prin instrumentele financiare 

ale Fondului European pentru Dezvoltare Regională sau ale Fondului Social European.  

  

 

3. Obiectivele şi metodologia cercetării 

 

Cea mai mare parte a studiilor care vizează parteneriatul universitate – mediu de 

afaceri este centrată pe analiza transferului şi comercializării de tehnologie şi vizează cu 

precădere universităţile cu profil tehnic. Literatura dedicată relaţiei şcolilor de afaceri cu 

industria/ mediul de afaceri este limitată (Birchall şi Chanaron J, 2006), unii autori 

invocând lipsa „potenţialului de piaţă” al ştiinţelor sociale şi umaniste (Schartinger, 
Schibany şi Gassler, 2001). Cu toate acestea, rolul şcolilor de afaceri în societate este bine 

articulat: ele trebuie să servească drept sursă de gândire critică pentru mediul de afaceri, să 
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avanseze cercetări pentru profesionalizarea practicilor de afaceri şi să servească intereselor 

sociale largi (Pfeffer şi Fong, 2004). Mai mult, educaţia de afaceri trebuie să le ofere 

absolvenţilor cunoştinţe teoretice şi practice, precum şi abilităţi care să conducă la 

îmbunătăţirea planificării, organizării, implementării şi controlului activităţilor economice, 

nu doar în sectorul privat, ci şi în cel public şi non-profit. Absolvenţii studiilor de afaceri 

joacă un rol extrem de important în cadrul activităţilor economice şi sociale din toate 

sectoarele de activitate. Nu întâmplător, cererea pentru studiile de afaceri a crescut exploziv 

după cel de-al doilea război mondial: în Europa se estimează că există circa 750 de instituţii 

de învăţământ superior care oferă studii de business şi peste 1000 în ţări precum Japonia, 

India sau Mexic, Statele Unite ale Americii lansând pe piaţa muncii peste 500.000 de 

absolvenţi de studii de afaceri anual (Tuning Project, 2010). Conform statisticilor Eurostat, 

la nivelul EU 27, la nivelul anului 2008, 34,4% dintre studenţii europeni urmau cursuri în 
domeniul ştiinţelor sociale, de afaceri şi dreptului, procentul fiind de 56% în cazul 

României (Eurydice, 2009). Studii recente realizate în România în rândul studenţilor de la 

specializări economice şi de afaceri indică legături slabe cu mediul de afaceri, dimensiunea 

redusă a activităţilor practice, chiar şi îngrijorarea pentru obţinerea cu certitudine a unui loc 

de muncă (Nistoreanu, Hornoiu şi Nistoreanu, 2010), precum şi un grad relativ redus de 

cunoaştere a măsurilor şi acţiunilor întreprinse de universităţi în direcţia definirii valorilor 

în relaţia cu mediul de afaceri (Burcea şi Marinescu, 2011). 

Având în vedere aceste considerente, studiul de faţă propune analiza relaţiei 

universitate – mediu de afaceri în cazul a 20 de instituţii de învăţământ superior europene 

incluse în Topul „Celor mai bune şcoli de afaceri din Europa”, publicat de Financial Times 

în anul 2010. Cercetarea vizează oferirea răspunsului la următoarele întrebări: Declaraţia 
de misiune a şcolilor de afaceri include elemente specifice celei de-a treia misiuni?Şcolile 

de afaceri îşi articulează misiunea şi la nivel regional?Au şcolile de afaceri structuri 

formale pentru dialogul cu mediul de afaceri?Care sunt cele mai frecvente tipuri de 

interacţiuni universitate – mediu de afaceri în cazul şcolilor europene de afaceri? 

Metoda de cercetare folosită a fost analiza tematică a conţinutului datelor publicate 

pe site-urile oficiale ale universităţilor, cu scopul de a identifica principalele teme legate de 

Relaţiile cu comapniile, respectiv principalele tipuri de interacţiuni cu mediul de afaceri. 

Demersul a vizat inferenţe calitative şi a urmat algoritmul clasic al analizei de conţinut 

(Krippendorff, 2004): 1) stabilirea unităţii de analiză: au fost avute în vedere secţiunile care 

prezentau misiunea/filozofia şcolilor de afaceri, structura organizatorică, precum şi 

secţiunea Relaţii cu companiile, studiul preliminar confirmând prezenţa acesteia la 90% 

dintre site-urile în discuţie; 2) stabilirea eşantionului: s-a optat pentru alegerea primelor 20  
de instituţii de învăţământ superior de afaceri din Europa, primele din clasmentul „Cele mai 

bune şcoli europene de afaceri”, realizat de Financial Times în anul 2010, pornindu-se de la 

premisa că ele prezintă modele de bune pratici; 3) codarea datelor: s-a optat pentru o 

schemă de codare stabilită apriori, care includea precondiţiile dialogului cu mediul de 

afaceri – respectiv orientarea misiunii universităţilor către mediul de afaceri; dedicarea unui 

fond special de resurse pentru colaborare; existenţa unor structuri formale pentru dialog 

(Birchall şi Chanaron, 2006) -, precum şi tipurile de interacţiuni clasice cu mediul de 

afaceri, aşa cum rezultă din literatura de specialitate: angajarea absolvenţilor, conferinţe 

comune, crearea de noi firme, întâlniri informale, coordonare comună a tezelor de 

dizertaţie/ doctorat, formări pentru angajaţi, mobilitatea cercetătorilor către industrie şi vice 

versa, perioade sabatice pentru cercetători, proiecte de cercetare în colaborare, cursuri 
susţinute de reprezentanţi ai mediului de afaceri, contracte de cercetare şi consultanţă, 

folosirea facilităţilor universităţilor de către reprezentanţii mediului de afaceri, licenţierea 
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proprietăţii intelectuale către industrie, cumpărarea unor prototipuri de către reprezentanţii 

mediului de afaceri, publicaţii pentru industrie etc. (Schartinger, Schibany şi Gassler, 

2001); 4) culegerea, selectarea şi reducerea datelor; 5) realizarea de inferenţe calitativ şi 

oferirea răspunsului la întrebările cercetării enunţate anterior.  

 

 

4. Principalele rezultate ale cercetării 

 

 

4.1 Misiunea şcolilor de afaceri.  Cerinţele implicării regionale 

 

Aşa cum a rezultat din analiza efectuată, misiunea centrală a şcolilor de afaceri 
este aceea de a pregăti liderii viitorului (Imperial College Business School), o nouă 

generaţie de oameni de afaceri şi antreprenori (University of Oxford: Said), capabili să 

reflecteze asupra implicaţiilor politice şi sociale (HEC Paris), responsabili şi preocupaţi 

(INSEAD), care să promoveze inovaţia şi schimbarea în organizaţii (IE Business School), 

conştienţi de rolul pe care îl au în noua economie gloablă (Imperial College Business 

School). Legat de cea de-a doua misune – cercetarea ştiinţifică, şcolile de afaceri îşi propun 

să pună cunoaşterea în acţiune (Cranfield School of Management), să ofere cercetări de 

actualitate (HEC Paris), inovative, interdisciplinare, relevante la nivel global (Rotterdam 

School of Management), să extindă frontierele gândirii academice şi să influenţeze 

practicile de afaceri (INSEAD), să se concentreze pe rezolvarea de probleme (IMD), dar 

luând în considerare conexiunile cu lumea largă (University of Oxford: Said),  pentru a crea 
o abordare creativă a managementului pentru secolul XXI (ESCP Europe) şi a contribui la 

profesionalizarea managementului şi încurajarea antreprenoriatului (Vlerik Leuven Gent 

Management School). 

Şcolile de afaceri servesc cu precădere interesele companiilor care le 

sponsorizează şi intersele mediului de afaceri. În acest context, cea de-a treia misiune – 

contribuţia la dezvoltarea societăţii - nu este formulată explicit, ci derivă din îndeplinirea cu 

succes a primelor două misiuni: liderii viitorului vor fi capabili să creeze valoare pentru 

organizaţiile şi comunităţile în care activează (INSEAD), să genereze locuri de muncă, 

bogăţie şi bunăstare socială (IE), să creeze impact asupra oamenilor, firmelor şi societăţilor 

(IESE Business School), să contribuie la progresul indivizilor, companiilor şi sistemelor 

economice (SDA Bocconi). Foarte puţine sunt cazurile în care cea de-a treia misiune este 

formulată explicit: astfel, ESCP Europe îşi propune să contribuie activ la dezvoltarea 
economiei europene, Esade Business School să ajute la procesul de modernizare a 

economiei Spaniei, Stocholm Scool of Economics să promoveze schimbarea şi dezvoltarea 

în societate etc.  

În privinţa implicării regionale, instituţiile alese pentru analiză în cadrul acestui 

studiu alcătuiesc clasamentul celor mai bune şcoli de afaceri din Europa şi chiar din lume,  

iar misiunea acestora vizează cu precădere impactul la nivel internaţional. Situaţia este 

explicabilă într-o oarecare măsură, având în vedere faptul că know-how-ul de care dispun 

este de inters pentru companii din întreaga lume, nu doar din plan regional. Mai mult, 

şcolile de afaceri atrag foarte puţini studenţi din regiunea – chiar ţara – în care-şi desfăşoară 

activitatea de bază, care, la absolvire, „transferă” competenţele acumulate către zonele pe 

care le aleg pentru angajare.  
Implicarea regională devine sensibil mai accentuată pe măsura ocupării unor 

poziţii mai joase în clasament şi este definită prin misiune doar în cazul a aproximativ un 
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sfert dintre şcolile de afaceri studiate. City University Cass îşi propune să fie şcoala 

oraşului Londra şi a intelectualităţii acestuia, Leuven Vlerik Gent să sprijine 

transformarea Leuven-ului într-o regiune bazată pe cunoştinţe iar Universitat of St. Gallen 

se defineşte ca un loc pentru studenţi şi pentru oamenii din regiune deopotrivă.  University 

of Strathclyde Business School îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

comunitatea locală, regională şi internaţională, respectând promisiunea fondatorului – 

John Anderson, cel care acum 215 ani propunea o şcoală care să pregătească lucrătorii din 

Glasgow, anticipând astfel legătura dintre educaţie, creştere economică şi prosperitate. 

Articularea misiunii regionale se realizează prin activităţile centrelor de cercetare, care 

propun să aducă soluţii şi perspective asupra dezvoltării economiilor regionale şi capitalului 

uman şi social al zonei. Spre exemplu, la Leuven Vlerik Gent, de mai mult de 50 de ani, 

cercetarea academică, resursele educaţionale şi transferul de tehnologie au fost puse în 
sprijinul transformării Leuven-ului într-o regiune bazată pe cunoştinţe. Eforturile s-au 

materializat în crearea a peste 85 de companii spin-off, sprijinirea a numeroase iniţiative 

pentru care să aducă împreună centrele de cercetare şi companiile high-tech din zonă etc. În 

cazul şcolii de afaceri St. Gallen, implicarea regională se realizează şi prin oferirea de 

cursuri publice în cadrul intern sau în afara şcolii (prin programul HSG în regiune) sau prin 

susţinerea programelor culturale locale. Universitat St. Gallen prezintă cu regularitate un 

raport de evaluare a efectelor sale asupra economiei regionale, transferului de cunoştinţe, 

contribuţiei la inovare, formare şi învăţare de-a lungul vieţii, implicare în viaţa socială.  

În cazul celorlalte şcoli de afaceri avute în vedere, în ciuda faptului că implicarea 

regională nu este definită prin misiune, au putut fi identificate o serie de alte iniţiative de 

implicare regională şi de sprijinire a comunităţilor locale. Şcolile de afaceri din Anglia 
încurajează activ iniţiativele de voluntariat: London Business School consideră că este 

important să susţii comunitatea din care faci parte şi în această idee sprijină şcolile şi 

colegiile locale prin activităţi de educare, mentorat şi, în acelaşi timp, ca parte a 

programului de responsabilitate socială, încurajează cadrele didactice, personalul 

administrativ şi studenţii să ia parte la acţiuni de voluntariat. La rândul ei, Imperial College 

Business School a înfiinţat un Grup de Acţiune Comunitară (Community Action Group) 

care să coordoneze toate acţiunile de voluntariat în care este implicată comunitatea 

academică. Şcoala de afaceri INSEAD are un program complex de acţiuni de mediu prin 

care încurajează angajaţii şi studenţii să recicleze, să folosească surse alternative de energie, 

să folosească transportul public etc., pentru a genera efecte favorabile în regiunile în care-şi 

desfăşoară activitatea.  

Dată fiind, în majoritatea cazurilor, situarea în oraşe-metropolă, şcolile de afaceri 
îşi prezintă locaţiile în ofertele de recrutare, contribuind astel la eficientizarea 

marketingului urban. Alte iniţiative de colaborare regională sunt legate de centrele de 

promovare a antreprenoriatului în regiune, de centrele de cercetare organizate în jurul 

programelor de dezvoltare urbană, colaborarea cu autorităţile regionale pentru diverse 

proiecte sau realizarea de studii centrate pe problemele economiilor regionale. Dincolo de 

aceste iniţiative punctuale, misiunea şcolilor de afaceri rămâne aceea de a se impune la 

nivel global, de a forma resurse umane capabile să fie integrate în piaţa internaţională a 

muncii, de a găsi soluţii aplicabile global, nu doar regional.  
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4.2 Structuri pentru colaborarea cu mediul de afaceri. Structuri consultative 

 

La toate şcolile avute în vedere, analiza efectuată a relevat prezenţa unor structuri 

clasice de tipul departamentelor pentru Relaţii cu companiile (HEC Paris, INSEAD, ESCP 

Europe, Essec Business School etc.) Relaţii cu partenerii/  Parteneriate corporative 

(London Business School, IE, EM Lyon Business School, Leuven Vlerik Gent etc.), dar şi a 

unor hibride, gen: Relaţii cu alumni şi corporaţiile (Rotterdam School of Management), 

Cariere şi parteneriate (EM Lyon Business School), Dezvoltare şi relaţii corporative 

(University of Oxford: Said), Dezvoltare şi relaţii externe (City University: Cass), Relaţii 

cu companiile şi donatorii (Stockholm School of Economics) etc. Între atribuţiile 

departamentelor se regăsesc menţinerea relaţiei cu indivizii şi instituţiile cu care şcoala de 

afaceri are relaţii de colaborare, dezvoltarea de propuneri pentru proiecte de colaborare, 
monitorizarea şi evaluarea rezultatelor interacţiunilor.  

Pentru cele mai multe din şcolile de afaceri analizate, relaţia cu companiile se 

derulează cu precădere prin intermediul propriilor fundaţii (HEC Foundation, IE 

Foundation, ESCP Europe Fundation, Fundacio Esade, Fondation EmLyon etc.) şi vizează 

obţinerea de sponsorizări pentru susţinerea obiectivelor strategice. Multe dintre şcolile de 

afaceri au o ofertă complexă şi bine structurată pentru companii, care comportă şi 

numeroase avantaje în schimbul sumelor donate. Pentru acest motiv, ele au propriile 

structuri de Relaţii cu donatorii, care sunt cu preponderenţă corporaţii şi firme 

multinaţionale. O situaţie specială a fost întâlnită la IMD Business School: relaţiile cu 

companiile se derulează prin intermediul Biroului Reţelei de Învăţare Corporativă 

(Corporate Learning Network), o structură prin care, în schimbul unei contribuţii anuale, 
membrii au acces la o varietate de servicii şi posibilităţi de relaţionare. De asemenea, se 

impune a menţiona faptul că şcolile care fac parte din universităţi cu profil mixt (tehnic, 

medical, economic, social etc.) precum Imperial College Business School sau University of 

Strathclyde Business School beneficiază de structuri specializate comune pentru relaţiile cu 

companiile, de genul Oficiilor de Transfer de Tehnologie.  

Toate şcolile analizate au unul sau mai multe board-uri/ consilii/ comisii 

consultative  din care fac parte preşedinţi, directori executivi şi manageri ai unor companii 

multinaţionale cu sedii şi activităţi în regiune, precum şi absolvenţi care ocupă poziţii de 

top în lumea afacerilor, la City University: Cass existând chiar un consiliu special format 

din alumni – Cass Alumni Board. Rolul acestora este de lua parte la definirea strategiilor, 

de a susţine eforturile care privesc strângerea de fonduri, de a transmite nevoile şi tendinţele 

curente din economia reală şi de a contribui la adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele 
economice şi sociale. Pe lângă acestea, există şcoli în care funcţionează structuri formate 

din specialişti în resurse umane: de exemplu, la INESEAD există Comisia Consultativă 

pentru Managementul Educaţiei,  iar la IMD – Consiliu Consultativ de Resurse Umane, al 

căror rol este acela de a transmite managementului principalele tendinţe de pe piaţa muncii 

şi nevoile legate de managementul talentelor şi formarea competenţelor de specialitate. În 

acelaşi fel, la Esade Business School din Spania există un Consiliu Profesional Consultativ, 

care se implică în la adaptarea curiculei şi modelarea conţinuturilor educaţionale. De 

menţionat este faptul că şcolile de afaceri din Franţa au o relaţie specială cu Camerele de 

Comerţ şi Industrie, care le susţin şi se implică în activităţile acestora: ESCP Europe 

beneficiază de suportul Camerelor de Comerţ nu doar la sediul din Paris, ci şi în Italia, la 

Torino sau în Germania, la Berlin; EM Lyon Business School este susţinută de către 
Camera de Comerţ şi Industrie din Lyon, iar Essec Business School are susţinerea Camerei 

Versailles Val-d‟Oise Yvelines. O situaţie specială poate fi evidenţiată la Universitat St. 
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Gallen: conform legislaţiei în vigoare, şcoala are un consiliu de conducere alcătuit din 11 

membri ai Parlamentului regional, condus de directorul Ministerulului Cantonal al 

Educaţiei.  

 

 

4.3 Tipuri de interacţiuni şi parteneriate şcoală de afaceri – companii 

 

Relaţia şcoală de afaceri – companii este în cele mai multe dintre cazuri mijlocită 

de existenţa unui contract de sponsorizare/ donaţie, fie că este vorba de sume vărsate în 

conturile fundaţiilor şi ale căror destinaţii sunt stabilite în funcţie de obiectivele strategice, 

fie că este vorba de susţinerea unor acţiuni punctuale. Companiile pot contribui prin 

achitarea unor taxe fixe, anuale sau multianuale, de tipul cotizaţiilor, sponsorizărilor, 
donaţiilor, contribuţiilor caritabile prin fondurile absolvenţilor (charitable besquest) etc. 

sau, în cazul Franţei, prin direcţionarea taxelor de învăţare (taxe d’apprentisage) către 

şcolile de afaceri. În schimbul acestor sume, companiilor li se oferă numeroase facilităţi şi 

avantaje: garantarea vizibilităţii în campus prin oferirea de spaţii pentru publicitate pe siteul 

de Internet, prin afişarea siglelor şi a elementelor de identitate la panoul de onoare; condiţii 

financiare avantajoase pentru programele educaţionale şi de formare, precum şi pentru 

participarea la târgurile de joburi sau la alte evenimente din campus; acces privilegiat la 

reţelele profesionale şi centrele de expertiză; participare la procesele de luare a deciziilor 

prin implicarea în comisiile consultative; prioritate în obţinerea broşurilor care conţint CV-

urile viitorilor absolvenţi; acces la newslettere şi reviste de specialitate  de exemplu, la 

Vlerick Leuven Gent Management School se publică cu regularitate Corporate Partnership 
Magazine, în care sunt evidenţiate parteneriatele cu companiile; acces gratuit la resursele 

bibliotecii; zile dedicate companiilor etc.  

Principalele tipuri de interacţiuni dintre şcoli de afaceri şi companii rezultate în 

urma analizei au fost grupate în funcţie de trei arii tematice de interacţiune şi sunt 

prezentate în tabelul nr. 1. 

Tabel nr. 1: Arii tematice şi tipuri de interacţiuni între şcolile de afaceri şi companii 

Aria tematică de 

interacţiune 

Tipul de interacţiune 

 

 
 

Educaţie, Formare  
& 

Parteneriate educaţionale 

Programe personalizate de formare pentru companii 
Oferirea unor certificate comune 

Sponsorizarea unei specializări 
Parteneriate pedagogice în cadrul programe existente: crearea 
unor cursuri dedicate, dezvoltarea de studii de caz, simulări şi 

jocuri de întreprindere, prelegeri susţinute de manageri etc. 

 
 
 

 
 

Parteneriate pentru 
cercetarea ştiinţifică 

 
 
 
 

Înfiinţarea/ sprijinirea unei catedre 
Implicare în activităţile Centrelor de cercetare 

Cercetare colaborativă  

Accesarea unor scheme de finanţare 
Cercetare pe bază de contract  

Consultanţă de afaceri 
Forumuri de afaceri şi evenimente ştiinţifice 

Cluburi de cercetare 
Publicaţii pentru mediul de afaceri 

Sponsorizări ale unor cadre pentru derularea cercetărilor   
Oferirea de facilităţi pentru reuniuni, parcuri industriale, 

incubatoare de afaceri etc.  
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Recrutare  
&  

Managementul talentelor 

Prezentări în campus 
Interviuri de recrutare în campus 

Ateliere de lucru şi mese rotunde pentru proiecte profesionale  
Vizite ale studenţilor în companii  

Târguri de joburi  
Stagii de practică 

Perioade obligatorii de cercetare în companii 
Plasamente industriale 

Mentorat 
Acordarea de burse pe perioada studiilor  

Sprijinirea cluburilor studenţeşti 
Oferirea de premii şi organizarea de concursuri etc. 

 

 

4.3.1 Parteneriatele pentru educaţie şi formare 

 

În privinţa parteneriatelor educaţionale, ofertele tuturor şcolilor de afaceri 

excelează în oferirea unor programe şi formări de specialitate, în campus sau la sediul 

companiilor, tradiţional sau în sistem on-line, cu durată fixă sau variabilă. O tendinţă nouă 

pe piaţa educaţională a şcolilor de afaceri constă în oferirea unor certificate comune; spre 
exemplu, la HEC Paris, sunt dezvoltate seturi de cursuri şi module specializate totalizând 

100 de ore, la finalul cărora absolvenţii primesc un certificat pe care este înscris şi numele 

companiei care a sprijinit proiectul, alături de numele instituţiei de învăţământ.   

ESCP Europe le propune companiilor partenere care doresc să se implice în 

formarea viitorilor colaboratori o serie de parteneriate pedagogice, precum intervenţii din 

partea managerilor în cadrul cursurilor, jocuri de întreprindere şi simulări, dezvoltare de 

studii de caz bazate pe problematici reale. Şi EM Lyon Business School le oferă ocazia 

managerilor şi experţilor să intervină în cadrul cursurilor şi chiar să susţină direct o anume 

specializare, alăturându-se corpului didactic. Aceeaşi abordare este întâlnită şi în cazul altor 

şcoli de afaceri: de exemplu, London Business School care le oferă directorilor executivi 

posibilitatea să intervină în cadrul cursurilor, în baza unei invitaţii emise de cadrele 
didactice.  

 

 

4.3.2 Parteneriatele pentru cercetare ştiinţifică 

 

Cele mai multe dintre parteneriatele pentru cercetare au la bază fondarea/ 

susţinerea activităţilor catedrelor şi a centrelor de excelenţă. O catedră (chair) este o 

iniţiativă a unei companii de a susţine anumite programe educaţionale şi de cercetare; în 

general, compania oferă sprijin financiar unui cadru didactic care este responsabil de  

gestionarea activităţilor catedrei. Pentru compania-sponsor, avantajele susţinerii catedrei 

sunt acelea că beneficiază  consultanţă şi sprijin pentru dezvoltarea anumitor proiecte şi au 
acces la reţele de specialişti din domeniul respectiv. Spre deosebire de catedre, centrele de 

cercetare/ de excelenţă pot beneficia de sprijinul mai multor companii pentru cercetarea 

unor teme de interes, dezvoltarea unor noi concepte, testarea şi implementarea unor soluţii 

inovative. Toate şcolile de afaceri avute în vedere beneficiază de sprijinul companiilor 

pentru activităţile de cercetare derulate prin catedre şi centre de excelenţă. Proiectele de 

cercetare colaborativă universitate – companii – organizaţii publice sau terţiare sunt axate 

pe teme de cercetare fundamentală, ele fiind cofinanţate de actorii implicaţi sau beneficiind 
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de susţinerea unor terţi (de exemplu, Consilii naţionale pentru cercetare ştiinţifică). Spre 

deosebire de acestea, cercetarea pe bază de contract şi consultanţa de afaceri sunt orientare 

spre găsirea de soluţii la probleme curente, consultanţa ne-presupunând efectuarea unor 

cercetări, ci doar oferirea de informaţii legate de o anumită topică.  

 Din analiza efectuată, a rezultat faptul că şcolile de afaceri din Marea Britanie  

(City University: Cass, University of Oxford: Said, University of Strathclyde Business 

School ş.a.) beneficiază de scheme de finanţare guvernamentale, precum Parteneriate 

pentru Transferul de Tehnologie (KTPs) şi Bursele CASE (Collaborative Awards in 

Science and Engineering). Primul dintre acestea – KTPs – este un program naţional gândit 

să ajute companiile să-şi îmbunătăţească competitivitatea şi productivitatea printr-o mai 

bună folosire a cunoştinţelor, tehnologiilor şi competenţelor. KTPs implică 3 tipuri de 

parteneri parteneri:o companie, o instituţie de învăţământ superior şi asociaţi - indivizi 
recent calificaţi, care dezvoltă împreună un proiect strategic pentru compania respectivă, pe 

o perioadă de până la trei ani. De asemenea, prin Bursele CASE, un doctorand este finanţat 

pentru a dezvolta proiectul de cercetare pentru o companie, sub supervizarea unui cadru 

didactic şi al unui reprezentant al companiei.  

Şcolile de afaceri încheie parteneriate cu companiile pentru organizarea unor 

evenimente anuale cu relevanţă internaţională, precum Global Leadership Summit (London 

Business School), INSEAD Leadership Summit, Business Leadership Forum (IE Business 

School), EM Lyon Business School – World Entrepreneurship Forum etc. Aceste 

evenimente aduc faţă în faţă lideri ai lumii de afaceri, administraţiei, finanţelor şi mediului 

universitar, pentru a discuta despre provocările economiei şi societăţii contemporane. Toate 

şcolile de afaceri organizează astfel de evenimente, care oferă posibilităţi de relaţionare şi 
generază idei şi previziuni pentru tendinţele mondiale.  La IMD, întâlnirile cu lideri ai lumii 

de afaceri sunt periodice şi se desfăşoară atât în sistemul clasic – întâlniri faţă în faţă (CXO 

Suite Roundtables), cât şi on line: prin serviciul Wednesday Webcast, membrii Reţelei de 

învăţare corporativă (Corporate Learning Network) au posibilitatea de a interacţiona cu 

personalul didactic şi cu lideri din industrie legat de topici curente ale lumii de afaceri.  

Diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice către reprezentanţii mediului de 

afaceri se realizează prin newsletter-e periodice, jurnale dedicate, portaluri ş.a. La şcoala de 

Management din Cranfield activează cluburi de cercetare, care oferă un cadru optim de 

dezbatere şi brainstorming, alături de profesionişti din industrie şi lideri de afaceri. Imperial 

College Business School prezintă rezultatele cercetărilor anuale în cadrul unui festival al 

cercetării: timp de două zile, cercetătorii au ocazia de a-şi disemina rezultatele studiilor în 

cadrul mai multor evenimente dedicate.  Şi şcoala de afaceri Strathclyde organizează anual  
un eveniment de diseminare - Strathclyde Expo, prin care sunt prezentate tipurile de servicii 

pe care instituţia le poate oferi mediului de afaceri, prin expunerea unor studii de caz.  

 Şcolile de afaceri pun la dispoziţia companiilor propriile facilităţi – laboratoare, 

săli de conferinţă, biblioteci etc., pe care acestea le pot folosi pentru derularea unor 

activităţi specifice. Un caz special este cel al şcolii Esade Business School, cea care a creat 

în anul 2005 un centru internaţional pentru inovaţie – ESADECREAPOLIS, care găzduieşte 

peste 50 de companii din numeroase sectoare de activitate. Scopul creării acestui centru a 

fost acela de a stimula interacţiunile dintre şcoala de afaceri, mediul de afaceri şi alte reţele, 

pentru a găsi împreună noi oportunităţi de piaţă. Companiile găzduite la EsadeCreapolis au 

posibilitatea de a lansa noi produse şi servicii, a identifica oportunităţi şi a înţelege tendinţe, 

a intra în alianţe strategice cu companii din alte sectoare, a dezvolta parteneriate cu 
universităţi şi centre de cercetare, a participa la programe de cercetare naţionale şi 
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internaţionale, a dezvolta noi patente, a-şi creşte vizibilitatea, recunoaşterea şi prestigiul în 

domeniul de activitate.  

 

  

4.3.3 Parteneriatele pentru recrutarea şi managementul talentelor  

 

Cele mai frecvente tipuri de interacţiuni pentru recrutarea studenţilor şi a 

absolvenţilor sunt prezentările de companie, atelierele de lucru şi târgurile de joburi în 

campus, cele din urmă fiind evenimente majore, pentru care se solicită taxă de participare. 

Există numeroase servicii personalizate pentru pregătirea carierei. La INSEAD, prin 

serviciul Career Treks, studenţii au stabilite întâlniri cu oameni de afaceri la sediile 

companiilor şi pot lua parte la diverse evenimente de socializare. La ESCP Europe, 
evenimenul Les Rendez-Vous Entreprises aduce faţă în faţă, în fiecare zi de joi, 

reprezentanţi ai companiilor şi studenţi, pentru întâlniri în care sunt puse bazele unor 

proiecte de colaborare. La Rotterdam School of Management se organizează un eveniment 

inedit, Cina prin rotaţie, exclusiv pentru studenţii de la profilul Management Internaţional, 

program oferit prin Alianţa Globală pentru Educaţia de Management (CEMS): timp de o 

seară, studenţii au posibilitatea de a servi cina alături de reprezentanţi a patru companii şi 

de a sta de vorbă succesiv cu aceştia, schimbând locurile de fiecare dată câd li se serveşte 

un nou fel de mâncare. Companiile din Franţa se  pot implica activ în susţinerea pe termen 

lung a unui student prin vărsarea taxei de învăţare către şcolile de afaceri, prin care se 

alternează perioadele de instruire cu perioade de lucru full-time în companie, opţiune 

disponibilă, de exemplu, pentru studenţii programului ESCP Europe Master in 
Management. ESSEC Alumni a pus în funcţiune, începând cu anul 2001, o structură numită 

Corespondenţii întreprinderilor, care actualmente numără 80 de membri şi a cărei 

principală misiune este de a anima comunitatea absolvenţilor şi de a o orienta spre 

susţinerea obiectivelor şcolii. 

 Colaborarea ştiinţifică cu studenţii se poate realiza, pe de o parte, prin intermediul 

stagiilor de practică pe care studenţii trebuie să le efectueze ca parte a curriculei obligatorii, 

sub supervizarea unui cadru didactic. De exemplu, la HEC Paris, studenţii specializării 

Management Internaţional trebuie să dezvolte proiecte de afaceri şi proiecte de consultanţă 

pentru companii, în grupuri de 2 până la 5 studenţi, pentru perioade care variază de la o 

săptămână la 3-4 luni în cazul MBA. La Vlerick Leuven Gent Management School este 

bine pus la punct un sistem prin care studenţii oferă cercetări de piaţă pentru companiile 

regionale, pe perioade de câteva săptămâni, în schimbul unor sume de bani deloc 
neglijabile. Universitatea din Oxford: Said foloseşte plasamentele industriale, care se 

deosebesc de stagiile de practică prin faptul că presupun perioade petrecute în companie 

pentru identificarea posibilelor schimbări care se impun a fi realizate, precum şi pentru 

testarea şi dezvoltarea unor teorii şi concepte într-un cadru real. Plasamentele industriale se 

derulează sub supervizarea unui cadru didactic şi a unui reprezentant al companiei şi se 

finalizează printr-un raport de proiect care integrează toate problemele manageriale în 

cadrul academic. Analiza a relevat şi prezenţa altor tipuri de interacţiuni pentru susţinerea 

talentelor, precum acordarea de burse pe întreaga perioadă a studiilor – în schimbul unui 

angajament de a lucra la absolvire în compania sponsor, implicarea şi susţinerea 

activităţilor cluburilor studenţeşti, organizarea de competiţii şi/ sau oferirea de recompense 

pentru rezultatele deosebite obţinute în activitatea de învăţare şi cercetare.   
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Concluziile studiului şi direcţii viitoare de cercetare 
 

Conform rezultatelor analizei efectuate, parteneriatele cu mediul de afaceri nu 

reprezintă o opţiune, ci o sursă de avantaje competitive, acestea generând venituri 

semnificative şi contribuind la creşterea relevanţei pentru beneficiari. Asumarea celei de-a 

treia misiuni, deşi nu este explicită, creează plusvaloare pentru şcolile de afaceri, pentru 

studenţii lor, pentru companii şi, prin aceştia, pentru societate, în sensul larg. Şcolile de 

afaceri studiate vizează impactul pe plan internaţional, motiv pentru care implicarea 

regională este menţionată ca prioritară doar în foarte puţine dintre cazuri. Legat de 

colaborarea cu mediul de afaceri, multe dintre precondiţiile dialogului eficient universitate 

– companii sunt îndeplinite, fie că este vorba de existenţa unor structuri de tipul 

departamentelor pentru Relaţii cu companiile, de existenţa unei relaţii de deschidere către 
parteneriat – manifestă în discursurile pro-colaborare, de implicarea ambilor tipuri de 

parteneri în structuri decizionale sau de existenţa unei oferte de parteneriat bine definite. În 

ciuda faptului că nu au oficii proprii pentru transferul de tehnologie şi că au o activitate 

sporadică de licenţiere şi patentare, şcolile de afaceri folosesc majoritatea punţilor de 

legătură cu mediul corporativ, aşa cum sunt descrise în literatura de specialitate. Urmare a 

analizei tematice realizate în cadrul acestui studiu, tipurile de interacţiuni identificate au 

fost grupate în trei arii tematice de interacţiune: educaţie, cercetare, managementul 

talentelor.  

Meritul prezentului studiu este acela de a fi adus noi perspective în domeniul încă 

neexploatat al cercetărilor privind parteneriatele dintre şcolile de afaceri şi companii. Cu 

toate acestea, limitarea la un număr mic de cazuri nu poate conduce la generalizarea 
rezultatelor, cu atât mai mult cu cât este vorba de cele mai bune şcoli de afaceri din Europa 

şi chiar din lume. Prin urmare, studiul deschide drumul unor cercetări viitoare care să ia în 

considerare un număr mai mare de cazuri şi care să prezinte comparativ performanţe ale 

parteneriatului cu mediul de afaceri în funcţie de variabile precum ţara de origine, vechime, 

mărime, situare geografică, susţinere guvernamentală sau apartenenţa la supra-structuri de 

tipul universităţilor cu profiluri mixte.  
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