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- Influen ța activităţilor extracurriculare asupra performan ței managementului universitar - 

CUVINTE CHEIE 

Învățământ universitar, management universitar, activități extracurriculare, performanță 
managerială, factori de influență, management comparat, modelare.  
 

 

INTRODUCERE 

Unul dintre obiectivele importante ale managementului universitar este acela de a pune în 
valoare performanţele resurselor umane, acestea devenind factorii de producţie cei mai importanți, 
capitalul uman fiind resursa cea mai prețioasă a oricărei organizații.1 

Misiunea învăţământului superior este de a genera şi de a transfera cunoaştere şi cunoştinţe 
către societate, prin formare iniţială şi continuă la nivel universitar, cercetare ştiinţifică, 
dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.  

În deplină concordanță cu cele menționate anterior, sunt și ideile formulate de Georg 
Simmel, conform cărora universitatea, ca și componentă a economiei bazată pe cunoștințe ocupă 
un rol primordial în ceea ce privește schimbul de valori și cunoștințe, prezentând astfel deosebiri 
față de economia clasică, bazată pe schimbul de mărfuri.2 

Rezultă astfel principalele argumente privind necesitatea abordării  acestui domeniu, 
alături de faptul că studiile care au ca obiectiv modernizarea managementului universitar şi 
alinierea universităţilor româneşti la standardele europene şi la cerinţele pieţei muncii, reprezintă 
o prioritate a tuturor factorilor implicați: Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice, a 
universităţilor, precum şi a întregii societăţi ca beneficiar direct al produselor educaţionale. 

În scopul formării studenților, în concordanță cu cerințele pieței muncii, creșterii 
rezultatelor academice ale acestora şi a dezvoltării motivației lor de studiu și implicit prin aceasta, 
creșterii performanței managementului universitar, studiile privind integrarea studenților în 
mediul academic și cercetările ce au ca scop schimbarea, formarea și dezvoltarea comunității 
studențești se dovedesc a fi foarte utile. 

În acest sens, alături de cercetările strict legate de managementul educațional curricular, 
studiile în domeniul activităților extracurriculare în general, au o importanță deosebită, așa cum 
încercăm să dovedim conform ipotezelor cercetării, că activitățile de acest tip, în special cele de 
orientare în carieră ajută la creșterea motivației de studiu a studenților, la integrarea acestora în 
mediul academic sau în mediul de afaceri, contribuind la îmbunătățirea rezultatelor academice ale 
studenților și totodată la creșterea atractivității zonei geografice în care este amplasată 
universitatea și implicit la mulțumirea comunității.  

Elementele enunțate anterior, reprezintă pilonul principal în jurul căruia se conturează 
întregul edificiu al tezei de doctorat, demers științific prin care căutăm să verificăm validitatea 
ipotezei prin care activitățile extracurriculare au un efect pozitiv asupra performanței. Elemente 
corelate cu ipotezele, precum creşterea cererii de învăţământ universitar, oferta de învăţământ 
determinate inclusiv de atractivitatea zonei, mulţumirea comunităţii, creşterea performanţei 

                                                 
1 Todericiu R., Șerban A., Dumitrașcu O., Particularities of knowledge workers'  motivation strategies in Romanian 
organizations, Procedia Economics and Finance Volume 6, 2013, Pages 405–413, [accesat la: 22.06.2015]. Disponibil 
la: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221256711300155X 
2 Marga, A., Cultură, democraţie, modernizare, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2012, p. 64   
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academice a studenţilor pe de o parte şi a managementului universitar pe de altă parte sunt 
intercondiţionate, se impun de asemenea a fi studiate, inclusiv datorită faptului că în mixul lor par 
a avea un efect sinergic. 

Sintetizând întreaga argumentație, inclusiv cea reieșită dintr-o vastă cercetare bibliografică 
în domeniul abordat și conexe acestuia, putem afirma că necesitatea, actualitatea, utilitatea și 
importan ța abordării acestui domeniu derivă din: 

• Anumite carențe în ceea ce privește dezvoltarea literaturii de specialitate din domeniu; 

• Dezvoltarea precară a studiilor privind corelațiile dintre performanța managementului 
universitar - atractivitatea universității - performanța academică a studenților - dezvoltarea 
abilităților și competențelor studenților care să conducă la integrarea în spațiul economic - 
implicarea în activități extracurriculare; 

• Nevoia de creștere a atractivității universităților românești prin preluarea anumitor practici 
uzuale din învățământul superior german și nu numai, surprinzând anumite similitudini sau 
diferențe între universitățile românești și cele germane; 

• Asigurarea echilibrului între teorie și practică în învățământul superior românesc; 
• Nevoia de creștere a calității învățământului superior românesc și a performanței 

academice a studenților; 
• Cerința de dobândire de abilități și competențe practice a studenților în vederea integrării 

ulterioare în mediul socio-economic; 

• Nevoia creșterii satisfacției studenților în ceea ce privește actul de învățare și atmosfera de 
studiu. 
Un alt argument al necesității și actualității temei abordate, intitulată “Influența 

activităților extracurriculare asupra performanței managementului universitar”, constă în faptul 
că ea contribuie la dezvoltarea domeniului de doctorat, și se încadrează și aduce contribuții în 
domeniul prioritar C.N.C.S.I.S. nr. 9: “Cercetare socio-economică şi umanistă”, direc ţia de 
cercetare 9.1 “Noi metode manageriale, de marketing şi dezvoltare antreprenorială pentru 
competitivitate organizaţională” şi direcţia de cercetare 9.2 “Calitatea educaţiei”. Tematica 
se încadrează de asemenea în obiectivele programului “Parteneriate în domeniile prioritare”, 
component al Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare II 3, dar și în strategia 
„Europa 2020 – O strategie europeană pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă 
incluziunii“ , lansată de Comisia Europeană.4 

Tema propusă pentru cercetare, este așadar de mare actualitate și se încadrează inclusiv în 
direcţiile de cercetare ale şcolii doctorale sibiene de management, precum şi ale conducătorului 
de doctorat în domeniul management, domnul prof. univ. dr. ec. Emanoil Muscalu, fiind un subiect 
foarte apropiat de preocupările ştiinţifice ale domniei sale, demonstrat prin publicaţiile în acest 
domeniu de cercetare5,6,7. 

                                                 
3 Centrul național de management programe – CNMP, Programul 4- Parteneriate în domeniile prioritare, [accesat la 
22.06.2015]. Disponibil la: http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/CNMP_Prezentare.pdf 
4 * * *, Strategia Europa 2020 și Semestrul European, [accesat la 22.06.2015]. Disponibil la: http://europedirect. 
centras.ro/europa-2020-si-semestrul-european-1.html 
5 Muscalu E., Strategii universitare, București, Ed. Eficient, 2001 
6 Muscalu E., Management general, Sibiu, Ed. Universității “Lucian Blaga” din Sibiu, 2003 
7 Muscalu E., Fundamentele managementului, Sibiu, Ed. Univ. “Lucian Blaga” Sibiu, 2007 
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Teza de doctorat are ca și obiectiv central analiza influenței activităților extracurriculare 
asupra performanței managementului universitar, cu scopul de a aduce reale contribuții în ceea ce 
privește creşterea calităţii managementului universitar prin diversificarea ofertei de activități 
extracurriculare în cadrul universităților, cu efect asupra creșterii performanței manageriale. Ca și 
obiective generale putem suprinde: 

• Analiza stadiului actual al cunoașterii științifice în domeniul managementului 
performanței universitare; 

• Analiza funcționării sistemului universitar; 
• Determinarea similitudinilor și diferențelor în ceea ce privește efectul activităților 

extracurriculare asupra atractivității locației de studiu, performanței academice, integrării 
absolvenților în mediul economic și asupra performanței manageriale; 

• Analiza ofertei de activități extracurriculare în anumite universități românești și observarea 
influenței acestora asupra performanței studenților și atractivității universității, cu efect și 
asupra performanței  managementului universitar. 
Luând în considerare influențele activităților extracurriculare asupra actului de învățare, 

satisfacției studenților, performanței acestora, dobândirii de competențe și aptitudini, dar și 
atractivității universității, cercetarea are la bază următoarele ipoteze: 

Tabelul 1.1. Ipotezele cercetării 
Nr.crt  Ipoteza 
1. Performanţa managerială creşte odată cu creşterea gradului de implicare a studenţilor 

în activităţi extracurriculare – ipoteză ce determină logica verticală a tezei de doctorat. 
2. Implicarea în activităţi extracurriculare depinde de oferta universităţii, de promovarea 

acesteia și de implicarea managementului universitar. 
3. Implicarea în activităţi extracurriculare determină o creştere a atractivităţii locului de 

studiu şi implicit o creştere a cererii de învăţământ universitar. 
4. Implicarea în activități extracurriculare aduce avantaje studenților, atât pe plan social 

cât și pe plan personal și ajută la integrarea acestora în mediul socio-economic, 
integrare cu rol pozitiv asupra rezultatului actului de învăţământ. 

5. Managementul universitar este mai facil, mai performant, mai eficient şi eficace 
atunci când se realizează într-un mediu în care este dezvoltată cultura implicării 
studenţilor în activităţi extracurriculare. 

6. Implicarea în activități extracurriculare crește performanța academică a studenților. 
 
Având ca obiectiv creșterea veridicității rezultatelor cercetării, metodologia de cercetare 

ce se va utiliza în lucrare va fi foarte diversă, în sensul că alături de cercetarea bibliografică se va 
utiliza cercetarea selectivă pe bază de chestionar, metoda managementului comparat, metoda 
modelării, precum și metoda analizei univariate, bivariate și multivariate. 

Cercetarea bibliografică, de tip exploratoriu, din surse secundare, este o metodă rapidă şi 
mai puţin costisitoare, care presupune valorificarea datelor disponibile din diferite surse. Alături 
de cărţi, tratate, lucrări ştiinţifice, rapoarte de cercetare se vor consulta inclusiv materiale 
informative, pliante de promovare şi informare, broșuri în domeniul activităților extrauniversitare, 
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dar și site-uri de internet. Datele secundare facilitează astfel înţelegerea problemelor din domeniu 
şi dezvoltarea procedurii şi metodelor de culegere a datelor primare. 

Ca și metodologie de cercetare primară se alege tehnica chestionarului, de tip cantitativ, 
descriptiv, care urmăreşte testarea unor ipoteze şi examinarea relaţiilor dintre diferite variabile, 
asigurând consistenţa rezultatelor şi veridicitatea lor. Prin intermediul chestionarului, constituit cu 
întrebări clare şi concise, închise sau deschise, în funcţie de necesităţi, se vor culege date de la 
respondenți, în acest caz studenții. Datele colectatate vor fi mai apoi analizate cu ajutorul 
programului de statistică SPSS, iar anumite influențe vor fi analizate cu ajutorul instrumentelor 
statistice și cu ajutorul programului Weka. În analiza univariată se vor analiza variabilele în mod 
individual, iar analiza bivariată se va ocupa de relațiile dintre cele două variabile. Analiza 
multivariată cuprinde analiza relațiilor dintre mai multe variabile. Utilizarea programului Weka 
ce se bazează pe algoritmi de învățare automată din Data Mining permite extragerea de informații 
sau cunoștințe din seturi mari de date, cu scopul găsirii de relații noi, în vederea facilitării utilit ății 
acestora.8 Prin tehnica modelării se pot extrage astfel informații sau cunoștințe și se pot găsi noi 
relații între diferiți factori care stau la baza stabilirii anumitor predicții și influențe. 

În ceea ce priveşte metoda comparaţiei, cu rolul de a analiza funcționarea subsistemelor 
relaționate cu activitățile extracurriculare și totodată de a pilota studiul extins din partea a III-a, 
primele cercetări din cadrul tezei se vor axa asupra a două ţări, România şi Germania. Se vor 
utiliza metode de management comparat internațional, căutându-se identificarea similitudinilor și 
deosebirilor în ceea ce privește activitățile extracurriculare dintre cele două culturi, considerându-
se că nici o cultură nu este dominantă, în conformitate cu metodologia de realizare a studiilor 
comparative. Studiul va avea un caracter policentric, ce completează studiul etnocentric, punând 
totodată accentul şi pe ceea ce este specific și nu similar.  

Din punct de structural, lucrarea este compusă din patru părți: I. Stadiul actual al 
cunoașterii științifice în domeniul managementului universitar, II. Analiza sistemică a 
managementului universitar, III. Studii privind rolul activităților extracurriculare în creșterea 
performanței managementului universitar și IV. Concluzii finale, contribuții proprii și direcții 
viitoare de cercetare. Pentru a atinge în mod sistematic obiectivele propuse, cele patru părți sunt 
compuse la rândul lor din zece capitole, fiecare având un rol bine determinat în construcția logică 
a tezei. 

                                                 
8 Han J., Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, United 
States of America, pp. 1-17, [accesat la 22.06.2015]. Disponibil la: https://archive.org/stream/DataMining 
ConceptAndTechniques2ndEdition/Data.Mining.Concepts.and.Techniques.2nd.Ed-1558609016#page/n5/mode/2up 
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PARTEA I. STADIUL ACTUAL AL CUNOA ȘTERII ȘTIIN ȚIFICE ÎN 
DOMENIUL MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obiectivul general al acestei părți a tezei este evidențierea stadiului actual al cunoașterii 

științifice în domeniul managementului performanței universitare, iar obiectivele specifice sunt 
cele prezentate în caseta anterioară. 

Analiza stadiului actual al cunoaşterii ştiinţifice din domeniul abordat, ca etapă distinctă 
de cercetare, este o necesitate, facilitează cunoașterea domeniului abordat prin rolul său constator 
al eventualului vid de cunoaștere în domeniu, de identificare a nișei și potențialelor direcții de 
cercetare încă neabordordate, constituindu-se ca bază de plecare în viitoarele cercetări din cadrul 
tezei. Mai exact, Având la bază o vastă cercetare bibliografică din diverse surse secundare, în 
primul capitol intitulat ”Abordare epistemologică, elemente conceptuale” s-a realizat inițial 
analiza termenilor, conceptelor, definițiilor aferente domeniului abordat și conexe acestuia, s-a 
analizat stadiul actual al cunoașterii în domeniul managementului general cu implicații în 
managementul universitar, s-a definit terminologia specifică domeniului management universitar 
și performanței acestuia, managementul activităților extracurriculare și a domeniilor conexe 
acestora, s-au expus comparații ale diverselor opinii precum și opinii proprii. O importanță 
deosebită o constituie cercetarea conceptelor, a tipologiei studiilor și analiza modelelor de 
management comparat, ca metodologie de analiză utilizată în cadrul tezei, dintre modelele și 
abordările teoretice de management comparat prezentate selectându-se acele abordări care sunt 
adecvate cercetărilor viitoare și analizei sistemului universitar și a managementului acestuia. 

În capitolul 2, intitulat ”Cercetări bibliografice din diverse surse secundare existente 
la nivel naţional şi internaţional”  ca etapă secundară a cercetării bibliografice, s-au analizat 
studiile și lucrările elaborate la nivel național și internațional, existente în literatura științifică și s-
a trecut la analiza sistemică a managementului universitar, cu orientarea analizei către activităţile 
extracurriculare și influenței lor asupra creşterii performanţei managementului universitar, 
utilizând pentru exemplificare mediul real oferit de cercetările de caz. În cadrul acestora se va 
studia direcția cea mai vizibil neabordată, cea legată de corelațiile dintre activitățile 
extracurriculare – performanța universitară – cerere/ofertă de studiu – atractivitatea locației de 
studiu – motivația studenților.  

Ca sinteză a cercetărilor întreprinse, în capitolul 3, ”Concluzii și opinii personale privind 
stadiul actual al cunoașterii știin țifice în domeniul abordat” s-au identificat probleme, 
discordanțe de opinii, abordări diferite privind stadiul actual al cunoașterii, tipologia și orientarea 

Obiective  

• definierea elementelor conceptuale din domeniul abordat și observarea diferențelor de 
percepție și de opinie ale diferiților autori; 

• realizarea unei cercetări bibliografice în literatura de specialitate recentă, existentă la nivel 
național și internațional, în scopul identificării anumitor lacune în cercetare, abordări 
insuficiente și neeficace în sensul cunoașterii științifice, precum și identificarea 
potențialelor soluții la problemele identificate. 
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studiilor de specialitate existente în literatura științifică, s-au analizat cauzele și efectele și s-au 
propus într-o primă formă, eventuale soluții de rezolvare a problemelor identificate care să 
completeze ca și contribuții proprii eventualele lipsuri. 

Putem astfel concluziona că în această parte a tezei s-a evidențiat ca problemă principală 
a cunoașterii în domeniu, o literatură de specialitate insuficient focusată spre domeniul 
managementului universitar și constituie punctul de plecare al dezvoltării obiectivelor și 
mijloacelor cu rol de remediu al problemei identificate, remediu necesar deoarece problema 
identificată poate conduce la o performanță universitară scăzută, la un vid de cunoaștere în 
domeniu și la o cultură managerială în mediul universitar neconformă. Reputația universității, 
motivația personalului universitar, performanța academică a studenților și mulțumirea acestora pot 
fi astfel influențate negativ.9  

Putem concluziona că obiectivele vizate de prima parte a tezei au fost atinse, reușindu-se 
analizarea stadiului actual al cunoașterii științifice, a elementelor conceptuale specifice 
domeniului. Consultarea a nenumeroase surse bibliografice, studii şi cercetări în domeniu a condus 
la identificarea problemelor, cauzelor, efectelor și soluțiilor ipotetice. Această parte a tezei 
constituie baza cercetării viitoare, care se va axa pe studiul funcţionării sistemului universitar.10 
 

 

PARTEA A II-A. ANALIZA SISTEMIC Ă A MANAGEMENTULUI 
UNIVERSITAR ȘI A ACTIVIT ĂȚILOR EXTRACURRICULARE CA 
SUBSISTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Așa cum am concluzionat în finalul părții I a tezei, cercetările efectuate până în prezent au 

evidențiat o imagine mai clară a stadiului actual al cunoașterii științifice din domeniul abordat. S-

                                                 
9 Dumitrașcu O., Knowledge in the Field of University Management – causes, effects and hypothetical solutions, 
Proceedings of the IPC Conference, Conferința internațională a studenților doctoranzi, Sibiu, 2013 
10 Dumitrașcu O., Knowledge in the Field of University Management – causes, effects and hypothetical solutions, 
Proceedings of the IPC Conference, Conferința internațională a studenților doctoranzi, Sibiu, 2013 

Obiective 

• identificarea necesarului de resurse în funcționarea sistemului universitar în general și a 
activităților extracurriculare în particular; 

• analiza funcționării sistemului universitar și a managementului acestuia; 

• cazuri concrete de descriere a funcționării sistemului: 
o comparații între Germania și România privind implicarea studenților în activități 

extracurriculare, ca și componente ale sistemului educațional; 
o determinarea similitudinilor și diferențelor în ceea ce privește satisfacția față de 

universitate a studenților din România și Germania, rezultat al funcționării 
sistemului; 

• compararea diverselor oferte de activități extracurriculare între cele două țări; 
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a arătat faptul că literatura de specialitate demonstrează doar parțial ceea ce constituie o ipoteză în 
teza noastră, că practicarea activităților extracurriculare duce la performanţă academică la nivel 
de student, dar şi la nivel de management universitar.  

Se impune așadar o nouă etapă de cercetare, mai profundă, cu un nou câmp de analiză a 
problematicii din domeniul managementului universitar. Partea a II-a a tezei tratează analiza 
funcționării sistemului de management universitar, punându-se accent în mod voit pe analiza 
activităților extracurriculare ca subsistem. Noua cercetare este constituită din exemple reale, 
bazate pe studiul comparativ România – Germania. Cercetarea este de tip cantitativ și are ca și 
scop cunoașterea funcționării sistemelor prin cunoașterea elementelor componente și a corelațiilor 
dintre ele: activități extracurriculare – performanță managerială. Bunăoară, putem distinge 
necesitatea atingerii unui nou obiectiv general, analiza funcționării sistemului universitar și a 
managementului acestuia. Obiectivele specifice menționate în casetă contribuie la atingerea 
obiectivului general, fiind în deplină concordanță cu acesta. 

În această etapă a cercetării, prin capitolul 4 intitulat ”Elemente de analiză privind 
funcţionarea sistemului” s-au urmărit elemente încă neabordate în prima parte, respectiv 
resursele, procesul de transformare, funcţiile, sistemele componente, rezultatele procesului şi 
factorii de influenţă ai sistemului. 

Acest capitol surprinde elemente ce concură la mărirea performanțelor, prin cunoașterea 
funcționării sistemului universitar, a managementului și a subsistemelor acestuia, elemente de 
intrare în sistem precum resurse, cultura organizațională și performanță managerială, precum și 
factorii de mediu, ca elemente de influenţă ale sistemului şi performanţa din punct de vedere al 
rezultatelor sistemului. 

Conform datelor rezultate din studiile bibliografice, atractivitatea locației de studiu este 
influențată de buna reputație a universității, dotările acesteia, oferta de studiu, dar și de oferta de 
activități extracurriculare și de atmosfera din universitatea respectivă. Aceste aspecte influențează 
decizia potențialilor studenți de a alege locația de studiu.11  

Cu scopul dezvoltării literaturii de specialitate și abordării direcțiilor noi de cercetare în 
domeniu am considerat oportun, ca în capitolul 5, ”Activit ăţile extracurriculare, componente 
ale sistemului educaţional universitar. Cercetări comparative România-Germania cu rol în 
evidenţierea influenţei acestora în atingerea performanţei” , să abordăm cazuri specifice de 
studii ale funcționării activităților extracurriculare, componente ale sistemului universitar. Astfel, 
capitolul 5 al tezei constă într-o cercetare pilot de management comparat între câteva universități 
din Germania de nord (Universitatea de Științe Aplicate: Tehnologie, Afaceri și Design Wismar, 
Universitatea de Științe Aplicate Flensburg și Universitatea de Științe Aplicate Kiel) și anumite 
universități din Regiunea Centru a României (Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, 
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu și Universitatea “Petru Maior” Târgu Mureș), cercetarea fiind 
utilă în determinarea elementelor specifice funcționării sistemului. Cercetarea pornește de la 
premisa că pentru absolvenţii de studii medii, continuarea studiilor şi implicit alegerea universității 
este influențată în principal de oferta curriculară, de reputația universității, de dotările sale, dar şi 
de oferta extracurriculară, de atmosfera din cadrul universităţii și de atractivitatea zonei 

                                                 
11 Heine C., Studienanfänger in den alten und neuen Ländern: Gründe der Hochschulwahl und Bewertungen der 
Hochschulregionen West- und Ostdeutschland, Hannover, 2008, p. 23, [accesat la 10.05.2014]. Disponibil la: 
http://www.hochschulkampagne.de/dateien/HIS-Studienanfaenger-Hochschulwahl-und-bewertung.pdf 
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geografice. Astfel, satisfacţia studenților vis-a-vis de aceşti factori este una dintre componentele 
de cercetare necesar a fi studiate, deoarece rezultatele studiului pot fi utilizate în managementul 
universitar, la reglarea ofertei universităţii, cu implicaţii directe asupra deciziei potenţialilor 
studenţi de alegere a universităţii respective. 

Datele colectate cu ajutorul chestionarului au fost analizate cu ajutorul analizei univariate 
și bivariate. Surprinzând similitudinile și diferențele dintre Germania și România în ceea ce 
privește activitățile extracuriculare, s-au formulat recomandări, care pot contribui la un 
management al schimbării care să ducă la performanţă.  

Capitolul 6. ”Concluzii, recomandări, opinii personale privind analiza sistemică a 
managementului universitar” demonstrează atingerea obiectivelor propuse și validează o parte 
din ipoteze. Capitolul sintetizează rezultatele studiilor ce au avut ca scop cunoașterea funcționării 
sistemului, procesul managementului universitar, subsistemele sale componente, mediul 
organizațional, cultura organizațională, factorii de mediu extern specific și general precum și 
resursele necesare, opiniile personale privind organizația universitară, rolul important al 
managementului cunoștințelor, atât în procesul de transformare, cât și în obținerea de rezultate. 

Cercetarea de management comparat în cadrul universităților din Germania de nord și 
universităților din regiunea de Centru a României oferă o mai bună înțelegere a funcționării 
sistemului universitar în general și a subsistemului activităților extracurricularee în special, 
permițând elaborarea de recomandări pertinente. Mai mult, în vederea analizei funcționării 
sistemului și a identificării elementelor de similitudine sau diferență dintre culturile abordate și în 
urma unui amplu studiu bibliografic s-a constituit un model conceptual propriu de management 
universitar comparat, în care se regăsesc concluziile enunţate în paragrafele precedente (Figura 
6.1.).  

 
Figura 6.1. Model de management comparat în domeniul universitar 
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PARTEA A III-A. STUDII PRIVIND ROLUL ACTIVIT ĂŢILOR 
EXTRACURRICULARE ÎN CRE ŞTEREA PERFORMANŢEI 
MANAGEMENTULUI UNIVERSITAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiectivele specifice evidențiate în casetă contribuie la atingerea obiectivului general ce 

vizează analiza ofertei de activități extracurriculare în universitățile studiate și observarea 
influenței acestora asupra performanței studenților și atractivității universității cu efect și asupra 
performanței  managementului universitar. 

Obiectivele vor fi atinse printr-un nou studiu care pornește de la premisa că momentan, din 
bibliografia studiată reiese influența atractivității universității, a performanței academice a 
studenților și a integrării absolvenților în mediul economic asupra performanței managementului 
universitar, ipoteză încă nedemonstrată. Noua cercetare de tip cantitativ din surse primare va 
demonstra corelațiile enunțate și va atesta influența activităților extracurriculare asupra 
performanței managementului universitar.12 

Așadar, considerând studiul anterior ca un studiu pilot, prin care au fost dovedite doar o 
parte a ipotezelor enunțate, dar util inclusiv pentru verificarea metodologiei de cercetare, 
următoarea cercetare este mai extinsă, atât din punct de vedere al tipurilor de analiză, ceea ce 
conferă un plus de calitate informațiilor, dar și din punct de vedere cantitativ, ceea ce conferă 

                                                 
12 Muscalu E., Dumitrașcu O., Studies regarding the influence of extracurricular activities on the management of the 
university system, The Best Romanian Management Studies 2013-2014, LAP Lambert Academic Publishing, 2015 

Obiective 
• compararea gradului de participare a studenților în activități de petrecere a timpului 

liber între universitățile analizate din România; 
• determinarea factorilor de influență asupra performanței academice a studenților și 

asupra atractivității universității; 
• evaluarea satisfacției studenților față de universitatea unde studiază; 
• evaluarea serviciilor de petrecere a timpului liber în arena sportivă, indicarea carențelor 

din cadrul ofertei sportive și compararea ofertelor; 
• compararea ofertei de activități extracurriculare din domeniul orientării în carieră; 

• compararea ofertei de activități extracurriculare din domeniul cultural și de recreere; 
• formularea de recomandări în ceea ce privește oferta de activități extracurrriculare în 

general și pentru Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu în particular; 

• stabilirea anumitor reguli de decizie și influențe asupra managementului universitar 
folosind tehnica modelării; 

• determinarea influenței activităților extracurriculare asupra performanței manageriale 
în general și asupra performanței academice la nivel de student; 

• determinarea influenței activităților extracurriculare asupra atractivității locației de 
studiu, element de importanță majoră asupra motivației studentului.  
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veridicitate crescută rezultatelor. Așadar cercetarea pe bază de chestionar din partea a III-a a tezei 
s-a aplicat pe un eșantion reprezentativ din România, în cadrul unor universităților reprezentative, 
respectiv Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Politehnica Timișoara, 
Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, Academia de Studii Economice din București și 
Universitatea Politehnica din București, și s-a orientat asupra studierii corelațiilor: activități 
extracurriculare - atractivitatea locației de studiu - performanță academică - integrarea 
absolvenților în mediul economic - management performant, prezentate în modelul din figura 6.1.. 
Validarea acestui model contribuie la creșterea calității managementului universitar prin emiterea 
de recomandări în ceea ce privește dezvoltarea la nivel de universități și comunități locale de oferte 
diversificate de activități extracurriculare.  

În capitolul 7, intitulat ”Cercetare selectivă pe bază de chestionar” se analizează cinci 
centre universitare din România, cu scopul de a aprecia oferta activităților extracurriculare ale 
acestora și de a observa corelațiile dintre oferte și performanța managementului universitar. 

În cadrul cercetării au fost analizate răspunsurile a 728 de respondenți din cinci universități 
din țară, pe baza cărora s-au studiat similitudinile și diferențele în ceea ce privește oferta de 
activități extracurriculare, dar și anumite corelații între activitățile extracurriculare – performanța 
universitară a studenților – atractivitatea universității – integrarea absolvenților în mediul 
economic – dezvoltarea anumitor competențe și abilități. Rolul cercetării extinse este de a 
demonstra generalitatea fenomenelor studiate și de a analiza anumite reguli de decizie, relații și 
influențe ale factorilor asupra performanței managementului universitar. În cadrul cercetării este 
surprinsă performanța universitară a studenților și factorii care o influențează, implicarea 
studenților în activități extracurriculare (în domeniul sportiv, cultural și de recreere și de formare 
profesională), corelația dintre acestea și performanța managerială. Datele colectate prin metoda 
chestionarului s-au analizat pe baza analizei multivariate, univariate și bivariate, prin programul 
de statistică SPSS și prin metoda modelării cu ajutorul programului Weka, surprinzând similitudini 
sau diferențe între universitățile analizate. Necesitatea utilizării analizei factoriale în validarea 
modelului propus a fost testată cu ajutorul testului Bartlett, testul Kaiser-Meyer-Olkin și matricea 
de corelație, acestea justificând utilizarea metodei, datorită existenței anumitor corelații între 
variabile. 

În finalul părții a III-a, în capitolul 8, ”Concluzii, opinii și recomandări privind rolul 
activităţilor extracurriculare în cre şterea performanţei managementului universitar” se 
arată că noua cercetare confirmă rezultatele cercetării pilot realizate în partea a II-a a tezei, în ceea 
ce privește implicarea scăzută a studenților în activități extracurriculare și a demonstrat 
generalitatea fenomenelor studiate. Noua cercetare completează rezultatele anterioare cu 
informații noi, permițând emiterea de recomandări pentru toți factorii interesați, recomandări care 
pot contribui la un management al schimbării care să conducă la performanță în general. Analiza 
realizată prin intermediul tehnicii modelării, și prin analiza factorială demonstrează corelații 
importante, ce validează ipotezele cercetării.  
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PARTEA A IV-A. CONCLUZII FINALE, CONTRIBU ȚII PROPRII, 
DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE 

Capitolul 9 ”Sinteza generală a concluziilor finale, opiniilor proprii și a 
recomandărilor”,  prezintă rezultate din studiile, analizele și cercetările întreprinse în capitolele 
anterioare. 

Cercetările prezentate în capitolele anterioare au condus la atingerea obiectivului general, 
și anume analiza influenței activităților extracurriculare asupra performanței managementului 
universitar, precum și a obiectivelor specifice. Se constată că, prin rezultatele obținute lucrarea 
aduce contribuții la dezvoltarea managementului universitar în general, și al managementului 
activităților extracurriculare în special. Din punct de vedere al demersului științific, lucrarea a 
folosit un ansamblu de tehnici și metode de cercetare, ceea ce îi conferă originalitate, asigurându-
se totodată precizia în interpretarea rezultatelor vizate. În acest sens s-a analizat stadiul actual al 
cunoașterii științifice în domeniul managementului universitar, funcționarea sistemului de 
management universitar, s-a comparat într-un prim studiu oferta de activități extracurriculare între 
universitățile din regiunea de nord a Germaniei și cele din Regiunea Centru a României, în vederea 
evidențierii similitudinilor sau diferențelor și emiterii totodată de recomandări menite să 
optimizeze sistemul. Ca extindere a studiului pilot, s-a elaborat o a doua analiză a ofertei de 
activități extracurriculare în universități românești reprezentative, în care s-a studiat prin diverse 
metode influența acestora asupra performanței studenților, integrării absolvenților în mediul 
economic și atractivității universității, cu efect asupra performanței  managementului universitar.  

 
Cercetarea a permis validarea următoarelor ipoteze: 

• Implicarea în activităţi extracurriculare depinde de oferta universităţii, de 
promovarea acesteia și de implicarea managementului universitar; 
Implicarea în activități extracurriculare este în general mai redusă la studenții români decât 

la cei germani, atractivitatea ofertei de activități de acest tip fiind mai mare în cadrul universităților 
germane. O relație directă între atractivitatea, diversitatea, promovarea ofertei de activități 
extracurriculare și implicarea studenților în astfel de activități se observă și în cadrul universităților 
românești analizate. Neimplicarea studenților în activități extracurriculare se datorează în mare 
parte neinformării acestora și ofertei neatractive. 

• Implicarea în activităţi extracurriculare determin ă o creştere a atractivităţii locației 
de studiu, şi implicit o creştere a cererii de învăţământ universitar; 
Se observă o influență directă a implicării studenților asupra atractivității universității, 

crescând totodată și satisfacția acestora față de universitate. 
Analiza prin intermediul tehnicii modelării a facilitat obținerea concluziei că posibilitățile 

de petrecere a timpului liber sunt determinate de oferta din domeniul cultural și de recreere și de 
oferta de activități sportive, aspecte care influențează la rândul lor atractivitatea universității. De 
asemenea, din diverse surse bibliografice consultate reiese influența și altor factori, faptul că 
alegerea locației de studiu depinde în general de oferta de studiu, reputația și atractivitatea 
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universității, facilitățile sale, distanța de casă, oferta extracurriculară, atmosfera universității sau 
de taxa de studii.13 

• Implicarea în activități extracurriculare aduce avantaje studenților, atât pe plan 
social cât și pe plan personal și ajută la integrarea acestora în mediul socio-economic, 
integrare cu rol pozitiv asupra calităţii actului de învăţământ; 
În special, studenții români consideră că participarea acestora în activități extracurriculare 

în domeniul formării profesionale dezvoltă noi competențe atât în plan social cât și în plan 
personal, care îi ajută la integrarea în mediul economic. 

În urma aplicării analizei factoriale cu privire la influența implicării în activități 
extracurriculare, s-a demonstrat faptul că aceasta ajută la dezvoltarea anumitor competențe și 
abilități, cu efecte benefice asupra integrării absolvenților în mediul economic și asupra 
performanței universitare a acestora. 

• Managementul universitar este mai facil, mai performant, mai eficient şi eficace 
atunci când se realizează într-un mediu în care este dezvoltată cultura implic ării 
studenţilor în activit ăţi extracurriculare; 
Plecând de la opiniile diverșilor autori din domeniu și luând considerare reglementările în 

vigoare, performanța managementului universitar depinde de infrastructură, capacitatea 
instituțională, relațiile universității cu mediul economic, recunoașterea universității pe plan 
național și internațional, colaborarea acesteia cu alte universități prin parteneriate, motivarea 
angajaților, potențialul financiar, strategia de dezvoltare, climatul organizațional, pregătirea 
managerială a conducerii, integrarea absolvenților pe piața muncii, capacitatea de atragere a noilor 
studenți, întâmpinarea problemelor studențești, relația cu absolvenții, acordarea de burse, procesul 
didactic și focusarea acestuia pe student, de pregătirea științifică și psihopedagogică a profesorilor, 
respectiv competențele, rezultatele și evaluarea studentului, compatibilitatea internațională a 
curriculei, mijloacele didactice, comunicarea între profesori și studenți, programele 
extracurriculare, de recunoașterea și performanța personalului, de granturile câștigate și de 
publicațiile cu factor de impact.14  

Se observă astfel că literatura de specialitate induce, dar nu demonstrează existența 
corelației dintre performanța managementului și cultura implicării studenţilor în activităţi 
extracurriculare, ipoteză însă demonstrată ulterior de noi prin metodele menționate. 

• Implicarea în activități extracurriculare crește performanța academică a studenților; 
Prin analiza factorială s-a validat faptul că activitățile extracurriculare în domeniul formării 

profesionale, în domeniul sportiv și de recreere influențează în mod pozitiv performanța 
universitară a studenților, demontând ipoteze de multe ori vehiculate, că activitățile de recreere 
afectează rezultatele academice. 

Plecând de la analiza prin intermediul tehnicii modelării s-a arătat faptul că integrarea în 
mediul de afaceri și în comunitatea studențească poate fi influențată de comunicarea între studenți 
și poate favoriza implicarea în organizațiile studențești, cu influențe asupra performanței 
universitare a studentului.  

                                                 
13 Heine C., Studienanfänger in den alten und neuen Ländern: Gründe der Hochschulwahl und Bewertungen der 
Hochschulregionen West- und Ostdeutschland, Hannover, 2008, p. 23, [accesat la 22.06.2015]. Disponibil la: 
http://www.hochschulkampagne.de/dateien/HIS-Studienanfaenger-Hochschulwahl-und-bewertung.pdf 
14 Ilie M., Culturi organizaționale în spațiul universitar românesc, Cultura Schimbării Organizaționale, [accesat la 
22.06.2015]. Disponibil la: http://cosur.rcsedu.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15 
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• Performanţa managerială creşte odată cu creşterea gradului de implicare a 
studenţilor în activit ăţi extracurriculare; 
Conform diverselor lucrări de specialitate din domeniu, performanța managementului 

universitar depinde pe lângă alți factori, de implicarea cadrelor didactice în activități cu studenții, 
respectiv în activități extracurriculare15, de recunoașterea națională și internațională a universității, 
inserția pe piața muncii a absolvenților, atragerea potențialilor studenți sau de programele 
extracurriculare.16 Toate aceste afirmații au fost demonstrate în cadrul cercetării noastre. 

• Cultura organizațională influențează implicarea în activități extracurriculare; 
Studenții germani participă în organizații studențești, în activități de voluntariat sau la 

evenimente studențești, mai puţin, în comparație cu cei români. Implicarea în activități 
extracurriculare poate depinde de cultura organizațională, dar și de cea națională, studenții români 
aparținând culturii colectiviste conform abordării lui Hofstede doresc să participe mai mult în 
activități de grup, iar cei germani aparținând culturii individualiste participă mai puțin în astfel de 
activități. 

 
Principalele concluzii finale și opinii personale ce se desprind din întreaga cercetare se 

referă la: 
 

• Preocupările în domeniul analizat prin prezenta lucrare sunt oarecum limitate, remarcându-
se chiar un vid de cunoaștere datorat neabordării (în special în lucrările științifice din 
România), a unor probleme ale managementului universitar, referindu-ne aici cu precădere 
asupra performanței acestuia și corelațiilor dintre activități extracurriculare – performanța 
universitară a studenților – motivarea și satisfacția acestora – cerere/ofertă de studiu – 
atractivitatea universității – performanța managementului universitar. 

• În România, preocupările din acest domeniu se axează în general pe studiul cererii și ofertei 
de învățământ superior și al marketingului universitar, la care se adaugă studii referitoare 
la preocupările și așteptările profesionale ale studenților, profilului candidaților și 
percepției studenților cu privire la diferite aspecte ale procesului educațional (curricular cu 
precădere). 

• Din studiu rezultă importanța sistemului managerial, tehnicilor și metodelor manageriale 
în atingerea performanței manageriale în universități, acestea fiind elemente cheie în 
funcționarea organizației, alături de sistemul decizional, informațional și organizatoric. 

• Metoda comparației nu este foarte facil de aplicat, dar permite obținerea unor rezultate 
deosebite, evidențiind similitudinile sau diferențele dintre organizațiile studiate, 
identificând probleme necesar a fi studiate, facilitând cercetătorului formularea de 
recomandări pertinente, în cazul nostru cu scopul îmbunătățirii implic ării studenților în 
activități extracurriculare cu efecte benefice asupra performanței universitare a acestora, 
satisfacției, integrării absolvenților în mediul economic și atractivității universității.  

                                                 
15 Nica P., ș.a., Managementul resurselor umane, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a 
Cercetării, Dezvoltării și Inovării, București, 2011, p. 84 
16 Ilie M., Culturi organizaționale în spațiul universitar românesc, Cultura Schimbării Organizaționale, [accesat la 
22.06.2015]. Disponibil la: http://cosur.rcsedu.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=15 
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• Cercetarea de management comparat de tip pilot a surprins influența activităților 
extracurriculare și curriculare, împreună cu factorii de mediu intern (resursele, 
managementul, cultura organizațională) asupra implicării studenților în activități 
extracurriculare, care este influențată la rândul ei de promovarea și diversitatea ofertei de 
astfel de activități, climatul organizațional și de aptitudinile și necesitățile studenților. 
Toate aceste aspecte conduc sub influența factorilor externi generali (politici, economici, 
socio-culturali, tehnologici și internaționali) și  a celor externi specifici  (candidații, 
concurenții, sindicatele, parteneriatele, furnizorii etc.) la anumite variabile de rezultat, 
respectiv satisfacția studenților față de universitate, dezvoltarea anumitor competențe și 
abilități pe plan social, organizațional, leadership, utile atât în plan personal cât și 
profesional. Acestea determină atractivitatea universității, performanța academică a 
studenților și integrarea acestora în mediul economic, variabile care determină performanța 
managerială. Toate aceste influențe au fost reprezentate prin modelul de management 
comparat propus. 

• Chiar dacă generalitatea fenomenului a fost surprinsă în cercetarea pilot, cu scopul 
îmbunătățirii rezultatelor cercetării, atât din punct de vedere cantitativ dar și calitativ, s-a 
întreprins o a doua cercetare, extinsă la nivel național, în care au fost analizate răspunsurile 
a 728 de respondenți din cinci universități din România. Pe baza datelor colectate, cu 
ajutorul analizei univariate, bivariate, multivariate, prin analiza factorială și tehnica 
modelării s-au desprins diverse corelații, care demostrează fără echivoc influența 
activităților extracurriculare asupra performanței universitare a studenților, integrării 
acestora în mediul economic, atractivității universității și implicit asupra performanței 
managementului universitar. 

• În urma aplicării analizei factoriale cu privire la influența implicării în activități 
extracurriculare, s-a demonstrat faptul că aceasta ajută la dezvoltarea și îmbunătățirea 
anumitor competențe transversale și abilități, precum competențe de lider, de management 
al timpului, spirit de echipă, competențe organizatorice, abilități de comunicare, la 
formarea personală și profesională a studenților implicați, integrarea în comunitatea 
academică și în mediul de afaceri, influențând astfel performanța academică a acestora cu 
efecte benefice asupra integrării absolvenților în mediul economic. 

• Prin analiza factorială a factorilor de influență asupra performanței universitare a 
studenților, s-a validat faptul că activitățile extracurriculare în domeniul formării 
profesionale, în domeniul sportiv și de recreere influențează în mod pozitiv performanța 
universitară a studenților, favorizând integrarea acestora în mediul economic. Performanța 
universitară a studenților poate fi de asemenea influențată și de echilibrul între teorie și 
practică, facilitățile și modul de predare al profesorilor, interesul și entuziasmul de la 
cursuri, oboseală, de atmosfera de la cursuri și de capacitatea de concentrare.  

• Atractivitatea universității este influențată de oferta de activități sportive și oferta din 
domeniul cultural și de recreere, aspect demonstrat prin intermediul tehnicii modelării.  

• Modelul de management comparat, pe baza căruia s-a folosit tehnica modelării și analiza 
factorială a facilitat determinarea anumitor corelații în ceea ce privește oferta de activități 
extracurriculare – implicarea studenților în activități extracurriculare – necesitățile și 
aptitudinile studenților  – climatul organizațional – promovarea și diversitatea ofertei de 
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activități extracurriculare – satisfacția față de universitate – dezvoltarea de abilități pe plan 
personal și profesional – atractivitatea universității – integrarea absolvenților în mediul 
economic – performanța academică – performanța managementului universitar, 
demonstrând astfel că este deosebit de util. 
 

Capitolul 10. ”Sinteza contribuțiilor originale și a direcțiilor viitoare de cercetare” 

10.1. Contribuții originale 
În urma acestei cercetări, constatăm ca relevante, câteva contribuții originale în domeniu, 

dintre care menţionăm: 
• Formularea de opinii personale cu privire la problemele existente în literatura de 

specialitate din domeniu, privind definirea conceptelor şi explicarea funcţionării sistemului 
universitar și în consecință, formularea de opinii în ceea ce privește completarea definițiilor 
anumitor concepte, precum managementul universitar, managementul comparat, 
clasificarea activităților extracurriculare, indicatorii performanței managementului 
universitar; 

• Aplicarea metodelor cauzale în explicarea cauzelor și efectelor problemelor identificate în 
stadiul actual al cunoașterii și identificarea obiectivelor și a mijloacelor de rezolvare a 
acestora; 

• Formularea de recomandări cu privire la dezvoltarea literaturii de specialitate, prin 
extinderea studiilor în domeniul managementului universitar, cu o direcţionare explicită 
spre zone mai puţin explorate, de exemplu, asupra corelațiilor dintre activități 
extracurriculare - performanța studenților - atractivitatea universității - performanța 
managementului universitar; 

• Evidențierea implicării managementului cunoștințelor în managementul universitar; 
• Utilizarea comparației ca metodă de studiu în managementul universitar, aplicat pe cazul 

concret Germania-România, ceea ce conferă o originalitate deosebită cercetării, deoarece 
grupul țintă studiat, precum și tematica, nu au mai fost abordate până în prezent în această 
manieră; 

• Precizarea caracteristicilor de încadrare a cercetării comparative în tipologia, obiectivele 
și etapele specificate de literatura de specialitate, precum și evidențierea unor relații dintre 
rezultatele cercetării și abordarea lui Hofstede; 

• Abordarea studiului de tip etnocentric, (investigația aplicată în Germania, fiind aplicată 
într-un mod asemănător, chiar standardizat şi în România), dorindu-se verificarea teoriei 
odată valabilă în cultura analizată prima dată (Germania) și pe cultura analizată în etapa 
următoare (România); 

• Abordarea parţial policentrică a studiului, ce completează studiul etnocentric menţionat, 
punând totodată accentul şi pe ceea ce este specific și nu similar. Astfel, caracterul de 
studiu comparativ este evident, deoarece se caută să se identifice diferențele dar și 
similitudinile dintre cele două culturi, chiar identificarea elementelor de universalitate;  

• Elaborarea unui model conceptual de management universitar comparat, original, care 
evidențiază influența activităților extracurriculare asupra performanței managementului 
universitar și permite studiul diverselor corelații evidențiate și analizate în teză; 
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• Formularea și demonstrarea anumitor relații de influență între activitățile extracurriculare, 
performanța universitară a studenților și atractivitatea universității, cu efecte asupra 
performanței managementului universitar, relații care validează modelul propus. Astfel, se 
observă influența activităților extracurriculare asupra performanței managementului 
universitar; 

• Validarea modelului propus prin intermediul analizei factoriale, etapă succesivă testării 
nevoii de aplicare a acesteia, prin testul Bartlett, testul Kaiser-Meyer-Olkin și matricea de 
corelație, acestea justificând utilizarea metodei, datorită existenței anumitor corelații între 
variabile; 

• Utilizarea analizei Scree Plot, care evidențiază modul de distribuire a factorilor studiați și 
existența corelațiilor; 

• Utilizarea tehnicii modelării în vederea stabilirii regulilor de decizie și a influențelor din 
model, regulile de decizie din arborii de decizie fiind elaborați cu ajutorul programului 
Weka pentru fiecare factor aferent componentelor din modelul propus;  

• Formularea de recomandări cu privire la îmbunătățirea atractivității ofertei de activități 
extracurriculare și promovării acesteia, cu efecte asupra satisfacției studenților, 
performanței acestora și asupra atractivității și imaginii universității; 

• Volumul mare al cercetărilor întreprinse (numărul mare de respondenți) și utilizarea unei 
tipologii de cercetare diverse și adecvate tematicii abordate. 

10.2. Valorificarea rezultatelor cercetării 
Unele din contribuțiile originale ale tezei au stat la baza elaborării unor lucrări științifice, 

prezentate în cadrul unor conferințe de prestigiu sau publicate în diverse reviste de specialitate, 
cărți și publicații specifice conferințelor. Din lista de lucrări prezentată mai jos, se observă că, din 
totalul de 16 lucrări științifice elaborate în domeniul tezei de doctorat, o lucrare este publicată într-
o revistă ISI cu factor de impact, câte o lucrare este încadrată în categoria ISI, respectiv ISI 
Proceedings, șase lucrări sunt indexate în baze de date internaționale (BDI), trei lucrări sunt 
publicate sau sunt în curs de publicare ca și capitole în căr ți din edituri interna ționale de 
prestigiu și alte 4 lucrări sunt publicate în diverse alte volume ale unor conferințe naționale și 
internaționale: 

În ceea ce privește aplicativitatea cercetării, rezultatele acesteia vor fi diseminate în rândul 
stakeholderilor din domeniul universitar, precum și altor persoane și instituții interesate, în scopul 
promovării preocupărilor pentru activitățile extracurriculare, precum și în scopul dezvoltării și 
susținerii acestor tipuri de activități, impactul fiind evident benefic în plan economic și social. Cu 
scopul implementării cât mai urgente a sugestiilor formulate în prezenta cercetare și probării în 
acest fel a potențialului ridicat de valorificare a rezultatelor tezei de doctorat, propunem următorii 
pași: 

• dezvoltarea de planuri de măsuri și activități, cel puțin la nivelul universităților analizate; 

• stabilirea priorităților pentru activitățile propuse; 
• dezvoltarea activităților propuse în plan sub formă de propuneri de proiecte; 

• identificarea mijloacelor, finanțărilor (inclusiv nerambursabile) și în general a 
stakeholderilor interesați în implementarea acestor proiecte. 
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10.3. Direcții viitoare de cercetare 
Ca și direcții viitoare de cercetare putem distinge dezvoltarea studiilor în domeniul 

managementului universitar în general, în vederea completării literaturii de specialitate. Acest 
lucru poate fi realizabil printr-o preocupare mai intensă în domeniu din partea tuturor factorilor 
interesați, prin conștientizarea persoanelor interesate asupra importanței managementului 
universitar. Se impune ca lucrările științifice, pe de o parte să clarifice terminologia din domeniu, 
iar pe de altă parte să fie focusate pe studiul corelațiilor management general - managementul 
activităților extracurriculare -  management universitar. 

În vederea dezvoltării literaturii de specialitate în domeniu se remarcă nevoia de elaborare 
a studiilor privind funcționarea sistemului universitar, cu exemple și studii de caz pe instituții de 
învățământ superior reprezentative, din care să se contureze modele de bună practică.  

Dezvoltarea literaturii de specialitate în domeniu și elaborarea unor studii de caz ca 
exemple de bună practică vor avea influențe pozitive în creșterea performanței managementului 
universitar, creșterea motivației personalului universitar, a mulțumirii studenților, îmbunătățirii 
rezultatelor academice ale studenților, îmbunătățirii reputației universității, iar cultura 
organizațională se va dezvolta. 

Ca direcție viitoare de cercetare orientată strict pe activitățile extracurriculare se remarcă 
nevoia de continuare a studiilor influenței activităților extracurriculare asupra performanţei 
managementului și identificarea influenței factorilor determinanți conecşi. Deoarece am conturat 
deja ipoteza că factorii menționați prezintă un caracter sinergic, ei susţinându-se şi dezvoltându-
se reciproc, rămâne ca această afirmaţie să fie demonstrată într-o etapă ulterioară a cercetării. 

Ar fi ideală o extindere a cercetării de management comparat la nivel european, pe un 
eșantion cât mai reprezentativ și apoi studierea mai intensă a acestor factori. În cadrul cercetării, 
unul dintre factorii importanți și interesanți ca element de studiu este cultura, astfel încât obținerea 
de corelații dintre aceasta și performanța managerială în domeniul universitar, ar îmbogăți în mod 
deosebit literatura de specialitate din domeniul managementului comparat. 

În vederea îmbunătățirii calității activităților extracurriculare se recomandă repetarea 
studiilor de satisfacție la un anumit interval de timp (evaluări semestriale), având ca scop 
satisfacerea nevoilor studenților, prin îmbunătățirea ofertei, mărirea atractivității acesteia și 
implicit, îmbunătățirea imaginii universității, favorizând atragerea de studenţi buni, determinând 
astfel o creștere a nivelului mediu de performanță academică din universitate. 

Tehnica modelării și analiza factorială sunt deosebit de apreciate de publicațiile de 
specialitate importante, cu factor de impact, de aceea, utilizarea lor pe diverse tematici constituie 
o necesitate, și o prioritate, rezultatele obținute prin aplicarea lor fiind remarcabile ca varietate și 
ca exactitate în modul de interpretare. 

În corelație cu cele enunțate anterior și în strânsă corelație cu tematica tezei, ca și 
continuare a acesteia, elaborarea unui model statistic - matematic care să ateste prin relații 
matematice corelațiile între activitățile extracurriculare - performanța universitară a studenților, 
motivația de studiu - satisfacția studenților - atractivitatea universității - integrarea absolvenților 
în mediul economic - performanța managementului universitar, ar fi deosebit de utilă și 
interesantă, constituindu-se într-un instrument de analiză suplimentar, alături de cele deja utilizate. 

 
* * * 
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Ca sinteză a elementelor menționate în capitolul concluziv, se constată că tema abordată 
este de mare actualitate și importanță, este originală prin asocierea factorilor de influență analizați 
și prin metodele variate utilizate, constituind unul dintre primele demersuri științifice în domeniu. 
Sperăm că prin acest demers științific complex am dovedit fără echivoc rolul important al 
învățământului superior în general în dezvoltarea societății și în particular, efectul benefic al 
activităților extracurriculare asupra creșterii performanței managementului universitar, 
contribuind astfel la dezvoltarea învățământului superior ca pilon principal în ceea ce privește 
pregătirea resurselor umane și integrarea acestora în spațiul economic și în societate. 
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