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Abstract. The purpose of this study is to present the meaning of the vision and mission 
statements for a university, in a strategic management reference. We will consider the vision and 
mission statements of some known world class universities, in order to illustrate the essential 
points of such formulations. Then, we will perform a critical analysis of the existing vision and 
mission statements of the Academy of Economic Studies from Bucharest and suggests new 
statement formulations, as they are essential elements for university strategy. 
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1. Introducere 
 
România este semnatară a Declaraţiei de la Bologna din 1999 şi membră a Uniunii 

Europene începând cu 1 ianuarie 2007. Acest lucru implică, printre altele, că universităţile din 
România se vor afla în curând într-un mediu concurenţial puternic, total diferit de climatul de 
seră oferit de monopolul guvernamental asupra sistemului naţional de învăţământ (Brătianu şi 
Lefter, 2001). Statutul de universităţi de stat nu le va ajuta prea mult în noua piaţă creată prin 
realizarea Spaţiului European al Învăţământului Superior. De aceea este necesar ca fiecare 
universitate, în parte, să îşi redefinească viziunea, misiunea şi să îşi dezvolte capacitatea de a fi 
competitivă într-un mediu puternic concurenţial (Brătianu, 2005b; Brătianu, 2005c). 

Prezenta lucrare are la bază o serie de cercetări realizate de autori în cadrul programului 
prioritar de cercetare al Academiei de Studii Economice (ASE) din Bucureşti intitulat Strategia 
de dezvoltare a Academiei de Studii Economice în perioada 2007-2013, coordonat de prof. univ. 
dr. Ovidiu Nicolescu. 

 
2. Viziunea şi misiunea universităţii 
 
Conceptul de viziune pentru o organizaţie se defineşte în zona de inefabil a 

managementului strategic, dar el operează prin oameni în zona pragmatică a lui. Viziunea unei 
organizaţii reprezintă o stare ideală proiectată în viitor şi care configurează o posibilă şi 
dezirabilă dezvoltare a organizaţiei respective. Viziunea presupune o gândire dinamică şi 
capabilă să evalueze pe termen lung şansele reale de dezvoltare ale organizaţiei. Această 
capacitate de a vedea în timp şi de a consemna în viitorul virtual al organizaţiei imaginea ei nu o 
are oricine. De aceea, nu orice dorinţă personală sau speranţă împărtăşită poate contribui la 
crearea unei viziuni (Brătianu, 2005a; Hill şi Jones, 1998; Hitt et al., 1999). O viziune bună, deci 
o viziune care să aibă succes, trebuie să se caracterizeze prin următoarele elemente: 

• starea ideală care se proiectează în viitor trebuie să fie înrădăcinată în prezentul 
organizaţiei; 
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• creatorii acestei viziuni trebuie să conştientizeze dificultăţile care vor fi întâmpinate şi 
provocările la care este supusă organizaţia; 

• viziunea creată trebuie să genereze o atitudine de încredere în viitor şi în posibilităţile 
organizaţiei de a se dezvolta în sensul transformării viziunii propuse în fapte; 

• o viziune bună oferă posibilitatea tuturor membrilor organizaţiei să îşi identifice 
interesele şi deci să îşi construiască motivaţia necesară pentru transpunerea ei în viaţă; 

• o viziune bună este aceea care poate fi împărtăşită de toţi membrii organizaţiei, şi nu 
numai de o parte a lor. Aceasta înseamnă ca ea să fie acceptată şi să genereze idei şi atitudini 
novatoare. 

O viziune performantă ţine cont de existenţa principalilor stakeholderi ai organizaţiei, de 
interesele şi potenţialul acestora. Existenţa sau crearea unei viziuni bune este o condiţie 
intrinsecă dezvoltării oricărei organizaţii. Fără viziune, organizaţia este condamnată la stagnare, 
la involuţie sau chiar la faliment dacă operează într-un mediu puternic concurenţial. O viziune 
bună se poate naşte dintr-o dorinţă, dar nu se identifică cu ea, deoarece viziunea este un rezultat 
raţional al voinţei de dezvoltare şi de succes, bazată pe cunoaştere şi luarea în considerare a 
contextului în care se manifestă organizaţia respectivă. 

Conceptul de misiune a unei organizaţii se referă la raţiunea de a fi a organizaţiei 
respective şi de a crea valoare pentru societate. Misiunea sintetizează legea existenţială a 
organizaţiei şi explicitează viziunea ei.  Misiunea determină evoluţia organizaţiei, în sensul 
transformării viziunii în realitate (Hill şi Jones, 1998; Hitt et al.,1999). În timp ce viziunea 
exprimă o stare ideală posibilă, misiunea exprimă o evoluţie programatică spre această stare.  
Viziunea se concentrează pe imaginea internă a organizaţiei şi pe aspiraţiile managementului de 
vârf, în timp ce misiunea se concentrează pe imaginea externă a organizaţiei şi pe determinanţii 
sau factorii decizionali ai managementului.  Pe scurt, misiunea unei organizaţii comunică ceea 
ce este organizaţia respectivă şi ce vrea ea să facă pentru această societate.  O bună formulare a 
misiunii unei organizaţii trebuie să conţină următoarele elemente importante (Brătianu, 2005a; 
Peters şi Waterman, 1995): 

• o exprimare generală a viziunii; 
• o indicare a valorilor fundamentale pe care şi le asumă managementul de vârf al 

organizaţiei; 
• o articulare a obiectivelor fundamentale sau strategice ale organizaţiei; 
• luarea în considerare la un nivel rezonabil a intereselor şi potenţialului principalilor 

stakeholderi. 
Aceste elemente trebuie să fie realiste şi convingătoare atât pentru angajaţii organizaţiei, 

cât şi pentru cei care sunt sau care pot fi clienţii organizaţiei.  O misiune exprimată în termeni 
bombastici şi fără acoperire nu poate decât să conducă la pierderea credibilităţii şi, pe termen 
lung, la un declin al organizaţiei care nu este capabilă să se ridice la nivelul misiunii asumate.  
De aici decurge şi dificultatea formulării clare şi convingătoare a misiunii.  Cu atât mai greu este 
de formulat misiunea unei universităţi, instituţie de învăţământ superior a cărei misiune este 
considerată cunoscută în mod implicit.  Realitatea a demonstrat însă că este nevoie ca misiunea 
universităţii să fie formulată explicit şi făcută cunoscută publicului larg.  Ea este în acelaşi timp 
un produs şi un proces (Detomasi, 1999).  

Ca produs, elaborarea misiunii asigură fundamentul pentru formularea adecvată a 
obiectivelor strategice şi constituie o direcţionare a planului strategic.  Totodată, ea constituie un 
document valoros pentru marketingul universitar. 

Ca proces, misiunea se formulează şi rafinează în etape succesive de consultare a 
cadrelor didactice şi a studenţilor din universitate, precum şi a unui segment cât mai 
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reprezentativ din mediul extern.  Formularea misiunii consumă mult timp şi generează tensiuni 
multiple atât în mediul intern, cât şi în mediul extern al universităţii.  De exemplu, formularea 
misiunii Universităţii Calgari, din Canada, a fost un proces iterativ foarte complicat care a durat 
18 luni (Detomasi, 1999).  La sfârşitul acestui proces se poate spune că formularea misiunii are 
două importante consecinţe pragmatice: 

• este un proces educaţional atât pentru managementul universitar, cât şi pentru membrii 
comunităţii academice, profesori şi studenţi; 

• este un prolog la dezvoltarea planului strategic, deoarece o bună formulare a misiunii 
universităţii  facilitează o formulare clară a obiectivelor strategice. 

Având în vedere aceste aspecte, universităţile din Marea Britanie, SUA, Canada, Japonia 
şi alte ţări cu un puternic învăţământ superior şi-au formulat misiunile, pe care le fac cunoscute 
prin toate documentele de prezentare a comunităţii academice respective.  Pentru a ilustra 
aceasta, vom prezenta în cele ce urmează câteva exemple de formulări pentru viziunea şi 
misiunea universităţii.  

 
3. Exemple de formulări pentru viziunea şi misiunea universităţii 
 
Viziunea Universităţii Westminster din Marea Britanie 
În noul mileniu, Universitatea Westminster va fi recunoscută pe plan naţional şi 

internaţional pentru: 
• o înaltă calitate, accesibile dar provocatoare programe universitare şi de cercetare, 

servicii de expertiză; 
• o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea corpului profesoral şi 

a studenţilor; 
• climatul intelectual oferit ca suport pentru studenţi şi profesori; 
• rolul educaţional de lider în regenerarea Londrei; 
• dezvoltarea de relaţii mutuale benefice cu industria şi comerţul; 
• experienţa educaţională deosebită oferită pentru mediul internaţional. 
 
Misiunea Universităţii Westminster din Marea Britanie 
Misiunea Universităţii Westminster este să ofere educaţie şi cercetare la un înalt standard 

de calitate în context naţional şi internaţional pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi 
profesională a individului şi pentru îmbogăţirea economică şi culturală a oraşului Londra şi a 
unor comunităţi mai largi. Misiunea universităţii constituie sursa de elaborare a obiectivelor 
strategice. Pentru Universitatea Westminster aceste obiective strategice au fost gândite să 
permită intrarea cu bine a universităţii în noul mileniu.  Obiectivele strategice au fost grupate 
tematic, fiecare obiectiv fiind detaliat în cadrul Planului strategic. Vom prezenta numai 
formularea lor, fără detalierea structurală şi funcţională care există în planul strategic şi care dă 
consistenţă şi garanţie că toate aceste obiective pot fi realizate. 

 
Conducere şi structură instituţională 
- să se continue funcţionarea unei echipe manageriale puternice şi să se implementeze o 

nouă structură managerială sub conducerea rectorului universităţii; 
- să se creeze şi să se susţină o cultură instituţională şi managerială responsabilă, care 

să-şi propună obţinerea celor mai bune rezultate în condiţiile folosirii minime a resurselor; 
- să se întărească spiritul de responsabilitate şi răspundere, împreună cu creşterea 

valorificării oportunităţilor. 



Management & marketing 

 
40

Procesul de învăţământ şi de cercetare 
- să se realizeze evaluarea continuă a procesului de învăţământ şi de cercetare, 

punându-se accentul pe calitate, inovare, marketing şi folosirea eficace şi eficientă a resurselor; 
- să se identifice în mod clar care sunt obiectivele programelor de studii universitare şi 

care sunt resursele necesare pentru realizarea lor; 
- să se revadă structura şi conţinutul programului de studii universitare şi să se evalueze 

condiţiile necesare pentru ca acestea să permită obţinerea obiectivelor propuse.  Să se renunţe la 
acele cursuri sau capitole care nu contribuie la valoarea intelectuală a formării viitorilor 
specialişti sau la desfăşurarea eficientă a procesului de învăţământ; 

- să se facă marketingul serviciilor educaţionale, de cercetare şi de consultanţă, cu 
intervenţia directă a profesorilor renumiţi ai universităţii şi folosind mecanisme promoţionale 
eficiente, capitalizând astfel asupra unei imagini puternice a numelui de Westminster; 

- să se folosească alianţe strategice cu alte instituţii de învăţământ superior valoroase, în 
vederea realizării împreună a unor programe universitare de maxim interes pentru studenţi; 

- să se formeze alianţe puternice cu angajaţii unor organizaţii profesionale, de interes 
naţional şi internaţional, în vederea sprijinirii absolvenţilor în găsirea unor joburi cât mai 
relevante pentru pregătirea lor. 

 
Resurse umane 
- să se implementeze o strategie pentru îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane, 

precum şi pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu industria; 
- să se realizeze programe pentru creşterea performanţelor resurselor umane, atât în 

segmentul cadrelor didactice, cât şi în cel al studenţilor. 
 
Resurse şi operaţii 
- să se dezvolte un sistem bine definit şi înţeles de alocare a resurselor; 
- să se dezvolte un sistem de suport pentru studenţi şi profesori, care să funcţioneze pe 

baza relaţiei cost-eficienţă; 
- să se realizeze un control puternic din partea echipei manageriale asupra resurselor 

financiare proprii şi a alocaţiilor de la buget.  Să se continue dezvoltarea unor scheme de 
pensionare la timp şi chiar în avans, în anumite situaţii; 

- să se dezvolte şi să se implementeze strategii pentru atragerea de resurse financiare cât 
mai importante din sectorul privat; 

- să se dezvolte infrastructura universităţii astfel încât să se creeze condiţii cât mai bune 
de studiu şi creaţie pentru profesori şi pentru studenţi. 

O analiză atentă a acestor obiective strategice formulate de Universitatea Westminster 
demonstrează faptul că managementul strategic este un proces orientat pe obiective majore, a 
căror realizare este proiectată în timp.  Obiectivele strategice preiau din viziunea şi misiunea 
organizaţiei ideile şi determinările fundamentale şi condensează în ele întreaga voinţă şi 
capacitate a ei de dezvoltare şi de împlinire, în contextul creării unei competitivităţi strategice. 

 
Misiunea Universităţii Imperial College din Londra, Marea Britanie 
Misiunea universităţii se concretizează prin realizarea următoarelor obiective: 
• să fie considerată printre cele mai bune instituţii din lume, pentru cercetare, învăţământ 

şi educaţie în inginerie, ştiinţă şi medicină; 
• să atragă cei mai capabili studenţi din întreaga lume şi să îi educe astfel încât să 

promoveze excelenţa, originalitatea şi viziunea; 
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• să ofere un mediu intelectual în care cercetarea originală şi aplicarea ei, în orice 
domeniu, să înflorească; 

• să comunice unei comunităţi cât mai largi semnificaţia şi importanţa cercetării 
ştiinţifice în general şi cea desfăşurată în cadru acestei universităţi, în particular. 

 
Misiunea Universităţii Reading din Marea Britanie 
Scopul fundamental al universităţii este excelenţa în procesul de învăţământ şi cercetare, 

într-un spectru foarte larg de discipline.  Ea îşi propune să obţină această excelenţă printr-un 
climat intern stimulativ intelectual atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori, climat care este 
sensibil la nevoile naţionale şi internaţionale. Universitatea recunoaşte necesitatea unui 
management eficient al tuturor resurselor ei, indiferent de unde provin ele. 

 
Misiunea Universităţii Oxford din Marea Britanie 
Universitatea Oxford are ca scop să realizeze în mod sustenabil excelenţa în fiecare 

domeniu al învăţământului şi al cercetării în care activează, menţinând şi dezvoltând poziţia sa 
istorică de universitate de clasă mondială şi contribuind la îmbogăţirea comunităţilor 
internaţionale, naţionale şi regionale prin rezultatele cercetării ştiinţifice şi abilităţile 
absolvenţilor ei. Pentru a realiza această misiune, universitatea: 

• va asigura suport şi facilităţi corpului profesoral pentru a promova cercetări ştiinţifice 
inovative, bazate pe succesele de excepţie obţinute până acum; va răspunde cerinţelor de 
dezvoltare a mediului intelectual al societăţii, în ansamblul ei; va forja legături strânse cu mediul 
academic din întreaga lume, cu industria şi cu mediul de afaceri; 

• va promova un învăţământ provocator şi riguros care să beneficieze din interacţiunea cu 
cercetarea ştiinţifică, facilitând schimbul de idei prin programe tutoriale şi învăţarea în grupuri 
mici, beneficiind de bibliotecile, muzeele şi colecţiile ştiinţifice, şi îi va pregăti pe absolvenţi să 
joace un rol important la nivel naţional şi internaţional; 

• va menţine şi va folosi cât mai bine avantajele colegiilor ei independente, unde se 
stimulează dezvoltarea intelectuală şi personală a cadrelor didactice, într-o comunitate 
academică multidisciplinară, prin oferirea unor servicii-suport de înaltă calitate; 

• va atrage studenţi de cel mai înalt calibru, din Marea Britanie şi din mediul 
internaţional, la programele oferite de licenţă, de masterat şi doctorat, precum şi la cele de 
educaţie continuă, prin extinderea accesului studenţilor veniţi din diferite medii şi cu diferite 
pregătiri educaţionale primare. 

 
Misiunea Universităţii Cambridge din Marea Britanie 
Misiunea universităţii este aceea de a-şi aduce contribuţia la dezvoltarea societăţii prin 

realizarea unor programe de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică la cel mai înalt nivel 
internaţional de excelenţă. Misiunea se bazează pe următoarele valori fundamentale ale 
universităţii: 

• libertatea de gândire şi de exprimare; 
• încurajarea unui spirit interogativ; 
• un spectru larg de cursuri în toate programele universitare; 
• calitate şi profunzime în toate cursurile oferite; 
• legături strânse între învăţare şi cercetare; 
• suport puternic atât pentru cercetările individuale, cât şi pentru cele de grup; 
• dezvoltarea abilităţii studenţilor de a învăţa, în întreaga lor viaţă; 
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• recunoaşterea şi recompensarea personalului universitar, cea mai importantă resursă a 
universităţii; 

• încurajarea dezvoltării carierei universitare pentru toţi membrii comunităţii 
academice; 

• cel mai larg posibil acces al candidaţilor la universitate; 
• contribuţia pe care o poate face universitatea la dezvoltarea societăţii prin generarea, 

diseminarea şi aplicarea cunoştinţelor; 
• valorificarea oportunităţilor de parteneriate inovative cu mediul de afaceri. 
 
Misiunea Universităţii Kyoto din Japonia 
Misiunea Universităţii Kyoto este de a susţine şi a dezvolta angajamentul ei istoric pentru 

promovarea libertăţii academice şi realizarea unei coexistenţe armonioase cu comunitatea 
umană şi ecologică de pe această planetă. 

 
Cercetarea ştiinţifică 
1. Universitatea Kyoto va genera cunoştinţe la nivel mondial prin libertatea şi autonomia 

cercetării ştiinţifice, în conformitate cu înalte standarde de etică. 
2. Ca o universitate care cuprinde multe facultăţi şi şcoli doctorale, centre şi institute de 

cercetare ştiinţifică, Universitatea Kyoto se va strădui să realizeze un spectru larg de cercetări 
fundamentale şi aplicative în ştiinţele umaniste, ştiinţele exacte, ştiinţele naturii şi tehnologie, 
încercând să integreze totodată aceste perspective diferite. 

 
Educaţie 
3. Având în vedere spectrul larg şi variat al programelor de studii, Universitatea Kyoto va 

transmite cunoştinţe de calitate înaltă şi va promova învăţarea independentă şi interactivă. 
4. Universitatea Kyoto va educa cercetători şi specialişti remarcabili, care vor contribui 

în mod responsabil la dezvoltarea umană şi ecologică a comunităţii mondiale. 
 
Relaţia cu societatea 
5. Ca o instituţie cu un spectru larg de angajare socială, Universitatea Kyoto va încuraja 

cooperarea cu mediul social local şi naţional şi va disemina cunoştinţe în perspectiva idealului 
de libertate şi a unei coexistenţe paşnice. 

6. Ca o instituţie internaţională, Universitatea Kyoto va promova schimburile academice 
internaţionale şi prin aceasta va contribui la starea de bine a lumii. 

 
Administraţia 
7. Având în vedere dezvoltarea liberă a învăţării, Universitatea Kyoto va acorda respectul 

cuvenit independenţei administrative a fiecărei componente instituţionale, promovând în acelaşi 
timp cooperarea dintre ele. 

8. Universitatea Kyoto va realiza un management care să respecte drepturile omului, să 
acorde atenţie mediului ambiant şi să fie responsabil faţă de societate. 

 
Misiunea Universităţii Columbia din SUA 
Universitatea Columbia este unul dintre cele mai importante centre de cercetare din lume 

şi în acelaşi timp este unul dintre cele mai distinctive şi remarcabile medii de învăţare pentru 
studenţi în multe domenii academice şi profesionale. Universitatea recunoaşte importanţa 
situării ei în oraşul New York şi face eforturi de a lega activităţile ei de cercetare şi de 
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învăţământ de vastele resurse ale unei metrople. Ea urmăreşte să atragă un corp profesoral şi 
studenţesc divers şi internaţional, capabil să realizeze un învăţământ şi o cercetare care să 
răspundă problemelor globale şi să creeze relaţii academice cu multe ţări şi regiuni. 
Universitatea îşi propune ca toate componentele ei să genereze şi să promoveze cunoaştere şi 
învăţare la cel mai înalt nivel şi să transmită produsele acestor eforturi în întreaga lume. 

 
Misiunea Universităţii din Toronto, Canada 
Universitatea din Toronto este determinată să fie o universitate de cercetare 

semnificativă pe plan internaţional, cu programe universitare de calitate excelentă. Universitatea 
este determinată să continue realizările ei deosebite de până acum şi să îşi întărească programele 
de învăţământ şi de cercetare. Ea va rămâne o universitate mare şi va continua să valorifice 
avantajele ce decurg de aici prin încurajarea pregătirii universitare într-o varietate de discipline 
în domenii umaniste, ştiinţe sociale, ştiinţe exacte şi ale naturii, ştiinţe tehnice.  

 
Misiunea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
Universitatea Babeş-Bolyai este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei 

misiune este să promoveze şi să susţină, în comunitatea locală, regională, naţională şi 
internaţională, dezvoltarea unor componente culturale specifice. În contextul actual, aceste 
componente sunt: 

• o cultură a acţiunii bazate pe cunoaştere sistematică şi inovatoare (cultură a competenţei 
ştiinţifice şi tehnologice, a competenţei organizaţionale şi a competenţei cetăţeneşti); 

• o cultură a învăţării permanente şi inovatoare; 
• multiculturalitate, dialog intercultural şi interconfesional; o cultură a dezvoltării 

personale şi morale; 
• o cultură a atitudinii proactive şi participării; o cultură a dezvoltării personale; 
• o cultură a integrării în diversitate şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii şi 

de reciprocitate. 
 
Misiunea Universităţii de Vest din Timişoara 
Universitatea de Vest din Timişoara îşi asumă următoarea misiune complexă: 
• promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice, ambele situându-se permanent în 

serviciul şi în ritmul de evoluţie ale unei societăţi bazate pe valorile cunoaşterii; 
• situarea vieţii academice şi, indirect, a altor domenii de cunoaştere, în contextul 

european şi mondial; 
• contribuţia la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, 

economic, cultural, politic, printr-o implicare puternică în viaţa comunitară. 
 
Misiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” îşi asumă un rol fundamental în crearea şi 

tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei, în promovarea cercetării ştiinţifice, participarea 
culturii şi ştiinţei româneşti la circuitul mondial de valori spirituale, afirmarea identităţii 
culturale naţionale şi dezvoltarea societăţii româneşti în cadrul unui stat de drept, liber şi 
democratic. Universitatea îşi îndeplineşte misiunea prin: 

• formarea de specialişti pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi activităţi 
social-economice; 

• perfecţionarea continuă a absolvenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al 
educaţiei permanente; 



Management & marketing 

 
44

• articularea permanentă la viaţa ştiinţifică şi culturală universală; 
• promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii naţionale şi universale; 
• dezvoltarea în interiorul său a unor puternice centre de cercetare ştiinţifică; 

participarea la realizarea unor proiecte ştiinţifice de interes major. 
 
 
4.  Analiza critică a formulării viziunii şi misiunii ASE 
 
Formularea actuală a misiunii ASE 
Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca scop fundamental pregătirea 

viitorilor economişti, derularea programelor de educaţie continuă (postuniversitare, master, 
doctorat, perfecţionare etc.), precum şi cercetarea ştiinţifică în domeniul economic. Academia 
de Studii Economice din Bucureşti doreşte să rămână cea mai prestigioasă instituţie de 
învăţământ superior economic şi de administraţie publică din România şi să se califice printre 
primele universităţi din Europa prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţământ, 
dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi 
social naţional şi internaţional. Prin programe de învăţământ derulate pe facultăţi şi 
specializări, Academia de Studii Economice din Bucureşti asigură societăţii româneşti şi, în 
principal, economiei naţionale, economişti şi specialişti în administraţia publică. Totodată, 
asigură continuarea studiilor prin învăţământ de masterat, cursuri postuniversitare şi doctorat, 
în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai învăţământului superior. Academia de Studii 
Economice din Bucureşti urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în domeniul 
economic pe plan mondial. 

În contextul referenţial al formulărilor prezentate mai sus, vom analiza în cele ce urmează 
formularea actuală a misiunii ASE, formulare promovată în documentele universităţii începând 
cu anul universitar 2005-2006. Prin comparaţie cu exemplele de misiuni prezentate mai sus, 
precum şi cu cerinţele unei formulări de succes a unei misiuni, se pot face următoarele observaţii 
la formularea misiunii ASE: 

• este lungă, compactă şi nestructurată pe idei majore, astfel încât atunci când este citită 
nu reuşeşte să imprime un mesaj distinct; 

• foloseşte un stil explicativ şi nu centrat pe cuvinte-cheie; de exemplu, „…de educaţie 
continuă (postuniversitare, master, doctorat, perfecţionare etc.)”, „….asigură societăţii 
româneşti şi, în principal, economiei naţionale ...”; 

• conţine repetiţii; de exemplu, „….de educaţie continuă (postuniversitare, master, 
doctorat, perfecţionare etc.)…” „…Totodată, asigură continuarea studiilor prin învăţământul de 
masterat, cursuri postuniversitare şi doctorat, în cadrul acestora fiind incluşi absolvenţi ai 
învăţământului superior”; 

• conţine elemente implicite, care devin semantic redundante şi deci obositoare într-o 
astfel de formulare; de exemplu, în formularea de mai sus se spune că la aceste cursuri de 
masterat şi doctorat participă absolvenţi de învăţământ superior, ceea ce este cunoscut prin lege – 
nu constituie un element specific al ASE-ului; 

• centrarea misiunii se face pe produsul tangibil, care este reprezentat de cuvântul 
„economişti” şi nu pe produsul generic şi intangibil, reprezentat de cunoştinţe, abilităţi şi 
cunoaştere: „Academia de Studii Economice din Bucureşti are ca scop fundamental pregătirea 
viitorilor economişti…”; 
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• formularea reflectă o gândire pasivă şi nu proactivă; de exemplu „….Academia de 
Studii Economice din Bucureşti urmăreşte să fie remarcată printre instituţiile de prestigiu în 
domeniul economic pe plan mondial”; 

• permite cercetarea, care, alături de formare, reprezintă dimensiunea esenţială a 
universităţii moderne. 

O formulare de succes a misiunii se poate obţine numai printr-un proces iterativ, la care 
participă întreaga comunitate universitară sau, în cel mai limitativ caz, întregul corp profesoral 
al universităţii. Acest proces are două etape distincte: 

• definirea valorilor fundamentale specifice comunităţii academice; 
• definirea misiunii, care să reflecte aceste valori. 
Orice formulare propusă de o singură persoană sau de un grup restrâns de persoane riscă 

să nu surprindă cele mai semnificative elemente care să dea forţă misiunii universităţii. De 
aceea, vom propune o formulare generică de viziune şi, respectiv, de misiune pentru Academia 
de Studii Economice din Bucureşti. 

 
Viziunea ASE 
Viziunea Academiei de Studii Economice din Bucureşti este de a fi lider naţional în 

învăţământul şi cercetarea ştiinţifică economică şi de a fi printre cele mai bune universităţi 
europene în domeniu. 

 
Misiunea ASE 
Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureşti este de a promova învăţământ şi 

cercetare în domeniul economic la standarde de excelenţă internaţionale, prin: 
• oferirea unui spectru larg de cursuri universitare creative şi provocatoare care să 

integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea capitalului intelectual al 
studenţilor; 

• realizarea unor parteneriate academice internaţionale cu universităţi de elită; 
• integrarea centrelor de cercetare în reţele europene de excelenţă şi realizarea de 

cercetări fundamentale şi aplicative, generatoare de cunoaştere; 
• dezvoltarea unui corp profesoral valoros şi a unui management academic performant; 
• realizarea unor parteneriate flexibile cu mediul de afaceri naţional şi internaţional; 
• armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea 

regională, naţională şi internaţională. 
Cu alte cuvinte, misiunea ASE este de a crea un mediu de învăţământ şi cercetare pentru 

studenţi, cadre didactice şi cercetători, favorizant comunicării, creativităţii şi obţinerii de 
performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să-i consolideze poziţia de lider naţional în 
învăţământul universitar economic şi s-o propulseze printre cele mai bune universităţi europene 
în acest domeniu (Porter, 2001). Fundamentul unor astfel de performanţe îl poate constitui 
numai construirea unei puternice comunităţi academice, în care atragerea, dezvoltarea şi 
promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice să primeze, potenţate de preponderenţa unei culturi 
bazate pe excelenţă (Peters şi Waterman, 1995). 

 
5. Concluzii 
 
Viziunea şi misiunea unei organizaţii sunt concepte fundamentale cu care operează 

managementul strategic. Dincolo de căutarea unor formulări sintetice şi dense în semnificaţii, 
realizarea unor formulări adecvate constituie adevărate încercări de proiecţie a organizaţiei 
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respective într-un spaţiu virtual, respectiv, într-un viitor probabil, dar care nu există încă. 
Lucrarea de faţă şi-a propus să analizeze în contextul referenţial dat de o serie de universităţi 
celebre din lume formularea viziunii şi misiunii ASE, în raport cu strategia acestei universităţi 
de a se transforma dintr-o instituţie dedicată preponderent procesului de învăţământ, într-o 
instituţie dedicată deopotrivă învăţământului şi cercetării. Pe baza unei analize critice a actualei 
formulări, am propus o nouă formulare pentru viziunea şi misiunea ASE. 
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