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Rezumat 

Deși nu a fost un element principal al Declarației comune a Miniștrilor Educației din Europa 
de la Bologna (1999), care a creat Spațiul European al Invățământului Superior (SEIS) 
www.ehea.info), dimensiunea socială a învățământului superior a devenit un punct central 
în declarațiile ulterioare care au recunoscut rolul deosebit de important al instituțiilor de 
învățământ superior (IIS) în dezvoltarea societății europene și în definirea și transmiterea 
valorilor pe care aceasta este clădită.  

UNESCO subliniază importanța actuală a acestei contribuții: “În nici un moment al istoriei 
umane bunăstarea națiunilor nu a fost atât de strâns legată de calitatea și raza de acțiune 
ale sistemelor de educație și instituțiilor de învățământ superior” (Conferința Mondială a 
Partenerilor pentru Învățământ Superior, iunie 2003). Consiliul Europei subliniază 
responsabilitatea publică pentru învățământul superior și rolul decidenților acestui sector în 
dezvoltarea și promovarea dimensiunii sociale a învățământului superior și a contribuției 
sale specifice la valorile unei societăți moderne si complexe. Pe scurt, în diferite moduri, 
toate organismele internaționale relevante subliniază responsabilitățile sociale ale 
învățământului superior. 

În prezent, majoritatea universităților europene par conștiente, într-o măsura mai mare sau 
mai mică, de importanța ”dimensiunii lor sociale” și multe dintre ele acționează pentru a 
face ca acest lucru să devină o prioritate, nu numai prin prisma politicilor, ci și în practica de 
zi cu zi. Totuși, nu există un cadru eficient care să poată susțină acest proces în cadrul SEIS. 
Proiectul EU-USR a fost dezvoltat pentru a umple acest gol și pentru a furniza un Cadru 
Comunitar de Referință pentru Responsabilitatea Socială a Universităților. 

Proiectul EU-USR a fost astfel conceput pentru a aduce o contribuție majoră la dezvoltarea 
și promovarea dimensiunii sociale a învățământului superior european. Mai întâi, 
responsabilitatea socială a universităților a fost tratată ca punct central al cercetării, prin 
identificarea și analiza unor exemple de bună practică de interes identificate în 
cincisprezece țări europene. Au fost organizate grupuri de discuţie sau au fost realizate 
interviuri în cadrul universităţilor investigate şi au fost efectuate cinci vizite de evaluare 
comparativă. Toate acestea ne-au permis să dezvoltăm o definiție operațională a 
responsabilității sociale a universităților (Pachet de lucru [PL] 2) şi o colecţie de exemple de 
bune practici identificate la nivel european și un set de Standarde de referință (PL3). 
Împreună, aceste rezultate au furnizat un punct de referință nu numai pentru studiul și 
analiza ulterioare, dar și pentru dezvoltarea ulterioară a politicii și practicilor în domeniul 
responsabilităţii sociale a universităților. În plus, pentru orice universitate care doreşte să 
dezvolte o abordare proprie a responsabilității sociale ab initio, a fost dezvoltat un 
instrument analitic simplu (PL4) destinat transpunerii în practică a rezultatelor analizei 
stadiului actual și a potențialului instituţional (analiză de tip ”gap”) în vederea dezvoltării 
unui plan strategic instituțional pentru implementarea responsabilităţii sociale. 

Acest proiect are și o dimensiune normativă prin faptul că propune un Manifest (PL6) care 
reflectă angajamentele etice și sociale pe care proiectul le propune comunităţii academice 
în domeniul responsabilităţii sociale în universităţi. Sustenabilitatea proiectului este văzută 
prin coagularea unei comunităţi de practică sub forma unei rețele virtuale (PL5) prin 
intermediul căreia activităţile şi rezultatele proiectului vor fi dezvoltate in continuare. 
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1. Obiective 

Proiectul EU-USR a fost conceput ca răspuns la prioritatea politicii Comisiei Europene  
privind necesitatea unei strategii comune privind responsabilitatea socială pentru toate 
universitățile europene. În acest context, proiectul EU-USR creează un cadru european 
comun de referință pentru a spori responsabilitatea socială a universităților intr-o 
perspectivă pe termen lung. În acest scop, proiectul utilizează o abordare de jos în sus,  care 
începe de la analiza practicilor și experiențelor în domeniul responsabilităţii sociale a 
universităţilor (RSU) din statele membre UE. 

Principalul scop al proiectului a fost de a crea un cadru european care să permită 
dezvoltarea unei rețele între universitățile europene în ceea ce privește responsabilitatea 
socială, de a spori acțiunea socială și impactul universităților prin schimbul de experiență in 
politici și practici din domenii precum: 

 Guvernanţa organizaţională 

 Practicile în domeniul resurselor umane 

 Mediul 

 Practici corecte de operare 

 Problemele consumatorilor 

 Implicarea şi dezvoltarea comunității 

 Drepturile omului și cetățenie activă democratică 

Contribuția inovatoare esențială a proiectului EU-USR se regăsește în abordarea sa 
cuprinzătoare și holistică și în faptul că pune în discuție necesitatea unui cadru cuprinzător 
care să abordeze problemele și nevoile fiecărei regiuni a UE, precum și pe cele ale Europei 
ca întreg, creând un rezultat semnificativ la nivel instituțional local, precum și la nivel 
regional, național și european. 

Principalele obiective ale proiectului sunt: 

 O definiție a Responsabilității Sociale a Universității (RSU); 

 Identificarea, analiza și prezentarea unor exemple de bună practică interesante din 
sfera RSU la nivel european; 

 Crearea unor Standarde de referință pentru RSU, ca fundament al unui sistem 
deschis de evaluare comparativă a universităţilor; 



2 

2. Structura proiectului 

Proiectul a fost structurat în șapte pachete de lucru (PL) cu obiective, activităţi şi rezultate 
specifice eşalonate pe o periodă de 24 de luni. Pachetele de lucru  și contribuțiile lor la 
proiect au fost următoarele: 

1. MANAGEMENT & COORDONARE 

 Desfăşurarea la timp şi în termenii programaţi a tuturor activităţilor proiectului 
 Finalizarea la timp şi în termenii programaţi a rezultatelor proiectului 
 Asigurarea comunicării între membrii consorțiului și a comunicării cu EACEA 

(Executive, Audiovisual and Culture Executive Agency) 
2. COLECTAREA DE BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN 

 Identificarea unor experienţe inovatoare privind implementarea strategiilor legate 
de responsabilitate socială în universități 

 Colectarea și analizarea unor exemple de bună practică în domeniul 
responsabilităţii sociale în universităţi 

 Efectuarea unei analize de diagnostic a exemplelor colectate 

3. EVALUARE COMPARATIVĂ 

 Dezvoltarea procedurii de desfăşurare a vizitelor de evaluare comparativă  
 Organizarea a 5 vizite în universităţi europene 
 Crearea, aplicarea și perfecționarea unui set de standarde de referință pentru 

responsabilitatea socială a universităților 

4.  VALIDAREA STANDARDELOR DE REFERINȚĂ PENTRU RSU 

 Dezvoltarea procedurii de desfăşurare a grupurilor de discuție și a interviurilor 
destinate validării standardelor de referinţă pentru RSU 

 Organizarea activităţii grupurilor de lucru şi efectuării interviurilor 
 Analiza rezultatelor activităţii grupurilor de lucru şi a interviurilor 

5. DISEMINARE ȘI PUBLICITATE 

 Realizarea identităţii vizuale a proiectului 
 5 buletine de știri electronice 
 Realizarea site-ului web 2.0 și a comunităţilor de practică pe reţele sociale şi profesionale 

6. SUSTENABILITATE ȘI MAXIMIZAREA IMPACTULUI 

 Dezvoltarea unui instrument analitic simplu (PL4) destinat transpunerii în practică a 
rezultatelor analizei stadiului actual și a potențialului instituţional (analiză de tip 
”gap”) în vederea dezvoltării unui plan strategic instituțional pentru implementarea 
responsabilităţii sociale 

 Implicarea principalilor actori la nivel naţional şi european 
 Crearea premizelor pentru înfiinţarea unei comunităţi de practică şi a unei rețele 

formate din experţi şi instituţii active în domeniul responsabilităţii sociale 

7. EVALUAREA SI MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 Conceperea și implementarea instrumentelor pentru monitorizarea activităţilor 
proiectului 

 Evaluarea și asigurarea calității activităţilor şi a rezultatelor proiectului 



3 

3. Rezultate 

3.1 CE ESTE RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR? 

José Pedro Amorim, Thiago Freires, Ema Loja, Fernanda Rodrigues, Joaquim Luís 
Coimbra, Isabel Menezes, Universidade do Porto, Portugalia 

Dimensiunea socială a învățământului 
superior a apărut ca o preocupare 
centrală a Spațiului european al 
învățământului superior (SEIS) în 
Declarațiile Ministeriale de la Londra 
(2007) și Leuven (2009), cu accent pe 
egalitatea șanselor în ce privește accesul 
și evoluția studenților. Ideea că misiunea 
universităților include dimensiuni 
dincolo de promovarea cunoștințelor și 
cercetării, preocupările privind 
dezvoltarea personală și profesională a 
studenților și promovarea cetățeniei 

active și angajate corespunde modelului arhetipal al universității europene (Zgaga, 2009). 
Însă, abia recent, aceste preocupări au fost etichetate drept responsabilitate socială a 
universităților (RSU) (Larrán, López & Márquez, 2011), cu multiplele conotații pe care le 
implică această sintagmă. Punctul de plecare în acest proiect a fost o definiție de bază care 
să încorporeze elemente de incluziune, dreptate socială, cetățenie activă și sustenabilitatea 
mediului.  

Mare parte a dezbaterii referitoare la importanța RSU pare a se baza pe motive care merg de 
la excelența și integritatea academice până la egalitatea de șanse, chiar dacă, fără îndoială, 
este și o consecință a marketizării din ce în ce mai mari a învățământului superior (e.g., 
Sultana, 2011) și formării unui spațiu educațional european (Nóvoa & Lawn, 2002). Nejati et al. 
(2011), într-o analiză a website-urilor unor universități, au identificat domenii legate de 
administrarea organizațională (de ex. răspunderea), practicile în domeniul resurselor umane 
(de ex. bunăstarea), preocupări privind drepturile omului și mediul, corectitudinea practicilor 
operaționale (de ex. implicarea publicului) și în ceea ce privește problemele studenților (de ex. 
accesul la informații), precum și o concentrare asupra implicării și dezvoltării comunității. 

Totuși, rapoartele Eurydice din 1999 și 2011 asupra dimensiunii sociale, definită ca egalitate 
de șanse privind accesul grupurilor subreprezentate la învățământul superior, arată o foarte 
mare diversitate a politicilor și practicilor din diverse țări și duc la concluzia că aceasta nu a 
devenit ”un factor conducător semnificativ al politicii învățământului superior” în Europa 
(eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf p. 62). 

Cu toate acestea, în ultimele două decenii, diverse organisme internaționale au depus 
eforturi semnificative pentru a clarifica posibile definiții, politici și practici ce ar putea fi 
integrate în sfera RSU și acoperite de această noțiune. Acestea includ ISO 26000 
(Îndrumările Organizației Internaționale de Standardizare privind Responsabilitatea 
Socială”); “Declarația Mondială asupra Învățământului Superior în Secolul Douăzeci și Unu” 
a UNESCO, 1998, consolidată în ”Comunicatul Conferinței Internaționale pentru Învățământ 
Superior: Noile Dinamici ale Învățământului Superior și Cercetări pentru Schimbare și 
Dezvoltare Socială” al UNESCO din 2009,  ”Declarația privind Responsabilitatea 
Învățământului Superior pentru o Cultură Democratică – Cetățenie Activă, Drepturile 
Omului și Sustenabilitate” a Consiliului Europei din 2006 și ”Strategia 2011-14 a UE 
reînnoită pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor” a Comisiei Europene, 2011. 
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Analiza acestor surse ne-a condus la definirea RSU ca reprezentând responsabilitatea 
universităților pentru impactul deciziilor și activităților lor asupra societății și mediului, ca 
parte a unor strategii transparente și etice. Înțelegem că asemenea practici ar trebui 
încurajate și promovate printre studenți și întregul personal, astfel încât valorile dreptății, 
egalității, democrației participative, responsabilității sociale și sustenabilității să fie promovate 
și încetățenite. De asemenea, există preocuparea că RSU “contribuie la dezvoltarea durabilă, 
inclusiv la sănătatea și bunăstarea societății, recunoaște așteptările părților interesate, 
respectă legea aplicabilă și normele internaționale de conduită și este în conformitate cu 
normele relevante de transparență și răspundere publică” (Martin, 2013). Luând în 
considerare acest scenariu și pe baza unei analize a politicilor și practicilor RSU în Europa, 
proiectul nostru propune standarde de referință pentru responsabilitatea socială a 
universităților care acoperă următoarele patru domenii: (1) cercetare, predare, suport pentru 
învăţare și angajare publică; (2) guvernanţă organizaţională; (3) sustenabilitatea mediului și 
sustenabilitatea socială și (4) practici corecte de operare. 

Constatările cercetărilor documentare și ale celor de pe teren efectuate în cadrul acestui 
proiect arată clar că profesorii, cercetătorii, membrii ai consiliului de administraţie şi 
senatului, personalul auxiliar şi administrativ, studenții etc. apreciază și recunosc cu toții 
importanța RSU, considerând-o a fi o caracteristică esențială a activității instituțiilor 
europene de învățământ superior. Aceștia recunosc însă și faptul că trebuie luate în 
continuare măsuri pentru dezvoltarea politicilor și practicilor și că acestea trebuie să aibă în 
vedere particularitățile fiecărei instituții de învățământ superior (IIS), contextul, istoricul și 
misiunea acesteia. În acest sens, sperăm că definiția noastră poate informa și sprijini IIS în 
luarea unor astfel de măsuri pentru a avea un impact pozitiv asupra vieților studenților, 
profesorilor, personalului și comunităților. 

 

 

3.2 CLASIFICAREA PRACTICILOR CURENTE DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ A 
UNIVERSITĂȚILOR DIN EUROPA 

Thiago Freires, José Pedro Amorim, Ema Loja, Joaquim Luís Coimbra, Fernanda 
Rodrigues, Isabel Menezes, Universidade do Porto, Portugalia 

La debutul proiectului EU-USR, scopul nostru a fost de a obține o înțelegere extinsă și 
profundă a responsabilității sociale a universităților în Europa prin identificarea, 
colectarea și analiza ‘practicilor interesante’.  

Partenerii proiectului au inițiat o cercetare sistematică în 15 țări ale Uniunii Europene, din 
diverse zone geografice (nord, centru, est și sud), pentru a identifica practicile de RSU 
care au fost menționate fie în literatură, fie de către actorii relevanți ca potențiale 
exemple interesante. A fost efectuată apoi analiza documentară pentru a caracteriza 
fiecare exemplu în parte în detaliu, în concordanță cu tema centrală a fiecăruia, luând în 
considerare dimensiunile esențiale ale responsabilității sociale menționate în standardul 
ISO 26000: administrarea organizațională, drepturile omului, practicile în domeniul 
resurselor umane, aspectele de mediu, procedurile operaţionale corecte, aspecte privind 
drepturile consumatorilor precum şi implicarea şi dezvoltarea comunităţii. 

În plus, analiza a mai implicat luarea in considerare a elementelor care ar putea justifica de 
ce o anumită practică ar putea fi considerată interesantă – precum scara de operare, 
evaluarea internă, renumele internațional/național, transferabilitatea, asigurarea calității, 
gradul de inovație, durata, viziunea prospectivă șirecunoașterea. Toate echipele au 
completat un dosar pentru fiecare studiu de caz bazat pe surse diferite de informare (de ex. 
site-uri web, planuri strategice, rapoarte de evaluare a organismelor naţionale de 
evaluare/acreditare, știri mass-media, rapoarte de cercetare, etc.). 
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Aceste documente au fost supuse apoi unei analize secundare care a implicat tabelarea în 
funcție de zona geografică, focalizarea tematică și elementele care fac ca practica respectivă să 
fie calificată ca ‘interesantă’. A fost realizată, de asemenea, o analiză a cuvintelor, utilizând QSR 
NVivo 10; ulterior s-a creat o matrice cu elementele esențiale ale standardului ISO 26000 și ale 
”Declarației mondiale privind învățământul superior în secolul douăzeci și unu” a UNESCO din 
1998. În cele din urma, cu implicarea diverșilor parteneri, s-a realizat o selecție a studiilor de caz, 
colectand date suplimentare pentru un grup mai mic de practici RSU (19). 

Au fost identificate în total 40 de tipuri de practică. Analiza tematică a pus în  evidență că 
‘implicarea și dezvoltarea comunității’ este cel mai frecvent element tematic, întâlnit în 
zece cazuri, incluzând universități din nordul, centrul, estul și vestul Europei. Al doilea cel 
mai frecvent element tematic este ‘mediul’, întâlnit în nouă universități, în special din 
Europa centrală și de sud. Urmează ‘drepturile omului’, în opt cazuri, în principal în 
universitățile din Europa de Sud, urmate de șapte proiecte asupra ‘guvernanţei 
organizaţionale’. Studiile de caz în legătură cu ‘practicile în domeniul resurselor umane’, 
‘practicile corecte de operare’, ‘aspecte privind drepturile consumatorilor’ și ‘politicile 
referitoare la egalitatea sexelor’ au fost mai puțin frecvente. Trei universități din Europa 
centrală au o programă despre RSU, incluzând cursuri referitoare la Responsabilitatea 
Socială a Intreprinderilor în cadrul programelor lor obișnuite. 

O analiză de frecvență a cuvintelor relevă faptul că ‘dezvoltare’, ‘educație’, ‘social’ și 
‘comunitate’ sunt termenii cel mai frecvent utilizați în descrierile proiectelor. 
Responsabilitatea socială a universităților apare astfel în principal în legătură cu 
dezvoltarea, educația și comunitatea, însă ‘cercetare’ și ‘instruire’ apar și ele ca zone 
importante – sugerând particularitățile contextelor învățământului superior. Practicile 
analizate se concentrează de obicei pe noțiuni de sustenabilitate, mediu și drepturile 
omului și majoritatea încorporează aspecte de inovație, cooperare și implicare. 

Analiza relevă, de asemenea, că cele mai frecvente elemente ale practicilor analizate sunt 
‘transferabilitatea’ (34 cazuri), ‘reputația internațională/ națională sau vizibilitatea’ (30 cazuri), 
‘gradul de inovație’ (24 cazuri) și ‘scara de operare’ (20 cazuri). Pe de altă parte, ‘evaluarea 
disponibilă a rezultatelor sau a impactului și ‘asigurarea calității’ apar doar în 15 și respectiv 14 
cazuri – fără a fi surprinzător, acest lucru sugerează că instituțiile de învățământ superior ar 
trebui să fie mai preocupate de evaluarea rezultatelor și a impactului practicilor RSU, ca o 
contribuție necesară pentru instituționalizarea formală, sistematică a politicilor și practicilor 
RSU. 

 

 

3.3 IDEEA DEFINIRII UNUI SET DE STANDARDE DE REFERINȚĂ PENTRU 
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR  

Brian Martin, University of Edinburgh - Joint Unions, Marea Britanie 

Inițial nu a existat intenția ca proiectul să dezvolte un set nou de standarde de referință 
specifice pentru responsabilitatea socială a universităților. Ideea a apărut după 
aproximativ șase luni de lucru, în mare măsură ca o consecință a faptului că a devenit clar 
nu numai că exista o uriașă diversitate a nivelurilor de angajare și a abordărilor și practicilor 
din domeniul responsabilității sociale a universităților, dar și că, după cum s-a afirmat deja, 
nu exista nici un cadru comun de referință care ar fi putut fi utilizat pentru a aborda 
această diversitate. 
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Cazurile identificate şi analizate în cadrul Pachetului 
de lucru 2 (PL2) a evidențiat absența generală a unui 
cadru de politici coerente sau de standarde explicite 
privind responsabilitatea socială a universităților, 
atât la nivel național, cât şi la nivel european. 
Această situaţie a fost confirmată prin cercetările 
preliminare întreprinse în vederea organizării 
vizitelor de evaluare comparativă, în ciuda faptului 
că:  

(a) a fost relativ ușor să se identifice în 
majoritatea țărilor exemple de practici curente 
interesante în ceea ce privește anumite 
aspecte ale responsabilității sociale a 
universităților și  

(b) nu sunt inadvertenţe de retorică în legătură cu responsabilitățile sociale ale 
universităților, aceasta incluzând o multitudine de declaraţii strategice făcute chiar la 
nivelul universităților, în afară de multiplele declaraţii implicite și explicite exprimate în 
discursul politic, atât la nivel național, cât și la nivel european. 

Examinarea standardelor existente a condus la concluzia că majoritatea sunt fie prea 
generice pentru a fi de folos învâţământului superior și/sau prea greoaie pentru a putea fi 
utilizate într-un domeniu care se vede deja împovărat de regulamente și solicitări de 
raportare, fie, în cazurile în care standardele sunt specifice domeniului, prea puțin 
concentrate pe problemele de mediu, cu excluderea dimensiunii societale a 
responsabilității sociale a universităților. 

Îndrumările Organizației Internaționale de Standardizare privind responsabilitatea socială 
(ISO 26000, 2010) ne-au atras atenția încă de la început ca un potențial punct de referință 
prin faptul că oferă o orientare globală și că permite aplicarea în sectoare și organizații de 
mărimi și complexitate diverse. ISO 26000 este, de asemenea, clar în ceea ce privește 
principiile și valorile, într-un mod ce credem că este compatibil cu natura sectorului 
învățământului superior european. 

Am dorit să ne asigurăm că specificul universității europene se va regăsi în noul set de 
standarde specifice dezvoltate pe baza ISO 26000 și de aceea am apelat şi la declarațiile 
politice și la documentele relevante ale UE, ale Consiliului Europei, precum și la o mare 
varietate de alte surse, pentru a crea și testa, prin intermediul unei serii de vizite de 
evaluare comparativă, standardele de referință pentru responsabilitatea socială a 
universităților. 

Standardele rezultate acoperă gama generică a preocupărilor privind responsabilitatea 
socială stabilite în ISO 26000, însă printr-un set de criterii dezvoltate pentru a se alinia cu 
natura sectorului european de învățământ superior, istoria distinctivă a acestuia, valorile și 
misiunea acestuia și așteptările publice asociate. Acestea mai evidențiază obligațiile 
speciale pe care le au universitățile europene în legătură cu responsabilitatea socială în 
ceea ce privește predarea, sprijinul acordat studiului, cercetării și înțelegerii publice într-o 
manieră care sperăm că prezintă perspectiva responsabilități sociale de a deveni o 
competență specifică sau esențială a SEIS, ce se dezvoltă mai departe. 
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3.4 ESTE OPORTUNĂ DEFINIREA UNUI SET DE STANDARDE DE REFERINȚĂ PENTRU 
RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A UNIVERSITĂȚILOR ÎN EUROPA? 

Carmen Osuna, Aurora Megaides, Fundación General Universidad de Granada 
Empresa, Spania 

Pentru a aprofunda ințelegerea asupra fezabilității responsabilității sociale în domeniul 
învățământului superior, parteneriatul proiectului s-a consultat cu cele mai importante 
universități europene care sunt în mod special active în această privință. S-a intenționat astfel 
validarea setului de standarde de referință identificate anterior, într-o primă versiune, în 
raport cu opiniile și experiențele părților interesate consultate. 

Metodologia folosită pentru acest proces de consultare s-a bazat pe interviuri față în față și 
grupuri de discuție cu experți și actori cheie din domeniul RSU, mai exact un grup de discuție 
(cu cel puțin 5 experți/actori în sectorul învățământului superior), sau cinci interviuri față în față 
cu experți/actori în sectorul învățământului superior. Interviurile și grupurile de discuție au avut 
loc între noiembrie 2013 și martie 2014. In această secțiune este prezentată sinteza 
informațiilor colectate din interviurile și grupurile de discuție organizate. 

Logica acestui proces de consultare s-a bazat pe necesitatea punerii de acord asupra unui 
cadru generic de reflecție și îmbunătățire a responsabilității sociale a universităților în 
Europa. Astfel, consultările au fost întemeiate pe trei elemente cheie ale standardelor de 
referință, principalele rezultate ale acestui proces fiind următoarele: 

 

 Coerența Standardelor de referință cu misiunea, valorile și activitățile universităților 

Participanţilor la interviuri şi grupurile de discuţie le-a fost solicitat să comenteze definiția 
dată în proiect pentru responsabilitatea socială a universităților, din punctul de vedere al 
utilității și coerenței pentru sectorul învățământului superior. O parte dintre participanţii la 
acest exerciţiu au completat definiția propusă prin adăugarea unor dimensiuni și aspecte 
noi ale RSU ca: 

 Importanţa RSU ca un mijloc de promovare a valorilor civice și a dezvoltării 
durabile, ceea ce implică faptul că acțiunile RSU sunt dirijate pentru a modifica 
valorile, atitudinile și comportamentele membrilor comunităţii, făcându-i conștienţi 
de probleme precum dezvoltarea durabilă, egalitatea sexelor, economisirea 
energiei, etc. 

 RSU reprezintă o misiune obligatorie a universităților, ce presupune că, din moment 
ce educația este un bun public, instituțiile de învățământ superior au un 
angajament social față de societate și, astfel, RSU nu ar trebui privită ca o opțiune 
în totalitatea ei, ci unele aspecte ar trebui să fie obligatorii. În legătură cu acest 
lucru, unele interviuri au subliniat că RSU este un prag de calitate pe care 
universitățile trebuie să-l îndeplinească. 

 RSU poate influența însăși strategia internă a universităților printr-o gamă diversă, 
dar coerentă, de politici și practici, fiind necesară integrarea și coordonarea 
acestora și generarea unor rapoarte care să prezinte practicile implementate şi 
rezultatele obţinute. Acest lucru are legătură cu alte comentarii ce evidențiază 
responsabilitatea universităților privind administrarea propriilor resurse, dar și față 
de obligația asumată de fi transparente și capabile să ofere răspunsuri celor în 
drept și societății în general. 
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 Pentru unii dintre participanţi, RSU ar putea fi utilizată ca un atu al competitivității 
care ar putea îmbunătăți renumele universităților. 

 În final, unii din cei intervievați au subliniat necesitatea considerării RSU ca o 
responsabilitate educațională, o arie prioritară de studiu pentru programele de 
master și pentru cursurile de afaceri, sau chiar o chestiune de interdisciplinaritate 
în cadrul  programelor de cercetare și procesului educaţional în general. 

 

 Priorități și probleme esențiale ale politicilor și practicilor din domeniul RSU 

Din discuţiile avute în cadrul acestui exerciţiu, au fost evidenţiaţi trei pași importanți în 
implementarea strategiei RSU:  

 Primul pas: Cunoaștere  

 Al doilea pas: Conștientizare și convingere 

 Al treilea pas: Acceptare și implicare  

Conform celor intervievați, majoritatea universităților europene se găsesc în cel de al doilea 
stadiu, de conștientizare și convingere, deoarece majoritatea au recunoscut deja relevanța 
faptului de a fi responsabil din punct de vedere social. În acest stadiu, responsabilitatea 
socială are impact asupra managementului intern al universității și de obicei coincide cu 
crearea unei structuri de organizare specifice pentru coordonarea și implementarea 
politicilor, strategiilor și acțiunilor de RS. Totuși, mulți participanți au declarat că 
implementează activitățile RSU fără a avea o politică RSU. 

Al treilea stadiu, acceptare și implicare, este atins atunci când RSU devine o chestiune 
transversală, iar structurile organizaționale specifice menționate mai sus lucrează în 
colaborare cu restul centrelor și entităților academice pentru a pune în aplicare acțiunile 
RSU. În această etapă, conducătorii universităților sunt convinși că managementul intern al 
instituțiilor academice respective trebuie să fie responsabil din punct de vedere social, iar 
comunitatea globală universitară (profesori, studenți, personal administrativ, etc.) este și ea 
implicată în aceste acțiuni. 

Pe de altă parte, actorii interesați au discutat prioritățile referitoare la politicile și strategiile 
RSU. Aceștia au menționat că prioritatea universităților ar trebui să fie schimbarea socială și 
că studenții ar trebui să se regăsească în centrul acestei priorități. Astfel, respondenții au 
menționat câteva valori care ar trebui să fie, de asemenea, esențiale pentru universități: 
incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, sprijinul pentru țările în dezvoltare, egalitatea 
sexelor, dezvoltarea durabilă, voluntariat și capacitatea de inserție profesională a 
studenților și absolvenților. 

 

 Principalii factori conducători și principalele obstacole ale responsabilității sociale a 
universităților 

Participanților li s-a cerut parerea în legătură cu principalii factori favorizanţi și principalele 
obstacole în implementarea unei strategii de responsabilitate socială a universităților în 
instituțiile lor. În ceea ce privește principalii factori favorizanţi, aceștia au subliniat 
importanța implicării celor interesați. În ceea ce privește principalele obstacole, majoritatea 
au subliniat limitările cauzate de lipsa resurselor economice pentru implementarea 
activităților planificate. 

Alți factori favorizanţi și alte obstacole principale sunt prezentaţi în Figura 1. 
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Cooperare și canale 
de comunicare 

 Lipsa resurselor 
economice 

Interes și implicare 
personală 

 Lipsa monitorizării 
interne și a 
sistemelor de 
evaluare 

Coordonare  Formalism și 
birocrație excesive 

Planuri strategice  Niveluri reduse de 
democrație internă 

Acces public la 
informații 

 Lipsa unei culturi 
organizaționale 

Demarare de 
programe pilot 

 Sprijin instituțional 
deficitar pentru 
studenți 

 

Figura 1: Principalii factori favorizanţi și principalele obstacole ale implementării  
Responsabilității Sociale a Universităților 

 

 Domeniile acoperite de standardele de referință 

Celor intervievați li s-a cerut opinia despre caracterul incluziv al celor șapte aspecte extrase 
din standardul ISO 26000 și din alte surse. Aceste aspecte sunt: Încredere, Transparență, 
Răspundere; Guvernanţă; Etică, Drepturi, Respect și Dreptate; Practici în domeniul 
resurselor umane și Practici corecte de operare; Responsabilitate față de mediu; Cetățenie 
activă democratică, Dezvoltare și Implicarea comunității; Responsabilitate socială în 
procesul de predare, Suport pentru studiu și cercetare. Cei intervievați au considerat în 
mare parte că toate aspectele relevante sunt acoperite de setul de standarde propus. Au 
fost menţionate totuşi şi alte aspecte noi: Libertate academică; Răspundere; Contribuție 
civilizatoare; Zonă geografică; Sprijin economic. 

 

 Aplicabilitatea Standardelor de referință 

Aplicabilitatea acestui model preliminar a fost evaluat de cei implicaţi ca fiind foarte util 
pentru efectuarea pașilor următori în dezvoltarea/implementarea unei strategii în domeniul 
RSU, ajutând universitățile să organizeze, să recunoască, să evalueze și să informeze în mod 
sistematic cu privire la eforturile lor referitoare la responsabilitatea socială. 

Cu toate aceste reacţii pozitive, există unele aspecte care ar putea fi îmbunătățite, precum 
necesitatea unor indicatori mai specifici și luarea în considerare a diferențelor asociate 
diverselor culturile organizaționale naționale. 

De asemenea, au fost identificate câteva obstacole în aplicarea standardelor de referință: 

 Sistemele actuale de salarizare și de acordare a stimulentelor care nu motivează 
implicare în activităţi specifice RSU, 

 
Principalii 

factori 
favorizanti 

 

Principalele 
obstacole 
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 Reticența față de cerințele suplimentare de reglementare și raportare publică și 

 Dependența de avizele organismelor de evaluare şi certificare relevante la nivel 
european/național/regional. 

 

 

3.5 STANDARDELE DE REFERINȚĂ PENTRU RESPONSABILITATEA SOCIALĂ A 
UNIVERSITĂȚILOR  

Brian Martin, University of Edinburgh - Joint Unions, Marea Britanie 

Setul de standarde de referință specifice învățămȃntului superior au fost dezvoltate gradual 
printr-o serie de cinci vizite de evaluare comparativă care au avut loc pe parcursul a opt 
luni. Vizitele au început pe o bază relativ modestă, însă anvergura și rigurozitatea acestora 
s-au extins pe măsură desfășurării lor, iar standardele schițate la început au continuat să fie 
dezvoltate. În același timp, gama studiilor de caz examinate s-a extins treptat și un număr 
din ce în ce mai mare de respondenți cheie au fost invitați să participe la vizite. 

Programul vizitelor a început cu o vizită la o instituție a cărei abordare privind 
responsabilitatea socială a universităților ar putea fi poziționată la capătul ”mai puțin 
dezvoltat” al unui șir neîntrerupt și s-a sfârșit cu o vizită la o instituție care ar putea fi 
poziționată la capătul “bine dezvoltat”, prezentând o oportunitate excelentă atât pentru 
evoluția gândirii echipei proiectului, cât și pentru dezvoltarea graduală a abordării noastre 
și chiar a criteriilor de referință. Până la sfârșitul seriei de vizite de evaluare comparativă se 
ajunsese la versiunea 9 a unui set complet de standarde de referință pentru 
responsabilitatea socială a universităților. Dezvoltările ulterioare și contribuțiile aduse în 
timpul consultărilor, după încheierea vizitelor de evaluare comparativă, au avut ca rezultat 
versiunea 15, versiunea finală produsă ca rezultat al acestui proiect şi prezentată în această 
secţiune. 

Cel mai important moment din procesul de dezvoltare a standardelor de referință a fost 
decizia de a crea un standard complet nou ab initio, care să acopere Cercetarea, Predarea, 
Suportul pentru învățare și Angajarea publică, care leagă responsabilitatea socială de 
activitățile esențiale ale universității europene tipice. 

Obiectivul general stabilit în propunerea de proiect pentru vizitele de evaluare comparativă 
a fost că acestea vor “permite o analiză comparativă in situ a planurilor, metodologiilor și 
activităților din sfera RSU” în instituțiile selectate. Pe măsura implementării proiectului și 
dată fiind decizia de a dezvolta un set de standarde de referință specifice sectorului, natura 
vizitelor de evaluare comparativă s-a schimbat de la (a) a fi în principal o extindere a 
activității raportate, contribuind la și mărind colecția de exemple de practici curente pentru 
a obține din acestea un set de standarde pe bază de norme de referință la (b) testarea, pe 
baza criteriilor stabilite în proiect, a versiunii preliminare a standardelor de referință, față 
de politicile și practicile instituțiilor unde au avut loc vizitele de evaluare comparativă. 

În mod inevitabil, abordarea adoptată a însemnat că preocuparea centrală în timpul 
vizitelor de evaluare comparativă a fost aplicarea analitică și formativă a standardelor de 
referință (în versiunea preliminară) pentru instituția vizitată, şi mai puţin evaluarea 
politicilor și practicilor instituționale în sine. 

În orice caz, ipoteza care fundamenta conceptualizarea inițială a proiectului, că standardele 
puteau fi obținute în urma vizitelor de evaluare comparativă prin identificarea practicilor 
“bune” în instituțiile vizitate, s-a dovedit a fi imposibil de realizat, atât din cauza 
caracterului extrem de variabil al instituțiilor vizitate, din punctul de vedere al definițiilor 
RSU, cât și al ”nivelului de dezvoltare” general cu privire la RSU. 
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Astfel, s-a trecut de la o abordare cu referință la norme (sau “cea mai bună practică”) 
pentru analiza comparativă, la o abordare pe bază de criterii, influențată de noțiunea de 
competențe-cheie, adică caracteristici sau abilități unice care nu pot fi imitate cu ușurință, o 
noțiune compatibilă cu lungul istoric al învățământului superior din Europa care este 
formal, fundamentat pe universitate, și particularitățile acestuia. 

Standardele de referință care urmează sunt așadar prezentate ca asigurând un Cadru 
comun de referință pentru responsabilitatea socială a universităților în cadrul Spațiului 
European al Învățământului Superior, în conformitate cu principiul că RSU este o 
competență esențială a universităților europene în mod colectiv. Au fost definite patru 
Standarde, fiecare fiind clar identificat prin propriul set de criterii după cum urmează: 

 

Standardul 1: Cercetare, Predare, Suport pentru Învățăre și Angajament public 

Activitățile academice esențiale ale instituției sunt susținute de valorile și principiile 
responsabilității sociale. Pentru a se asigura de acest lucru, instituția: 

1.1 Garantează libertatea academică a personalului și a studenților săi. 
1.2 Lărgește și diversifică accesul la educație în cadrul angajamentului susținerii 

conceptului învățării pe tot parcursul vieții. 
1.3 Administrează în mod transparent și echitabil procesul de admitere a studenților, 

utilizând criterii explicite privind deciziile de selecție și oferind feedback formativ 
candidaților respinși. 

1.4 Se asigură că fondurile publice obținute pentru susținerea procesului de instruire și 
taxele incasate de la studenți sunt utilizate în scopurile pentru care au fost obținute. 

1.5 Pretinde ca programele de studii să includă cercetarea etică, responsabilă din punct 
de vedere social, și ca absolvenții să fie capabili să judece și să ia decizii pe bază de 
dovezi, să  aibă simț civic activ și capacitate de inserție profesională. 

1.6 Adoptă o abordare a procesului de instruire centrată pe student, oferă sprijin 
studenților, asigurându-se că evaluarea și feedback-ul se folosesc pentru a promova 
învățărea. 

1.7 Facilitează învățarea colaborativă și independentă care transcende sala de clasă și 
învățarea în comunitate. 

1.8 Permite colaborarea internațională și sprijină mobilitatea transnațională a 
studenților și a personalului. 

1.9 Aplică protocoalele etice pentru cercetare, predare și activități conexe. 
1.10 Facilitează dialogul dintre comunitatea de cercetare, public și decidenții politici 

pentru a conecta cercetarea la problemele din 'lumea reală'. 
1.11 Își îmbunătățește contribuția la dezvoltarea societăţii prin accesul liber la rezultatele 

cercetărilor și prin activitățile de angajare publică. 
 

Standardul 2: Guvernanţă 

Principiile responsabilității sociale sunt respectate în cadrul politicii, strategiei, procedurilor 
și proceselor instituționale. Ele se fac simțite la toate nivelurile, ca elemente integrante ale 
răspunderii conducerii instituţiei și ale implicării actorilor interesați. Instituția: 

2.1 Încurajează o cultură a responsabilității sociale cu înalte standarde etice și 
profesionale și cu protocoale clare pentru a evita conflictul de interese. 
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2.2 Recunoaște în mod formal sindicatele personalului și ale studenților și le implică pe 
acestea ca parteneri în administrare și în luarea deciziilor, asigurându-le 
reprezentarea în Consiliu (sau un organism echivalent) și în comitetele sale de 
consultare.  

2.3 Se asigură că responsabilitatea socială este privită ca obligație esențială, asumată 
de Consiliul de administraţie și Senat, și că performanța instituției în domeniul 
responsabilității sociale este punctul central al raportului anual de evaluare. 

2.4 Asigură evaluarea riscului și a impactului tuturor activităților, asigurând 
respectarea legii, a standardelor și a normelor relevante. 

2.5 Efectuează investiții și achiziții bazate pe etică și responsabile din punct de vedere 
social, asigurând raportarea publică completă a criteriilor și deciziilor.  

2.6 Este un vecin responsabil, facilitând dialogul și lucrând în parteneriat cu 
comunitatea locală și investind în aceasta. 

2.7 Recunoaște inițiativele în domeniul responsabilității sociale ale studenților și 
angajaților săi printr-un program intern de recompensare.  

2.8 Participă activ la rețelele relevante de responsabilitate socială. 
2.9 Raportează cu privire la progresul făcut în atingerea ţintelor privind 

responsabilitatea socială propuse.  
2.10 Publică rezultatele analizelor interne și externe, ale reclamațiilor, contestațiilor 

academice, precum și sursa și modul de utilizare a tuturor fondurilor. 
 
Standardul 3: Sustenabilitatea mediului și a societății  

Instituția este dedicată sustenabilității mediului și biodiversității în toate aspectele activității 
sale, inclusiv în cele ale utilizării bunurilor, serviciilor și lucrărilor și în cele ale evaluării deciziilor. 
Ia măsurile necesare pentru a se asigura că obligațiile sale asumate sunt realizate și 

3.1 Se asigură că politicile și practicile sale reduc la minimum orice impact negativ cauzat de 
activitățile sale sau de lanțul de aprovizionare asupra mediului.  

3.2 Promovează dezvoltarea durabilă. 
3.3 Implementează un program de îmbunătățire continuă care să permită desfăşurarea 

activităţilor curente mai curate, sustenabile, ecologice, eficiente din punctul de 
vedere al resurselor, fără deșeuri, etice, inclusiv în ceea ce privește achizițiile. 

3.4 Publică rapoarte regulate privind sustenabilitatea mediului, incluzând evaluări de 
risc și de acțiuni, ce acoperă riscurile privind mediul, riscurile societale și pe cele 
privind lanțul de aprovizionare. 

3.5 Încurajează utilizarea tehnologiilor ecologice și a materialelor eficiente energetic, 
reutilizabile și biodegradabile.  

3.6 Practică achizițiile sustenabile și responsabile din punct de vedere social, publică un cod 
de conduită etică pentru luarea deciziilor privitoare la achiziții, care să includă drepturile 
muncitorilor și principiile comerțului echitabil și promovează responsabilitatea socială și 
sustenabilitatea ori de câte ori are influență asupra lanțului de aprovizionare. 

3.7 Asigură respectul pentru drepturile omului proclamate la nivel internațional și 
conformitatea cu acestea, respectarea legii și a cerințelor internaționale referitoare la 
anticorupție. 

3.8 Se asigură că toate activitățile sale internaționale promovează dezvoltarea umană 
și socială și, atunci când este posibil, contribuie la dezbateri asupra problemelor de 
sărăcie, calitate a vieții, promovează pacea și rezolvarea conflictelor. 
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Standardul 4: Practici corecte 

Instituția asigură egalitatea și corectitudinea pentru întregul personal, pentru studenți și 
alte persoane cu care interacționează, iar politicile și procedurile sale au menirea de a evita 
discriminarea sau inegalitatea. Instituția 

4.1 Promovează pluralismul, diversitatea și asigură egalitatea indiferent de vârstă, 
cultură, etnie, sex sau orientare sexuală.  

4.2 Practică un proces deschis, transparent, corect si echitabil de recrutare și promovare 
a personalului, utilizând discriminarea pozitivă dacă este cazul, asigurând 
includerea elementelor de responsabilitate socială în pregătirea personalului. 

4.3 Stabilește, prin negocierea cu sindicatele, protocoale complete de comunicare, 
consultare și negociere cu angajații și le implementează. 

4.4 Promovează sănătatea, siguranța, bunăstarea fizică, socială și mentală ale 
personalului și studenților, dincolo de cerințele legale minime. 

4.5 Promovează egalitatea de șanse, garantează salarizarea corectă și condiții 
echitabile și acționează proactiv pentru a evita inegalitatea, prin condiții de lucru 
flexibile, oportunități de dezvoltare a carierei și de avansare. 

4.6 Se asigură că condițiile de lucru respectă cel puțin legile naționale relevante, 
contractele colective și standardele aplicabile ale Organizației Internaționale a 
Muncii și face toate eforturile pentru a evita angajarea în regim temporar a forței 
de muncă. 

4.7 Garantează libertatea de asociere și respectă negocierile colective. 
4.8 Are proceduri disciplinare transparente, corecte și echitabile, și se asigură că 

reclamațiile și problemele de disciplină sunt tratate repede și în mod corect.  
4.9 Publică posibilele sancțiuni pentru o încălcare dovedită a cerințelor etice sau 

corelate eticii, și protejează persoanele care au avertizat asupra unor astfel de 
fapte.  

4.10 Asigură servicii de sprijin profesional pentru a îndeplini nevoile suplimentare 
specifice ale studenților și ale personalului, care derivă, de exemplu, din invaliditate. 

4.11 Comunică furnizorilor politica sa de achiziții. 

 

 

3.6 CADRUL COMUN DE REFERINȚĂ EU-USR CA SISTEM COLABORATIV ȘI ORIENTAT 
CĂTRE CUNOȘTINȚE 

Lourenço Xavier de Carvalho, Universidade Católica Portuguesa, Portugalia 

Proiectul EU-USR a avut ca scop principal stabilirea unui model și a unor standarde 
preliminare pentru a identifica și sprijini recunoașterea și dezvoltarea responsabilității 
sociale în instituțiile de învățământ superior și a dezvoltat astfel un set de instrumente pe 
care le considerăm a avea un înalt potențial pentru a clădi un sistem colaborativ și orientat 
către cunoștințe, care permite selectarea permanentă și autosusținută a practicilor 
interesante care sporesc conștientizarea și capacitatea unei responsabilități sociale sporite 
în cadrul instituțiilor de învățământ superior. 

Ȋn ceea ce privește dezvoltarea și sustenabilitatea rezultatelor EU-USR, abordarea se 
bazează pe articularea a trei domenii – Colaborarea, Managementul Cunoștințelor și 
Tehnologiile Web 2.0. 

Unul dintre principalele obiective post-proiect este reprezentat de consolidarea sensului 
comunității instituțiilor de învățământ superior cu interese comune din sfera RSU. Luând în 
considerare scopul de a obține o perspectivă transnațională integrată la nivel european, 
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modelul și instrumentele EU-USR trebuie văzute în etapa post-proiect ca un set integrat de 
activități de colaborare. 

 

 

 
 

Figura 2: Structura funcţională a modelului colaborativ propus 

 

Un alt factor determinant pentru dezvoltarea și sustenabilitatea EU-USR îl reprezintă 
capacitatea de a transpune rezultatele EU-USR într-un sistem expert de analiza și evaluare a 
gradului de implementare a standardelor RSU la nivel instituţional, care poate fi văzut ca un 
sistem care procesează datele, aplică un model informațional dat și produce cunoștințe (cu 
impact asupra dezvoltării ulterioare a politicilor instituţionale). Valoarea strategică a 
sistemului colaborativ este direct legată de o strategie a managementului cunoștințelor, în 
legătură cu construirea proceselor de obținere a cunoștințelor din surse externe, 
combinarea și difuzarea cunoștințelor. În această perspectivă a modelului de sustenabilitate 
EU-USR, managementul cunoștințelor trebuie să satisfacă natura studiului colectiv, care 
implică o provocare privind accesul la sursele externe, abilitatea de a înțelege aceste surse 
(integrarea cunoștințelor) și transferul de cunoștințe generate pentru comunitatea RSU. 
Dimensiunea propusă a modelului de management al cunoștințelor urmărește logica 
spiralei cunoașterii (Nonaka & Takeuchi, 1995), în ciuda faptului că pune un accent mai 
mare pe combinarea și externalizarea cunoștințelor.  

Cea de a treia dimensiune constă într-o infrastructură preconizată care sprijină modelul 
funcțional explicat  – tehnologia web. Internetul este tehnologia cea mai rapid adoptată a 
istoriei noastre, iar tehnologiile sociale, în special, s-au răspândit într-un ritm nemaiîntâlnit. 
Impactul acestor tehnologii asupra comunicării (ușurința schimbului de date semi-
structurate și chiar de cunoștințe), comunității (creșterea interacțiunilor în grupuri) și 
cooperării (îndeplinirea sarcinilor în mod comun și sincron) este crucial. 
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Figura 3: Sistemul colaborativ EU-USR  

 

După ce inițiativele vor fi colectate și înregistrate în baze de date RSU, sistemul colaborativ 
va derula procesul de analiză și evaluare a unui iniţiative date permiţând în mod dinamic 
corelarea competențelor diverşilor actori implicaţi. Sistemul implementat va include 
implicit şi funcţionalitatea prin care sunt furnizate automat inițiative având caracteristici 
apropiate rezultatului cercetării curente. Astfel, după generarea unui rezultat pentru o 
iniţiativă dată, sistemul web va sugera şi alte iniţiative aflate deja în baza de date RSU, 
asemănătoare cu iniţiaitva dată urmând o logică de tip Web 3.0. Această funcționalitate a 
motorului semantic ar da mai multă vizibilitate inițiativelor înrudite. 

Este clar că succesul sustenabilității EU-USR ar trebui să fie fundamentat printr-o strategie 
articulată ce implică transferul cunoștințelor create și mobilizarea experţilor şi instituţiilor 
interesate în crearea unei comunități la nivel european – care reprezintă cheia unei 
perspective sustenabile a managementului RSU. 

Integrat în sistemul colaborativ descris mai sus, Manifestul EU-USR este o declarație 
publică a principiilor și intențiilor legate de RSU, fiind o încercare de a dezvolta o abordare 
comună bazată pe o motivaţie şi pe cunoștințe comune ale practicilor privind RSU. 

Collection of 
USR initiatives

Application of 
EU_USR Standards 
and Criteria

Organization of K; 
Diffusion of (explicit) K; 
Creation of K for USR policy.

Collaborative Activities

Information

Data

Knowledge (K)
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4. Parteneriatul proiectului 

Toate organizațiile participante la acest proiect sunt active – în conformitate cu 
Angajamentul Instituțional al UN Global Compact privind Educația Managementului 
Responsabil (EEP) din iunie 2008 – în domeniul responsabilității sociale, sustenabilității și 
eticii în afaceri și s-au angajat să introducă RSU în programul de studiu academic, în 
conformitate cu ariile de cercetare corespunzătoare și cu implicarea sporită a universităților 
din Europa în comunitate și societate.  

Universitatea Politehnica din București, ca lider de proiect, a fost şi este angajată în 
dezvoltarea unor iniţiative de responsabilitate socială şi promovează la nivel naţional 
necesitatea includerii RSU pe agenda Ministerului Educaţiei şi Cercetării Stiinţifice şi 
Agenţiei Română de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Superior (ARACIS). Fundación 
General Universidad de Granada-Empresa (Universitatea din Granada) și Universidad 
Internacional de la Rioja împreună cu Scienter España au fost implicate în studii regionale 
și naționale importante, concepute pentru a promova un model spaniol de responsabilitate 
socială a universităților. University of Edinburgh și Univesidade do Porto sunt implicate în 
proiecte ce dezvoltă colaborarea inter-instituțională și trans-națională privind 
responsabilitatea socială a universităților atât în cadrul Europei, cât și în afara acesteia. 

În cursul proiectului, toți partenerii au depus efortul de a contacta organizații, instituții și 
rețele de organizații din învățământul superior, utilizând diverse canale de comunicare 
avute la dispoziţie la nivel naţional, regional şi european, atât în vederea comunicării 
activităţilor şi rezultatelor proiectului, cât şi pentru pentru a-i implica în comunitatea 
creată.  

Acţiunile concertate ale parteneriatului proiectului în crearea unei comunităţi de practică în 
domeniul RSU au culminat cu prezentarea Standardelor de referinţă pentru 
Responsabilitatea Socială a Universităţilor şi a Manifestului EU-USR în cadrul primei 
Conferințe Internaționale privind Responsabilitatea Socială a Universităților (Cadiz -
Spania, Februarie 2014), eveniment care s-a bucurat de o largă participare a experţilor şi 
instituţiilor de învăţământ superior din Europa, dar şi a reprezentanţilor unor instituţii de 
învăţământ superior din America Latină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Ședința plenară organizată de EU-USR în cadrul  
primei Conferințe Internaționale privind RSU 
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5. Perspective 

Parteneriatul EU-USR a demarat acţiunile pentru crearea unei comunităţi care să cuprindă 
experţii şi instituţiile interesate să promoveze responsabilitatea socială a universităților la 
nivel european şi nu numai şi care să împărtăşească abordarea MANIFESTULUI EU-USR  
privind responsabilitatea socială a universităţilor: 

Noi, semnatarii acestui Manifest dezvoltat în cadrul Proiectului EU-USR, co-finanțat prin 
Programul ”Lifelong Learning” al Uniunii Europene: 

 Credem că misiunile tuturor universităților sunt de interes public și ceea ce fac ele – 
din punctul de vedere al predării, cercetării și angajării publice – trebuie să reflecte 
conștientizarea nevoilor sociale la nivel local și global și să promoveze valori precum 
echitatea, coeziunea socială, nediscriminarea, incluziunea, accesul egal și 
sustenabilitatea, permițându-le să devină exemple de management responsabil, 
participare civică, democrație și impact social pozitiv, acționând ca inspirație pentru 
ceilalți și în mod special pentru studenți; 

 Observăm că rolul social al universităților este o preocupare a Națiunilor Unite, a 
UNESCO, a Consiliului Europei, a Uniunii Europene și a altor entități și este un 
subiect de interes al câtorva rețele existente la nivel internațional, dar observăm, de 
asemenea, că strategiile de conștientizare și de implementare nu sunt dezvoltate în 
mod egal în toate țările și instituțiile, lăsând mulți actori bine intenționați în condiții 
de incertitudine și lipsă de sprijin practic atunci când doresc să aplice vreo 
schimbare în direcția responsabilității sociale a universităților; 

 Recunoaștem valoarea pe care ISO 26000 o poate avea în dezvoltarea 
responsabilității sociale a universităților, dar și necesitatea de a adapta aceste 
standarde atunci când se aplică instituțiilor care au deja o misiune socială, prin 
modul de predare, de cercetare și de angajare publică și atunci când studenții și 
personalul au dreptul de a fi implicați în guvernanţa instituţională, în dezvoltarea 
politicilor și a strategiilor instituţionale, în managementul și luarea deciziilor; 

 Înțelegem că fiecare universitate are un profil, obiective și realizări diferite în 
domeniul responsabilității sociale, dar credem că standardele de referință pot ajuta 
la identificarea domeniilor relevante și obiectivelor care trebuie atinse, precum și la  
structurarea colaborării inter-instituţionale; 

 Propunem noi standarde de referință pentru responsabilitatea socială a 
universităților, produsul analizei unei game variate de studii de caz, a unei serii de 
vizite de evaluare comparativă și consultări; promovăm utilizarea acestor standarde 
pentru a face analize comparative, autoevaluări și pentru a face schimb de 
informații și cunoștințe despre politicile, strategiile și practicile RSU, pentru a 
contribui dincolo de declarațiile de principiu și de cazurile de bună practică 
singulare; 

 Cerem un nou angajament al tuturor părților relevante (decidenții politici, părțile 
interesate din învățământului superior, rețelele existente de universități și instituțiile 
de învățământ superior individuale) pentru a lucra sistematic împreună pentru 
sprijinirea responsabilității sociale a universităților; 

 Propunem crearea unei rețele europene și a unei comunitaţi europene destinate 
promovării RSU și sprijinirii dezvoltării de politici, strategii și practici relevante prin 
distribuirea informațiilor, schimbul de cunoștințe și dezvoltarea unui sistem de 
analiză și evaluare profesională. 
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6. Contribuția la politicile UE 

Procesul Bologna și acordurile asociate acestuia au fost menţionate deja în diverse secţiuni 
ale prezentului raport ca principala iniţiativă politică a Uniunii Europene în ceea ce privește 
învățământul superior. Incepând din anul 1999, de când a fost lansat, sfera sa de acțiune s-a 
extins, dimensiunea socială devenind o preocupare centrală pe agenda politică europeană 
în cele 49 de teritorii care formează Spaţiul European al Invățământului Superior 

Concluziile Consiliului European privind dimensiunea socială a învățământului superior 
(iunie 2013: 2013 / C 168/02) atrag atenția asupra rolului central pe care Procesul Bologna îl 
are în ceea ce privește acest aspect. În acest sens, se subliniază importanța promovării 
echității, a coeziunii sociale, a cetățeniei active și a competențelor de nivel înalt ca o cheie 
pentru îmbunătățirea șanselor de angajare, incluziune și împlinire personală. Se subliniază, 
de asemenea, importanța extinderii accesului la învățământul superior, îmbunătățind 
calitatea, relevanța, flexibilitatea și atractivitea cursurilor prin învățarea centrată pe student 
și prin oferirea de sprijin de calitate în realizarea acestor obiective. În plus, se identifică 
nevoia de a aprofunda înțelegerea și angajamentul in ceea ce priveste dimensiunea socială 
a învățământului superior. 

Proiectul EU-USR reprezintă o încercare de a răspunde unor asemenea imperative, prin 
propunerea unui Cadru Comun de Referință pentru Responsabilitatea Socială a 
Universităților din cadrul Spaţiului European al Invățământului Superior, în concordanță cu 
Procesul Bologna și cu Acordurile conexe și în conformitate cu politicile generale ale UE 
privind responsabilitatea socială.  

Astfel, în strategia Comisiei Europene Renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social 
Responsibility (October 2011: COM(2011) 681 final) responsabilitatea socială a companiilor 
(RSC) este definită ca “responsabilitatea companiilor pentru impactul acţiunilor lor asupra 
societăţii”. In acest document se pune accentul pe rolul companiilor de a coordona 
dezvoltarea strategiilor de responsabilitate socială având sprijinul voluntar al autoritaţilor 
publice în ceea ce priveşte elaborarea politicilor și, numai dacă este necesar, în prezenţa 
unor reglementări specifice. Este menţionat, de asemenea, faptul că multe companii 
apreciază existenţa unor principii şi reglementări promovate de autorităţile publice ca pe o 
modalitate de evaluare comparativă a propriilor politici şi a performanţelor atinse. 

Printre elementele de referință ale Comisiei Europene în articularea poziției, aspirațiilor și 
așteptărilor sale în acest domeniu, se numără cele zece principii ale initiațivei politice 
strategice UN Global Compact, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights și 
Orientarile ISO privind responsabilitatea social (ISO26000). Dintre acestea, cel mai 
semnificativ aspect este acela al "creării unor platforme RSC multi-actor într-o serie de 
sectoare (industriale)", deoarece acestea reprezintă bazele unor dezvoltări ulterioare. 

De asemenea, un raport al Comisiei Europene din martie 2014 arată că în vara anului 2013 
a fost demarat un program pilot de optsprezece luni implementat în trei sectoare de afaceri 
și că o a patra inițiativă în acest context, ICT4Society, a fost lansată de Comisia Europeană la 
începutul anului 2014 (http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict4society-multi-
stakeholder-platform). În plus, în același raport se remarcă unele progrese în abordarea 
problemelor sociale și de mediu în derularea achizițiilor publice, consumului durabil al 
resurselor, protecţiei mediului, divulgării  informațiilor non-financiare, precum şi în 
derularea unor "afaceri responsabile". 

În timp ce multe dintre aceste strategii şi iniţiative sunt relevante pentru sectorul 
învățământului superior, singurele mențiuni specifice acestui sector sunt legate de acțiunea 
prioritară "Sprijinul financiar pentru proiectele de educație și formare privind RSC în cadrul 
programelor Lifelong Learning și Youth in Action (înlocuit în prezent de către ERASMUS +) 
ale UE și măsuri pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul profesioniștilor din 
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domeniul educației și întreprinderilor", precum și de acţiunea privind “Încurajarea şcolilor 
de afaceri europene să adere la principiile ONU pentru managementul responsabil” și 
"Explorarea oportunităților de finanțare a cercetării în  domeniul RSC ... ". Începând cu luna 
martie 2014 au mai fost finanțate proiectul de cercetare “Măsurarea impactului şi 
managementul performanţei în domeniul RSC“ (http: //csr-impact-eu/documents.html), un 
seminar pe tema “Youth Entrepreneurship, Volunteering and CSR”, alături de alte câteva 
proiecte prin programul Youth in Action.  

Astfel, în pofida existenţei unui imperativ exprimat în cadrul programului Youth in Action, 
pentru integrarea RSC, dezvoltării durabile și cetățeniei responsabile în programele 
universitare și pentru sprijinirea cercetării academice de înaltă calitate pentru dezvoltarea 
de politici și practici în domeniul RSC şi în ciuda obligațiilor implicite ale universităţilor cu 
privire la câteva aspecte ale responsabilitatii sociale legate de însăși natura acestora ca 
instituții publice sau cvasi-publice, responsabilitatea socială în sectorul universitar european 
poate fi văzută ca sub-dezvoltată în comparație cu alte sectoare. 

În acest sens, proiectul EU-USR completează atât abordarea generală adoptată de UE în 
ceea ce privește responsabilitatea socială - adică faptul că este o problemă sectorială – cât 
şi obiectivele de analiză comparative existente și indicatorii de bază care trebuie atinşi până 
în 2020 într-o serie de aspecte legate de educație. Acest lucru se realizează prin crearea 
bazei pentru elaborarea unor Standarde de Referință pentru Responsabilitate Socială a 
Universităților pentru măsurarea, evaluarea și evidențierea progresului la nivel instituțional 
în implementarea unei strategii de responsabilitate socială într-un mod compatibil cu 
autonomia instituțiilor de învățământ superior. 

În același timp, proiectul oferă oportunitatea dezvoltării în continuare a politicilor și 
practicilor în domeniul specific al responsabilității sociale a universităților, recunoscând 
natura distinctivă a universității europene și contribuția deosebită pe care o poate aduce la 
agenda mai largă a responsabilității sociale prin exemplificarea și modelarea valorilor, 
principiilor și comportamentelor care vor fi necesare în căutarea de noi soluții, responsabile 
social, la provocările cu care se confruntă umanitatea. 
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