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Criterii incluziune studii de caz: top 50 universitati UE, diversitate 

culturala 
QS World University Rankings este cel mai recunoscut şi titrat clasament 

global al universităţilor, care ia în considerare în prezent peste 2000 de 

universităţi, dintre care evaluează peste 700. Metodologia de elaborare a 

clasamentului vizează şase criterii, ponderate astfel: 
• Reputaţia academică (calculată pe baza unui sondaj global) – 40% 

• Reputaţia percepută de către angajatori (calculată pe baza unui sondaj global) 

– 10% 

• Citări per facultate în baze de date ştiinţifice – 20% 

• Personalul didactic, raportat la numărul de studenţi – 20% 

• Proporţia studenţilor internaţionali / expaţi – 5% 

• Proporţia expaţilor din cadrul personalului didactic – 5% 

• Se realizează evaluări globale şi specifice în funcţie de cinci arii academice 

principale, respectiv: arte şi ştiinţe umaniste, ştiinţe biomedicale, inginerie şi 

tehnologie, ştiinţe naturale, ştiinţe sociale şi economice.  



 

14 Universitati selectate ca studiu de caz:  

 
• Universitatea din Cambridge 

• Universitatea din Copenhaga 

• Freie Universität Berlin 

• KU Leuven 

• Universitatea din Amsterdam 

• Universitatea Uppsala Suedia 

• Karolinska Institutet Stockholm 

• Universitatea din Utrecht 

• Universitatea Oxford 

• Ludwig-Maximilians Universität München 

• Universitatea Oxford 

• Universitatea din Zurich 

• Universitatea din Heidelberg 

• Universitatea din Helsinki        



Analiza comparativă vizează următoarele componente, regăsite şi în 

Metodologia de auditare a resurselor umane din universităţi: 

• Definirea identităţii organizaţionale, filosofiei şi strategiei de resurse umane 

• Branding de angajator 

• Planificarea resurselor umane 

• Recrutare şi selecţie 

• Compensaţii şi beneficii 

• Administrare resurse umane 

• Managementul performanţei 

• Etică şi deontologie 

• Politici anti-discriminare 

• Relaţii de muncă (inclusiv negocieri cu sindicatele) 

• Dezvoltare şi schimbare organizaţională 

• Politica de mobilitate 

• Echilibrul carieră-viaţa personală 

• Instruire şi dezvoltare (inclusiv training reproductibil şi resurse online) 

• Investigarea opiniei angajaţilor (implicare, încredere, satisfacţia cu munca) 



Banca de posturi vacante online 

I.1. Procesul de recrutare şi selecţie 

Procesul de recrutare – selecţie pentru personalul academic al UvA se 

desfăşoară conform următoarelor  etape: 

•Prima fază: 

Evaluarea aplicaţiilor de către comitete consultative la nivel de facultate 

Interviuri şi / sau seminarii / centre de evaluare organizate pentru candidaţii selectaţi 

pe baza rapoartelor de cercetare pe care le redactează reprezentanţii comitetelor 

sau ai panelurilor întrunite 

•Cea de a doua fază: 

Decanii şi vice-rectorii evaluează rapoartele panelurilor şi dosarele aplicanţilor 

Deciziile de angajare întocmite în cadrul şedinţelor 

•Cea de a treia fază: 

Aplicanţii sunt anunţaţi în scris despre rezultatul deciziilor şi Departamentul de 

Resurse Umane demarează procedura de angajare 

 



Recrutare şi selecţie 

 I.1. Procesul de recrutare şi selecţie 

•Pentru poziţiile administrative, prima rundă a selecţiei cuprinde evaluarea 
dosarului de candidatură de către consultantul HR sau consilierul în recrutare şi 
directorul departamentului-ţintă 
•Acestia determină pe baza calificărilor dacă aplicantul este sau nu invitat la 
interviul de selecţie.  
•Se întocmeşte o listă lungă cu toţi participanţii la interviul de selecţie, precedat 
sau succedat de o baterie de teste relevante pentru job, derulate printr-un sistem 
automatizat (Cebir) care însoţeşte testarea scrisă şi / sau practică.  
•Lista scurtă presupune interviul final de selecţie, cu un panel mai cuprinzător de 
intervievatori. 
•Evaluarea psihologică a personalităţii este obligatorie pentru posturi manageriale 
sau care implică anumite trăsături de personalitate.  
• KU Leuven încurajează şi aplicaţiile spontane, pentru care au o adresă electronică 

dedicată, dacă aplicantul nu identifică o poziţie disponibilă care să corespundă cu 

profilul solicitat.  



I.2. Comunicarea externă a posturilor vacante. Branding de angajator 

Universitatea Catolică din Leuven (Belgia) accentuează componenta de 

marketing de personal, începând de la moto-ul „Descoperă-te! Începe cu 

jobul”.  

KU Leuven este preocupată de reputaţia de angajator preferat - inclus printre 

angajatorii de top din Belgia (clasament 2012) – conform Corporate Research 

Foundation (CRF).  

•Sistemul de aplicaţii / baza de CV-uri electronice – coordonate: 

•Descrierea posturilor vacante presupune o prezentare a facultăţii sau institutului de 

cercetare afiliat UvA, valabilitatea anunţului de recrutare 

•Specificul activităţii sau al proiectelor vizate, colaborarea cu alte echipe, competenţe 

necesare, date de contact, durata contractului,  

•Documente de inclus în dosarul de candidatură pentru diverse posturi: doctoranzi, 

cercetători post-doctorali, asistenţi universitari, profesori sau specialişti în 

departamente-suport. 

• Necesitatea unei informări prealabile - aplicaţiile spontane trebuie direcţionate către 

un departament de referinţă şi o persoană de contact, altfel nu sunt procesate.   



Salarizare, compensaţii şi beneficii (politica salarială) la KU Leuven (Belgia) 

• Politica de transparenta - pe platforma electronică a UvA regăsim: Contractul 

colectiv de muncă (valabil pentru toate universităţile olandeze) Informaţii despre 

schemele de bonusare şi pensii 

• Pachetul de compensaţii şi beneficii, inclusiv:  

• Al 13-lea salariu ca bonus de sfârşit de an 

• Al 14-lea salariu ca primă de vacanţă (8% din venitul anual brut) 

• Concediul de odihnă cuprinde 29 de zile libere  

Scale de salarizare – calcul salarial în funcţie de experienţă, nivelul de cunoaştere şi 

evaluarea posturilor prin clasificarea poziţiilor universitare 

Alte facilităţi ofertate includ:  

• Rambursarea costurilor cu deplasările (într-un cuantum calculat printr-un 

modul online accesibil personalului Universităţii) 

• Reduceri la abonamentele pentru transportul în comun 

• Asigurare medicală preferenţială pentru membrii organizaţiei şi familiile lor 

Asigurare pentru dizabilităţi (prin care, în caz de invaliditate parţială sau 

accident de muncă, angajaţii primesc o indemnizaţie în valoare de minim 

70% din cel mai recent salariu).  



Politica salarială la KU Leuven (Belgia) 

• Flexibilitate în privinţa opţiunilor privind beneficii, termenii şi condiţiile 

angajării 

• Pe durata derulării contractului angajaţii pot opta pentru facilitati precum:  

• Cuantum mai mare al economisirii pentru pensie 

• Mai multe zile de concediu (care se pot cumpăra sau compensa prin 

salariu) 

• Rambursarea unor costuri (cum ar fi cumpărarea unei biciclete). 

• Clauze preferenţiale pentru asigurări (exemplu: de viaţă sau pentru 

maşină) aparţinând companiilor cu care Universitatea are contract. 

• Concediu de maximum cinci zile anual pentru voluntariat sau 

asistenţa în activităţi şcolare 

• Reduceri pentru conexiune Internet şi achiziţia de software 

• Acces la biblioteca digitală 

• Decontarea unor cheltuieli pentru continuarea studiilor, inclusiv 

asistenţă şi consiliere în carieră pentru membrii staff-ului academic 

şi ne-academic    



Alte beneficii, ierarhizarea posturilor, elaborarea şi reactualizarea scalelor 

de salarizare şi gradaţiilor  

Ierarhizarea posturilor, elaborarea şi reactualizarea scalelor de salarizare şi 

gradaţiilor determinate de specificul fiecărei funcţii.  

Calificările şi experienţa profesională relevantă a angajatului determină 

poziţionarea pe scala salarială şi nivelul de senioritate.  

Intervalele de punctaje corespunzătoare evaluării unui post se regăsesc 

inclusiv în anunţurile de recrutare internă şi externă.  

Indemnizaţia pentru concediu se acordă în cuantum de 92% din venitul lunar 

brut pentru membrii staff-ului academic, iar cercetătorii doctorali primesc 72% 

din bursa lunară. 

Alte beneficii: asigurarea medicală gratuită pentru toate categoriile de 

personal, scheme de pensii private facultative, reduceri în magazine, 

restaurante, librării din oraşul Leuven, acces la dotările sportive la tarife reduse, 

biciclete gratuite şi reduceri la transportul în comun, servicii de internet şi 

telefonie cu discount, an sabatic, program flexibil (trecere de la full- la part-

time) iar părinţii cu copii mici pot beneficia de creşă în incinta campusului.  



Educaţie, cultură corporatistă, principii de organizare  

• Climatul organizaţional se caracterizează prin deschidere interculturală, 

creativitate, inovaţie şi implicare civică.  

• În domeniul proceselor de resurse umane, Universitatea din Amsterdam 

promovează egalitatea de şanse şi diversitatea socio-culturală 

• Centrare pe oferirea de facilităţi pentru armonizarea vieţii profesionale cu 

cea personală pentru cei aproximativ 6000 de angajaţi.  

• Căutarea posturilor vacante necesită înregistrare, completarea unor 

formulare electronice şi se divide conform specificului activităţii, în:  

•  Funcţii academice (educaţie şi cercetare) 

•  Ne-academice (suport administrativ şi servicii tehnice) 

•  Internship, voluntariat sau joburi pentru studenţi (de exemplu, în 

laboratoarele sau bibliotecile Universităţii).  

• Angajamentul KU Leuven vizează stricta confidenţialitate şi protecţia 

datelor, precum şi informarea în timpul parcurgerii etapelor procesului de 

recrutare – selecţie.  



Alte principii de organizare si recrutare  

• Dosarul de candidatură depus exclusiv electronic conţine scrisoarea de 

intenţie, curriculum vitae academic, lista de publicaţii  

• CV-ul academic cuprinde studiile, istoria angajărilor, activităţi didactice, de 

cercetare şi editoriale, supervizarea la nivel de licenţă / master / doctorat, 

organizarea de conferinţe, participarea la comisii, întruniri, stagii de 

mobilitate, obţinerea şi/sau coordonarea de grant-uri  

• Principiului standardizării procesului de selecţie  

• Cercetătorii şi membrii corpului didactic sunt implicaţi în viaţa cetăţii, 

participând la dezbateri publice, conferinţe, lansări de carte şi alte 

evenimente  în cadrul unui centru academic cultural ca forum deschis de 

întâlnire pentru oameni de ştiinţă, jurnalişti, scriitori şi alţi lideri de opinie. 

• UvA organizează conferinţe publice pentru publicul larg şi o zi anuală a 

Universităţii la care sunt invitaţi angajaţii, studenţii şi alumni. 

• In organigrama, Dept. RU al Unviersitatii Amsterdam – descentralizat la 

nivel de Facultate, iar comunicarea externa – asigurata de Dept. Relatii 

Publice si Comunicare Corporativa  



Suport pentru Imigrare 

• Deoarece o pondere substanţială a personalului este compus din profesori 

vizitatori, personal detaşat temporar şi expaţi, s-a înfiinţat Oficiul pentru 

Imigrare  

• Activitati: 

•  Procesează solicitările de autorizare pentru permisele temporare de 

şedere şi muncă  

•  Oferă consiliere pentru:  

•  Proceduri de imigrare, mutarea în Olanda, cazare, finanţe,  

•  Probleme familiale, inclusiv educaţia copiilor, extinderea sejurului 

•  Contacte utile cu instituţii precum Oficiul olandez pentru expatriaţi, 

Serviciul de sănătate publică, Administraţia locală, Poliţia, Evidenţa 

populaţiei sau Institutul de studiere a neerlandezei ca limbă străină.  



Universitatea din Cambridge 

• Lider în clasamentul QS top mondial universităţi în 2010, 2011, 2012 

• Divizia de resurse umane este responsabilă pentru elaborarea şi 

implementarea politicilor, procedurilor şi programelor de resurse umane  

•Recrutare şi selecţie (Oportunităţi profesionale) 

Instruire, consiliere şi dezvoltare personală şi profesională (incluzând un 

centru de e-learning cu resurse comprehensive) 

Salarizare (Compensaţii şi beneficii) 

Imigrare 

Serviciul de mediere internă, Centrul de Resurse pentru Persoane cu 

Diabilităţi 

Serviciul de protecţia muncii şi sănătate ocupaţională 

Serviciul de angajare temporară, Raportare, politici şi proceduri 

Etică corporatistă şi conformitate (egalitate, diversitate şi prevenirea 

discriminării la locul de muncă) 

Centrul de servicii de îngrijire a copiilor (creşă şi grădiniţă) 

Asistenţă pentru pensionare  



E-Recrutare 

•  Anunţurile de angajare diseminate în exterior cuprind informaţii despre: 

•  Organigrama în care este integrat postul vacant 

•  Sarcini şi responsabilităţi 

•  Componenţa mapei de candidatură 

•  Informaţii despre susţinerea interviurilor şi a altor probe de selecţie 

•  Reafirmarea principiului egalităţii de şanse 

•  Perioada de valabilitate a anunţului publicat, inclusiv grilă de salarizare, 

pentru a asigura o transparenţă optimă.  

  

• Toate formularele standardizate sunt disponibile electronic şi pot fi transmise online 

printr-o platformă accesibilă: template CV-uri, contracte şi acte adiţionale, cereri de 

recrutare, cereri de evaluare a postului, reclamaţii, cereri de concediu de odihnă / 

medical / parental, check-list pentru training de inducţie, ore suplimentare, 

rambursarea cheltuielilor de relocare, re-facturarea costurilor cu personalul, cerere 

de pensionare, evaluarea anuală a performanţelor detalierea activităţilor prin time-

sheet-uri etc. 



Website-ului Diviziei de Resurse Umane – Sectiunea “Beneficii”  

Carieră:  

•  Serviciul de consiliere pentru studenţi şi absolvenţi, la care au 

acces şi persoane care nu studiază la universitatea respectivă 

•  Serviciul CareerStart@cam – prin care angajaţi pe posturi 

administrative primesc consiliere şi suport financiar pentru a 

obţine calificări la nivel de studii (post)universitate şi a 

progresa astfel în carieră 

•  Traiectoria carierei în funcţie de competenţele şi experienţele 

personale, pentru o planificare verticală sau laterală a 

strategiei de avansare în carieră 

•  Concedii pentru dezvoltare profesională şi / sau personală 

(concediu fără plată pentru finalizarea studiilor, semestru 

sabatic pentru personalul didactic (eligibil pentru un semestru 

la fiecare şase semestre, luat de nu mai mult de trei ori pe 

parcursul angajării).  

•  Concediul sabatic presupune eliberarea de sarcinile didactice 

şi administrative pentru concentrarea exclusivă pe cercetare 

şi granturi, fără diminuarea pachetului salarial şi de beneficii.  



Alte beneficii 

•  Familie (concedii de creştere / îngrijire copii, scheme promoţionale de 

vacanţe şi vouchere pentru părinţi, acces la creşă / grădiniţă în cadrul 

campusului, program flexibil şi concedii pentru diverse evenimente din 

familie sau pentru îngrijirea unei rude vârstnice aflate în întreţinere) 

•  Financiar (tarife preferenţiale pentru restaurantele şi magazinele locale) 

•  Sănătate (planuri de asigurări medicale private, în funcţie de anumite 

criterii de eligibilitate)  

•  Agrement (informaţii complete despre vizitarea muzeelor locale, ghiduri 

turistice, teatru, club social, facilităţi de practicare a sporturilor) 

•  Training şi dezvoltare (acces garantat pentru toţi angajaţii la Centrul de 

pregătire profesională şi dezvoltare personală, Centrul de educaţie 

continuă, Centrul informatic şi cel de limbi străine, precum şi la 

biblioteca Universităţii)  

•  Transport (facilităţi pentru achiziţionarea sau închirierea de biciclete, 

reduceri pentru închirierea de autovehicule electrice în sistem de club, 

precum şi reduceri pentru transportul public rutier şi feroviar) 



Pachet de relocare 

Pachetul include: 

•  Schemă de rambursare a cheltuielilor de relocare 

 

•  Pachet de inserţie – servicii de consiliere pentru toţi 

studenţii şi profesorii vizitatori care caută o locuinţă).  

 

•  Inducţia priveşte informaţii despre şcoli, cabinete medicale, 

bănci, contracte şi tarife estimative pentru închirierea unei 

locuinţe şi alte facilităţi locale.  

 

•  Există un grup de voluntari (Newcomers and Visiting 

Scholars Group) care au misiunea de a organiza primirea 

partenerilor sau familiilor însoţitoare a cercetătorilor şi 

profesorilor şi a-i introduce comunităţii prin evenimente 

specifice 



Implicare civica, relatii de munca 

• Politicile de RU încurajează destăinuirea informaţiilor de 

interes public prin „semnale de alarmă” (‚Whistleblowing’) 

• Incurajeaza implicarea civică în denunţarea fraudelor, a 

diverselor abuzuri sau acte de corupţie  

• Mediere internă pentru suport în soluţionarea amiabilă a 

litigiilor de muncă şi restabilirea unei relaţii profesionale 

productive 

• Demersurile de mediere aderă la un cod de practică bazat 

pe imparţialitate şi funcţia de facilitare, nu de impunere de 

rezoluţii 

• Pentru promovarea diversităţii şi a egalităţii de şanse, sunt 

înfiinţate comitete pentru discutarea aspectelor legate de 

gen, rasă şi dizabilităţi, în cadrul unor training-uri, 

conferinţe. Se furnizeaza resurse de documentare, 

raportare şi auditare a egalităţii.  



Analiza si evaluarea posturilor 

• Interfaţa online pune la dispoziţia utilizatorului descrieri de post standardizate 

pentru: 

• Poziţii academice (cercetător, asistent cercetare, profesor, conferenţiar, 

lector)  

•  Funcţii-suport (specialist IT, tehnician laborator, funcţionar, recepţionist). 

Cadru de referinţă în construirea fişelor de post şi a cataloagelor / 

nomenclatoarelor de funcţii 

 

• Evaluarea posturilor presupune o ierarhizare a acestora în funcţie de 

importanţa lor pentru organizaţie, conform sistemului de evaluare a rolurilor 

profesionale specializat pentru mediul academic - HERA (Higher Education 

Role Analysis).  

• HERA – elaborat prin parteneriatul a 100 de instituţii din domeniul universitar  

 

• Grila evaluativa - recunoscută ca non-discriminatorie şi asigurând echitatea, 

transparenţa, consistenţă şi paritate la nivelul întregii Universităţi 

corespunzător principiului remuneraţiei egale pentru muncă de valoare egală.  



Sistemul de evaluare şi ierarhizare a posturilor academice HERA 

- 16 criterii (1) 



Sistemul de evaluare şi ierarhizare a posturilor academice HERA 

- 16 criterii (2) 



Sistemul de evaluare şi ierarhizare a posturilor academice HERA 

- 16 criterii (3) 



Platforma de eTraining – cazul “Oxbridge” 

• Centrul de pregătire profesională şi dezvoltare personală (Universitatea  

• Cambridge gestionează programele de training, mentorat şi coaching 

pentru angajaţi, incluzând livrarea online, offline (prin întâlniri individuale 

sau de grup) sau mixte. 

• Potenţialii cursanţi se pot înscrie la diverse cursuri pe platforma online, 

verificând disponibilitatea şi datele de start pentru modulele urmărite.  

Departamentele Universitatii Oxford care oferă programe de training sunt: 

• Institutul Oxford de Învăţare 

• Centrul de limbi străine 

• Centrul de servicii informatice 

• Cariere în administraţie la Oxford 

• Serviciul de cariere al UO 

• Departamentul pentru Educaţie Continuă  

 



Platforma de eTraining; Solutii de Training reproductibil (1) 

Modulele de cursuri online livrate: 
• Practică academică vizând predarea, cercetarea, supervizarea, evaluarea, 

gestionarea dificultăţilor de învăţare (ex: dislexie) 

• Dezvoltarea managerială şi leadership (asertivitate, rezolvarea conflictelor, 

managementul echipelor, al performanţelor subalternilor şi al proiectelor)  

• Orientare şi inducţie (organigramă, egalitate şi diversitate, instrucţiuni privind 

sănătatea şi securitatea muncii) 

• Dezvoltarea personală (managementul timpului, managementul stresului şi 

tehnici de relaxare, orientare în carieră) 

• Politici, proceduri şi legislaţie (protecţia datelor confidenţiale, principiile şi 

practica muncii decente şi demnitatea la locul de muncă: evitarea hărţuirii, 

protecţia copiilor şi a adulţilor vulnerabili, disciplină, conformitate legală şi 

reglementarea relaţiilor de muncă şi a litigiilor) 

• Prezentare şi comunicare 

• Evenimente de cercetare (organizare de conferinţe, congrese, simpozioane, 

workshop-uri etc.) 

• Competenţe transferabile  

• Calificări vocaţionale  



Platforma de eTraining; Solutii de Training reproductibil (2) 

Angajaţii pot participa la sesiuni individuale, dar şi la programe structurate 

pentru dezvoltarea personală şi profesională, inclusiv prin mentorat sau job 

shadowing. Exemple de asemenea programe: 

• Oferirea şi primirea de feedback pentru manageri / non-manageri în 

cadrul programului de „management de sine”, într-o manieră clară, 

pozitivă şi constructivă. Sunt precizate următoarele elemente: data, 

format, grupuri-ţintă, obiective de învăţare şi rezultate aşteptate.  

• Asertivitate: managementul relaţiilor itnerpersonale la locul de 

muncă (discuţii în perechi, grup, auto-evaluare şi jocuri de rol / 

simularea unor scenarii curente de viaţă) 

• Managementul timpului 

• Managementul stresului, emoţiile la locul de muncă şi aplanarea 

conflictelor 

• Planificarea individuală a carierei 

• Managementul reacţiei la schimbare 



Politica de combatere a inegalităţii sociale prin masuri anti-

discriminatorii  

• Apropierea de mediul corporativ: încurajarea incluziunii şi egalizarea, pe cȃt 

posibil, a ponderii deţinute de femei şi de bărbaţi, îndeosebi în poziţiile 

manageriale.  

• Universitatea Ludwin-Maximilians Munchen a aderat la Charta Iniţiativei 

pentru Diversitate („Charta der Vielfalt”), împreună cu Guvernul Federal şi 

peste 1100 companii private, sub înaltul patronaj al Cancelarului german.  

• Pentru a concilia cerinţele personale şi cele profesionale, LMU dispune de 

un Serviciu de consiliere dedicat familiei (cu o divizie dedicată familiilor cu 

dublă carieră în Universitate), sprijinind părinţii (cadre didactice) pentru a 

identifica opţiuni avantajoase de creşe, grădiniţe şi supervizare pentru copii.  

• Universitatea achită taxele de consultanţă şi agenţiile specializate, iar părinţii 

suportă costurile pentru opţiunea de îngrijire a copiilor selectată.  

• Institutul Karolinska (Stockholm) pune la dispoziţie, ca resurse online, un 

Plan de Acţiune privind tratamentul egal, un ghid de gestionare a situaţiilor 

de hărţuire şi discriminare pentru angajaţi şi studenţi, inclusiv apărarea 

identităţii de gen şi a exprimării libere a genului.  



Conditii decente de munca si parteneriat social 

• Sprijinirea departamentelor în demersul de a preveni şi combate 

hărţuirea, discriminarea şi fenomene de „mobbing” 

• Ȋn perioada 2012-2014, departamentele vor primi suport la nivel 

central pentru a realiza proiecte care îndeplinesc nevoile identificate 

în cursul activităţilor locale. 

• Pentru a creşte gradul de cunoaştere şi conştientizare a 

problematicii tratamentului egal, legislaţia anti-discriminare şi 

politicile interne asociate sunt prezentate în cadrul unor cursuri 

introductive obligatorii 

• Libertatea de asociere in sindicate si alte asociatii ale angajatilor, 

stipulate ca prevederi legale 

• Pentru a limita riscul de discriminare, candidaţii cu nevoi speciale 

sau condiţii medicale (boli cronice etc.) nu sunt obligaţi să 

menţioneze acest aspect în scrisoarea de aplicaţie, cu excepţia 

cazului în care aplică pentru o poziţie care solicită examinare 

medicală la angajare.  

 



Comunicare interna 

• Universitatea Uppsala editează periodic o revistă internă, numită 

Noi orizonturi. Angajaţii pot citi în paginile sale despre direcţii 

viitoare de cercetare, poveşti de succes despre inovaţii, programe 

educaţionale noi şi proiecte de colaborare inter-departamentale.  

 

• Secţiunea de resurse umane cuprinde o prezentare a organizaţiei şi 

organigramei, scopuri, strategii şi misiuni.  

 

• Ca şi strategie, UU îşi propune să asigure cercetare şi educaţie la 

cele mai înalte standarde de calitate, să manifeste deschidere spre 

schimbare şi orientare pe termen lung în toate aspectele activităţii 

sale şi să joace un rol activ în societatea globală, promovȃnd 

dezvoltarea şi inovarea.  

 



Principiile de management strategic al resurselor 

umane  
Echitate – în schimbul contribuţiei pentru organizaţie, UU le oferă 

angajaţilor salarii competitive, precum şi un pachet de beneficii auxiliare 

Instruire şi dezvoltare – stimularea mobilităţii interne în carieră şi 

accesarea unor programe de training in-house sau externalizate 

Interacţiune matură – departamentul resurse umane desfăşoară cel puţin 

anual discuţii de management al performanţei şi dezvoltare în carieră, iar 

managerii sunt consiliaţi să organizeze astfel de întâlniri cel puţin lunar 

pentru subalternii lor direcţi. Schimbul de feedback şi alinierea unui plan de 

acţiune pentru îndeplinirea obiectivelor viitoare în dezvoltarea carierei, 

însoţite de întâlniri de monitorizare a progresului efectuat. 

Echilibrul muncă – viaţă personală 

Universitatea se promovează ca organizaţie ne-ierarhică, plată, în esenţă 

colaborativ-participativă. Dezvoltarea carierei este menită să faciliteze 

descoperirea potenţialului şi talentului propriu pentru fiecare angajat. 

 



Serviciul de sănătate ocupaţională  

• Scop: prevenirea îmbolnăvirilor, a invalidităţii şi sprijinirea angajaţilor 

cu probleme medicale sau cu dizabilităţi.  

• Aria adresată include: sănătate mentală şi bunăstare psihică, 

ergonomie, postură şi riscuri la locul de muncă, deplasări 

internaţionale şi incidenţa îmbolnăvirilor.  

• Informaţia şi asistenţa privind sănătatea mentală cuprinde servicii de 

consiliere privind abuzul de alcool şi droguri, stres, depresie, 

hărţuire, tulburări de somn, precum şi combaterea fumatului.  

• Sistemul de suport online este confidenţial, iar angajaţii pot solicita 

consiliere individuală pentru a învăţa tehnici de combatere a 

stresului. Pentru promovarea bunăstării fizice şi psihice, angajaţii au 

acces subvenţionat la diverse centre de sănătate.  

• Angajaţii sunt încurajaţi să semnaleze la Unitatea pentru Egalitate şi 

Diversitate orice probleme de agresiune, hărţuire, comportament 

maliţios, injurios, ofensator sau intimidant 



Retenţia şi dezvoltarea talentelor prin planificarea 

succesiunii 

• Planurile de succesiune constau în identificarea acelor angajaţi care au 

potenţialul de a ocupa poziţii-cheie sau critice din organizaţie.  

• Planificarea asigură disponibilitatea angajaţilor experimentaţi şi capabili 

care sunt pregătiţi să îşi asume aceste roluri odată ce funcţiile devin 

vacante. 

Functii: 
• Accelerează tranziţia profesioniştilor de la statutul de contributori individuali 

la cel de manageri şi lideri  

• Pregateste si sprijina angajatii pentru preluarea unor roluri cruciale 

• Asigură dezvoltarea sustenabilă a talentelor (evoluţia pe termen lung) 

• Îmbunătăţeşte capacităţile şi performanţa globală a angajaţilor 

• Optimizează implicarea, angajamentul şi încrederea angajaţilor valoroşi, în 

consecinţă facilitând retenţia acestora 

• Îndeplineşte cerinţele si asteptarile vizând dezvoltarea carierei pentru 

angajaţii existenţi 

 



Retenţia şi dezvoltarea talentelor prin planificarea 

succesiunii (2) 

• Contracarează dificultatea sporită de recrutare externă 

• Se focalizează pe continuitatea stilului de leadership şi pe schimbul 

intensificat de cunoştinţe şi abilitare 

• Furnizează metode îmbunătăţite de diagnosticare şi monitorizare 

eficientă a nivelului de performanţă al angajaţilor şi a competenţelor 

deficitare 

• Planurile de succesiune constituie o componentă esenţială a 

„inteligenţei organizaţionale” prin reducerea riscurilor la care 

aceasta este expusă, prin crearea şi validarea unui model de 

leadership productiv, prin securizarea şi stabilizarea organizaţiei şi 

ameliorarea moralului angajaţilor. 

 



Principii de etica muncii la Universitatea din 

Copenhaga 

• Se aşteaptă ca angajaţii să îşi îndeplinească sarcinile cu un grad 

înalt de profesionalism şi independenţă, asemenea unor manageri 

de proiect 

 

• Se aşteaptă  de la angajaţi să fie punctuali şi să se asigure că îşi 

îndeplinesc şi angajamentele informale.  

 

• Cooperarea şi transferul de cunoaştere sunt calităţi foarte valorizate. 

• În cursul întâlnirilor şi oricărui tip de evenimente, se aşteaptă ca toţi 

angajaţii să participe şi contribuie activ prin exprimarea şi 

argumentarea propriilor opinii.  

 

• Ca organizaţie orizontală, comunicarea este facilitată şi fiecare 

angajat are putere decizională şi influenţă semnificativă.  

 



Identitate organizationala la Univ. din Helsinki 

• Misiunea Universităţii: „UHe este cea mai versatilă instituţie de ştiinţă, 

educaţie şi capital intelectual din Finlanda, un pionier în edificarea 

viitorului” 

 

• Viziunea până în 2020: definită prin planul strategic „Către vârf şi înspre 

societate” („To the Top and Out to Society”) care stipulează faptul că 

„UHe îşi va consolida în viitor poziţia în cadrul elitei mondiale a 

universităţilor de cercetare multi-disciplinare. Ea se va impica activ 

pentru bunăstarea umanităţii şi pentu o societate dreaptă”. 

  

• Valorile fundamentale: analiza critică, creativitate şi căutarea adevărului. 

 

 



Obiective si axe pentru dezvoltare 

• Dezvoltarea competenţelor pentru a sprijini fiecare nivel operaţional, 

care să beneficieze astfel de competenţele necesare pentru 

strategie şi îndatoririle conexe. Competenţele vor fi dezvoltate 

îndeosebi în următoarele domenii: activităţi internaţionale; 

comunicare; reţele; leadership; management şi financiar; 

interacţiunea în comunitatea de lucru. 

• Sporirea angajabilităţii studenţilor şi a competitivităţii lor pe piaţa 

muncii 

• Prin cursuri de educaţie antreprenorială şi management, 

voluntariate, internship-uri etc. 

• Promovarea interacţiunii multi-disciplinare prin intensificarea 

cooperării academice între facultăţi, dezvoltarea echipelor inter-

disciplinare de cercetare de tip “varf de lance” 

 



Concluzii 

• Aceste programe de resurse umane pot fi cu succes preluate, adaptate, 

migrate şi adoptate în contextul universităţilor din România.  

 

• Modelele de bune practici propuse împrumută numeroase elemente din 

configuraţia şi funcţionalitatea lumii corporatiste 

 

• Accent pe asigurarea unui pachet complet de soluţii adresate grupurilor-

ţintă de beneficiari: angajaţi, asociaţii profesionale, potenţiali candidaţi, 

sindicate. 


