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1. ELEMENTE INTRODUCTIVE
Comunicarea, proces indispensabil de menținere a legăturilor interumane, reprezintă
elementul esențial pentru funcţionarea în bune condiţii a oricărei colectivităţi umane, indiferent
de caracterul şi dimensiunea ei. Comunicarea organizațională reprezintă un proces de schimb de
mesaje ce determină uniformizarea punctelor de vedere şi a acţiunilor cu scopul de a armoniza
cunoştinţele privind obiectivele individuale și colective, metodele şi mijloacele utilizate pentru
îndeplinirea lor, prin susținerea dobândirii unor abilități necesare, prin uniformizarea sub aspect
afectiv şi motivaţional a grupurilor.
Pornind de la modul în care dezvoltarea tehnologiei a remodelat schimbul de informaţii
între oamenii indiferent de dispersia geografică și accelerându-se transferul de informaţii,
comunicarea organizaţională a căpătat o dimensiune suplimentară ce necesită o nouă abordare în
ceea ce privește utilizarea conceptului.
Comisia Europeană a lansat strategia „Învăţământul superior european în lume” ce
urmăreşte examinarea și îmbunătățirea modului în care funcţionează peste 4000 de universităţi
Europene, cu scopul asigurării absolvenţilor de studii superioare posibilitatea de a dobândi
aptitudini şi cunoştinţe necesare pentru o piaţă a muncii în continuă schimbare. Raportul
Comisiei Europene subliniază faptul că numeroase familii sunt nevoite să renunțe la accesarea
programelor de studii universitare, organizate de instituții de învăţământul superior, sau chiar
abandonarea programelor de studii, fiind înregistrată o creștere a ratei de abandon școlar la acest
nivel. Totodată, se urmărește sprijinirea statelor membre și a sistemelor de învățământ cu scopul
de a oferi dreptul tuturor persoanelor la educaţie gratuită şi de înaltă calitate, indiferent de
situaţia lor economică.
”întrucât criza economică - impunerea unor măsuri de austeritate şi reduceri bugetare -,
evoluţiile demografice, schimbările tehnologice rapide şi cererea de noi competenţe rezultată
din acestea reprezintă provocări serioase şi îndeamnă la adoptarea unor reforme cu
aplicabilitate extinsă în sistemele de învăţământ superior din Europa, care nu trebuie să
afecteze negativ calitatea învăţământului1”
Universităţile din spațiu european trebuie să posede o viziune globală iar acțiunile
întreprinse să favorizeze valorizarea resurselor materiale şi resursele umane, de care dispun, cu
scopul de a crea un învăţământ superior de înaltă calitate. O altă recomandare vizează
diversificarea programelor de studii ce întrunesc criteriile de calitate, aliniate la cerinţele pieţei
muncii.
În acest context, obiectivul general al tezei este acela de a identifica și analiza principiile
unui management eficient și a aspectelor comunicării organizaționale, cu scopul structurării unui
1

Proiect de raport, referitor la regândirea educației (2013/2041(INI)), Parlamentul European, Comisia pentru cultură
și educație, Raportoare: Katarína Neveďalová, 28.05.2013;
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cult/pr/934/934949/934949ro.pdf, accesat la
20.08.2013

model de organizaţie de tipul universitate virtuală, model de management eficient în
universitatea virtuală şi de comunicare eficientă în cadrul universităţii virtuale.
Teza cu titlul - Comunicarea organizaţională - premisă a eficienţei şi eficacităţii
organizaţionale în universitatea virtuală – propune o nouă abordare a modului de organizare a
instituţiilor de tip universitar, respectiv universitatea virtuală, a managementului academic, a
comunicării organizaţionale în universitatea virtuală şi noi oportunități de dezvoltare a
programelor de studiu adaptate la nevoile studenților și la contextul specific sistemului de
învățământ românesc.
Prin structura sa, teza de doctorat, tratează o serie de noţiuni referitoare la principalele
aspecte ale conceptelor de comunicare organizaţională şi management instituţional astfel încât să
faciliteze dezvoltarea unui model de structură a organizaţie de tipul universitate virtuală, model
de management eficient în universitatea virtuală şi de comunicare eficientă în cadrul universităţii
virtuale.
Din analiza literaturii de specialitate, am constat o evoluție a sistemului de învățământ
superior cu repercusiuni directe asupra organizațiilor academice, ce dovedesc a adopta principii
de management eficient și reușesc să se adapteze la nevoile și cerințele beneficiarilor săi și a
pieței muncii, integrând studentul ca resursă în mediul intern al universităţii tradiţionale și nu
doar ca un consumator/client beneficiar al unor produse sau servicii educaționale.
Utilizând exemplele organizațiilor de tipul Open University - Centrul Regional - Marea
Britanie, edX furnizor de cursuri on-line și COURSERA, universitățile tradiționale pot face
trecerea de la învățământul tradițional la noile metode de livrare a informației prin intermediul
utilizării platformelor multimedia și a noilor tehnologii.
În construirea unui sistem coerent, cu un management eficient în cadrul unei organizații
de tip universitate virtuală, studentul nu se dorește a fi privit ca simplu client, nici ca simplu
utilizator sau beneficiar absent al unei platforme ci ca un element important și integrat al
organizației, ce participă activ la dezvoltarea și îmbunătățirea activităților manageriale, a
comunicării din cadrul organizației și nu în ultimul rând a activității didactice. Astfel,
universitatea virtuală reușește să-și stabilească tipul de relație socială cu studentul, și să-și
îndeplinească rolul și responsabilitățile în relație cu studentul.
Deși pe parcursul demersului nostru am constat, la nivelul universităților, adoptarea unor
principii calitative și nu cantitative, o anumită deschidere cu privire la utilizarea noile mijloace
de comunicare atât la nivelul managementului cât și în activitatea de predare/ învățare și
dezvoltarea de programe de studiu ce se bazează exclusiv pe utilizarea platformelor multimedia
unii participanți la studiu consideră a nu fii o opțiune viabilă atât pentru managementul
universitar, pentru profesorii tradiționaliști cât și pentru o anumită categorie de studenți.
În acest context în partea aplicativă a tezei ne-am concentrează asupra analizei
comunicării realizate între management și profesori, profesori – studenți, studenți – management
și înregistrarea așteptărilor din partea cadrelor didactice cu privire la programele de studiu livrate

on-line și utilizarea unui mediu virtual. Cercetarea se concentrează pe atitudinile față de
învățarea on-line și utilizarea unui mediu virtual (VLE)
Cea mai importantă contribuție a tezei o reprezintă partea aplicativă ce se concretizează
într-un model de universitate virtuală și utilizarea datelor colectate în elaborarea unor propuneri
de îmbunătățire a comunicării organizaționale și a managementului universitar.

2. STRUCTURA TEZEI
Teza de doctorat este organizată pe 4 părți cu un număr de 8 capitole. În cadrul primelor
3 părți ale tezei am analizat literatura de specialitate considerând necesar evidențierea mai
multor puncte de vedere și abordarea într-o manieră personală a elementelor teoretice.
Incursiunea noastră în perimetrul mai multor domenii, cu ponderi diferite, dar la fel de
importante, considerăm că oferă o viziune globală și complexă asupra temei propuse.
Așadar, în următoarea figură prezentăm structura tezei:
CAPITOLUL 1 FUNDAMENTE TEORETICE ALE
COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE
PARTEA I COMUNICARE
ORGANIZAȚIONALĂ REALITĂȚI ȘI
PERSPECTIVE

Comunicarea organizaţională - premisă
a eficienţei şi eficacităţii organizaţionale
în universitatea virtuală

CAPITOLUL 2 EFICIENȚA ȘI EFICACITATEA ÎN
COMUNICAREA ORGANIZAȚIONALĂ – NOI PROVOCĂRI

CAPITOLUL 3 PRINCIPII ŞI ELEMENTE FUNDAMENTALE
ALE MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIONAL

PARTEA A-II-A MANAGEMENTUL ȘI
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
ORGANIZAȚIONAL ÎN CADRUL
ORGANIZAȚIEI VIRTUALE

CAPITOLUL 4 ORGANIZAȚIA VIRTUALĂ: PROVOCĂRI
PENTRU MANAGEMENT

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL ȘI STRATEGIA
UNIVERSITĂȚII

CAPITOLUL 6 UNIVERSITATEA VIRTUALĂ – CONCEPTE
TEORETICE
PARTEA A III A CULTURA
ORGANIZAȚIONALĂ ÎN CADRUL
UNIVERSITĂȚII VIRTUALE
CAPITOLUL 7 ORGANIZAȚIA DE TIP UNIVERSITATE
VIRTUALĂ - INSTITUȚIE CREATOARE DE CUNOAȘTERE

PARTEA IV MANAGEMENTUL
ORGANIZAȚIEI DE TIP UNIVERSITATE
VIRTUALĂ

CAPITOLUL 8 CERCETARE APLICATIVĂ CU PRIVIRE LA
MODELAREA ŞI OPTIMIZAREA PROCESULUI DE
COMUNICARE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE DE TIP
UNIVERSITATE VIRTUALĂ. ETAPELE, METODELE ȘI
REZULTATELE CERCETĂRII

CONCLUZII FINALE ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE

Fig. 0. 1. Structura tezei
(sursa proprie)

În prima parte a tezei de doctorat Comunicare organizațională – realități și perspective,
Capitolul 1 Fundamente teoretice ale comunicării organizaționale, am prezentat principalele
aspecte ale conceptelor de comunicare organizațională, am identificat și analizat principalele
elemente ale procesului comunicării, a modelelor de comunicare și tratarea barierelor de
comunicare. Așadar, am considerat oportună abordarea modelului agendă propus de Tuuli
Tukiainen, ca model ce reușește să răspundă nevoilor identificate și formulate de organizațiile cu
activitate preponderent în mediul virtual. Capitolul 2 Eficiența și eficacitatea în comunicarea
organizațională – noi provocări am urmărit identificarea factorilor care determină eficiența
comunicării ca și condiție a eficienței și eficacității organizaționale; determinarea rolului
comunicării și a eficienței proceselor informaționale; prin abordarea principalelor elementele ale
procesului comunicării, a funcţiilor comunicării și evidențierea noilor tehnologii informaţionale
ce permit promovarea unei comunicări eficiente în cadrul organizației. În contextul actual,
abordarea platformelor multimedia ca mijloc de comunicare eficient în cadrul organizației
reprezintă un factor indispensabil în demersul nostru.
Așadar, în prima partea a tezei am urmărit obiectivele :
 Identificarea principalelor componente ale comunicării, precum și influența lor asupra
eficiența şi eficacitatea universității virtuale, respectiv asupra performanțelor generale ale
organizației;
• Identificarea factorilor care determină eficiența comunicării ca și condiție a eficienței
și eficacității organizaționale;
• Definirea şi analiza noţiunilor de comunicare şi informaţie, abordarea principalelor
elemente ale procesului comunicării, a funcţiilor comunicării, a modelelor şi modalităţilor de
comunicare și a principalelor concepte legate de comunicarea organizaţională;
• Definirea conceptelor de instituţie publică, organizație, management organizațional, și
a elementelor comunicării organizaționale;
• Identificarea direcțiilor cheie de perfecționare a comunicării și abordarea comunicării
cu ajutorul noilor tehnologii informaţionale, a programelor moderne de gestionare a informaţiei;
Așa cum rezultă din obiectivele stabilite, această parte a cercetării caută să definească și
să clarifice conceptele de bază ale comunicării organizaționale cu care teza operează, cu scopul
implementării unui sistem de comunicare eficient în universitatea virtuală.
În partea a-II-a a tezei Managementul și dezvoltarea sistemului organizațional în cadrul
organizației virtuale, am abordat conceptele fundamentale ale managementului, elemente de
management organizațional şi noţiuni ale sistemului de învățământ superior.
Capitolul 3- Principii și elemente fundamentale ale managementului organizațional am
abordat organizaţia ca sistem și principiul eficienței și eficacității organizației ținând cont de
specificul organizațiilor de învățământ superior din sectorul public.
Eficienţa şi eficacitatea, au fost urmărite în special de sectorul privat, în sectorul public
principala preocupare este aceea de a soluționa solicitările cetățenilor, beneficiari ai serviciilor/

produselor, fără a se acorda o atenție deosebită modului de utilizare a resurselor, considerând
necesar aplicarea principiului de eficiență și eficacitate și la nivelul sistemului de învățământ
superior.
Capitolul 4 - Organizația virtuală: provocări pentru management, am tratat noțiuni ce
vizează design-ul și managementul organizației virtuale și organizația virtuală ca pol de
cunoaștere. Așadar, am abordat problematica sistemului de învățământ superior și implementării
universității virtuale, din poziția pe care universitățile trebuie să o ocupe cu un rol important și
impactul asupra societății în care acționează, în asigurarea resursei umane calificate ca și
componentă esențială a societății bazate pe cunoaștere. Pornind de la semnificația conceptului de
management în organizația de tip universitar și continuând cu prezentarea componentelor
strategiei și misiunii strategice în organizație prin prisma principiilor de eficiență și eficacitate în
organizația de tip universitar, în Capitolul 5 - Managementul și strategia universității considerăm
oportună analiza strategiei și a viziunii declarate a 3 dintre universitățile reprezentative pentru
spațiul românesc – Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, denumită în continuare UAB,
Universității Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca denumită în continuare UBB și Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu denumită în continuare ULBS. În cadrul acestui demers am urmărit formularea
strategiei universităților, a misiunii, viziuni și a obiectivelor propuse, dar și modul în care
strategia universității se suprapune cu strategia și obiectivele stabilite la nivel național pentru a
răspunde priorităților definite de Uniunea Europeană în ceea ce privește sistemul de învățământ,
în special învățământul superior. Așadar, susținem alinierea strategiei universitare cu politicile
Uniunii Europene și stabilirea instrumentelor de evaluare a implementării strategiei.
Prin urmare în partea a II –a a tezei am urmărit obiectivele:
 Delimitarea principiilor managementului eficient în universitatea virtuală
• Identificarea principiilor managementului sistemului organizaţional;
• Formularea unui set de recomandări menite să îmbunătățească calitatea comunicării
manageriale şi a comunicării interpersonale în universitățile studiate cu scopul de a fi aplicabile
și de către universitățile virtuale .
Noua dinamică a pieței influențează formele clasice de organizare a organizației făcânduse simțită nevoia unui management eficient și a unei organizații competitive pe plan național și
internațional, cu precădere în cazul organizațiilor din învățământul superior.
Pentru îndeplinirea unui anumit set de obiective managementul organizației poate apela
la modelul oferit de organizația virtuală ce va urmări realizarea unui produs sau serviciu.
Desprinsă din organizația de bază, organizația virtuală va prelua o serie de caracteristici ale
acesteia printre care și valorile și cultura organizațională. Pornind de la premisa că organizația
virtuală preia cultura organizațională și valorile promovate de organizația de bază am considerat
necesar abordarea culturii organizaționale din perspectiva organizației virtuale. Un alt aspect al
culturii organizației virtuale ce ne-a atras atenția este reprezentat de resursa umană ca
multiplicatore și creatoare a culturii organizaționale. În contextul organizației virtuale,
dezvoltarea unui produs și/sau serviciu necesită stabilirea unei echipe virtuale multidisciplinare

formată din specialiști ce se regăsesc în locații diferite, indiferent de dispersia lor geografică.
Specialiștii ce provin din organizații și culturi diferite, ce utilizează limbaje diferite promovează
și reflectă în noua organizație virtuală valorile și cultura organizațională a organizației de
proveniență. Așadar, cultura organizațională din cadrul organizației virtuale este influențată de
aceste aspecte ce pot reprezenta bariere în buna desfășurare a activității.
Prin urmare, cea de a III- a parte a tezei Cultura organizațională în cadrul universității
virtuale, începând cu capitolul 6 Universitatea virtuală – concepte teoretice, așa cum ne-am
propus, am urmărit clarificarea conceptului de universitate virtuală și evidențierea
particularităților conceptului de universitate virtuală, design-ului și organizarea universității
virtuale.
Dezvoltarea și implementarea universității virtuale presupune identificarea și tratarea
implicațiilor din punctul de vedere al structurii și identității instituțiilor de învățământ superior.
Cultura organizațională ca proces de diseminare a valorilor și credințelor fundamentale
caracterizează mediul organizațional și influențează modul în care organizația reușește să
răspundă transformărilor mediului extern și să reacționeze la problemele asociate.
Pe noua piață educațională competitorii direcți ai universităților tradiționale sunt
reprezentați de platformele educaționale ce oferă programe de studiu de nivel superior de tipul
MOOC. Pentru conturarea unei imagini cât mai complete am identificat organizații ce furnizează
cursuri on-line sau a unor programe de studii livrate prin intermediul platformelor multimedia –
Open University, edX și COURSERA ca și modele de bune practici.
Capitolul 7- Organizația de tip universitate virtuală – instituție creatoare de cunoaștere
vine să susțină, încă o dată, importanța relației universitate-cunoaștere și definirea universității
virtuale ca pol de cunoaștere. Din această perspectivă ne-am propus următoarele obiective:
 Determinarea particularităților design-ului și organizării universității virtuale;
 Identificarea principalelor elemente ce definesc conceptului de universitate virtuală și
evidențierea particularităților conceptului de universitate virtuală;
 Analiza principalelor elemente de dezvoltare a strategiei în organizația de tip
universitate virtuală;
 Identificarea elementelor
comunicării ce determina eficacitatea si eficiența
universității virtuale;
 Identificarea de bune practici şi evidențierea principalelor probleme în vederea
dezvoltării universității virtuale;
Universitatea virtuală promite să ofere capacitatea instituțiilor de învățământ superior de
a răspunde noilor cerințe, atât organizaționale cât și cerințele formulate de societatea actuală.
Construirea universitatea virtuală pare să solicite, în primul rând, construirea unei
structuri (mult mai) corporatiste capabilă să coordoneze activități specifice procesului educativ,
cu un caracter formal și practici standardizate. În acest stadiu, am constat că cele mai multe
universități încearcă să construiască universitatea virtuală de jos în sus, adăugând câte un curs,
fără a lua în considerare reconstruirea sau reorganizarea structurilor de bază ale universității ceea

ce încetinește procesul de implementare și predispuse la eșec. Motivele imediate ale unui eșec
sunt variate: lipsa de interes a studenților, numărul mic de studenți participanți la programul de
pregătire ce duce la costuri mult prea ridicate de întreținere a platformei ce trebuie suportate de
universitate, încheierea de parteneriate ineficiente, dificultăți în coordonarea unui număr mare și
divers de actori. Una dintre cerințele ce stă la baza universității virtuale este noțiunea de
informație și abilitatea de a depăși limitările geografice. Crearea și utilizarea informației necesită
o atenție deosebită fiind necesară depășirea limitărilor geografice, a concepțiilor și atitudinilor
personale și crearea de cunoștințe, pe cât posibil, neutru și standardizate2.
Studiile evidențiază faptul că odată cu introducerea noilor cursuri multimedia trebuie
luate în considerare aspectele legate de modul în care este organizat mediul de învățare,
presiunea exercitată asupra studenților și necesitatea adaptării studenților la noile metode de
studiu. Dar în ciuda dificultăților s-a observat îmbunătățirea rezultatelor studenților, reflectate în
creșterea numărului de absolvenți integrați pe piața muncii.
Pentru a rezuma, universitatea virtuală promite să ofere capacitatea instituțiilor de
învățământ superior de a răspunde unor nevoi, atât organizaționale cât și cele ale societății. Cu
ajutorul TIC, se sugerează, că universitatea poate răspunde simultan la cerințele noilor piețe,
îndeplinirea reglementărilor naționale, precum și satisfacerea cererii de forță de muncă instruită.3
Indiferent de mediul de predare/ învățare utilizat și metodele de transmitere a informației
fără implicarea studenților și a cadrelor didactice în procesul de predare /învățare nu putem vorbi
de succesul implementării universității virtuale.
Urmărind evaluarea și monitorizarea procesului de comunicare în cadrul unei organizaţii
de tip universitar şi formularea unor propuneri de îmbunătăţire a procesului, respectiv
evidențierea perspectivei cadrelor didactice și a studenților de a se integra în procesul de
îmbunătățire a comunicării, și mai mult, înregistrarea nivelul de comunicare între cele două
comunități și așteptările lor cu privire la programele de studiu livrate on-line și utilizarea unui
mediu virtual de învățare (VLE) s-a impus realizarea a două cercetări ştiinţifice, a unei cercetări
ştiinţifice de tip cantitativ și calitativ pe bază de chestionare, rezultatele fiind prezentate în partea
a IV- a a tezei managementul organizației de tip universitatea virtuală.
Capitolul 8 – Cercetare aplicativă cu privire la modelarea sistemului de management și
optimizarea procesului de comunicare într-o organizație de tip universitate virtuală. Etapele,
metodele și rezultatele cercetării., poate fi considerată cea mai importantă parte a tezei, iar
pentru realizarea ei au fost elaborate două tipuri de chestionare, unul destinat comunității
academice iar celălalt comunității studențești.
Studiul prin chestionare a urmărit atingerea următoarelor obiective:
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http://www.parc.xerox.com/ops/members/brown/papers/university.html, 1995;

 Investigarea atitudinii studenților cu privire la serviciul academic pus la dispoziție de
o organizație de învățământ superior, a programelor de studiu livrate on-line și utilizarea unui
mediu virtual de învățare;
 Investigarea opiniei cadrelor didactice cu privire la utilizarea unui mediu virtual de
predare/învățare și livrarea on-line a programelor de studii;
Prima cercetare pe bază de chestionare a fost lansată în 5 instituţii de învăţământ
superior de stat acreditate, UAB, Universitatea Transilvania din Brașov denumită în continuare
UTB, UBB, ULBS, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș denumită în continuare UPM
vizând Facultățile de Științe Economice, respectiv cadrele didactice care îşi desfăşoară
activitatea în universitate, cadre didactice aflate în dialog direct cu studenţii.
Cea de a doua cercetare pe bază de chestionare a vizat studenţii facultăților de Științe
Economice din cadrul celor cinci universități menționate, urmărind a înregistra nivelul de
comunicare între comunitatea studențească și comunitatea academică, așteptările și atitudinile
studenților față de învățarea on-line și utilizarea unui mediu de învățare virtual.
Pentru fiecare dintre cele două cercetări am urmărit îndeplinirea obiectivelor stabilite, și
generarea reprezentărilor grafice confirmând sau infirmând ipotezele, făcând posibilă formularea
unor propuneri și concluzii, pe baza datelor colectate.
Complexitatea și caracterul de noutate al temei supuse cercetării necesită utilizarea unei
metodologii de cercetare care reunește un set de metode, tehnici și instrumente de cercetare:
 Studiul bibliografic a unor materiale documentare generale şi de specialitate cu scopul
cunoașterii stadiului actual și dinamica proceselor și fenomenelor supuse analizei și
argumentarea științifică a cercetării ulterioare;
 Metoda observației științifice și empirice a elementelor de comunicare
organizațională, a managementului și strategiei în organizațiile de tip universitar;
 Realizarea unei analize a conceptului de universitate virtuală și sublinierea unor
fenomene specifice;
 Realizarea şi prezentarea unei cercetări pe bază de chestionare, de tip selectiv prin
care s-au urmărit aprofundarea aspectelor analizate – comunicare, managementul în organizațiile
de tip universitar; așteptări și atitudini față de învățarea on-line și utilizarea unui mediu de
învățare virtual respectiv implementarea universității virtuale;
 Metode statistice utilizate în vederea interpretării rezultatelor obținute;
Cercetarea aduce o serie de elemente de noutate, cu privire atât la metodologia și
instrumentele utilizate cât și la rezultatele obținute. Rezultatele interpretării datelor
demonstrează obligativitatea integrării beneficiarilor în evaluarea comunicării și a
managementului din cadrul universităților, dovedind necesitatea orientării acțiunilor către
student și oportunitatea implementării sistemului de universitate virtuală.

3. SINTEZA CONCLUZIILOR ȘI CONTRIBUȚII PERSONALE
Demersul nostru a debutat cu identificarea principalelor elemente ce susțin comunicarea
organizațională și au un impact major asupra managementului organizațional și eficiența și
eficacitatea organizațională. Am considerat necesar a clarifica conceptele de bază ale
comunicării, ale managementului și sistemului de învățământ și clarificarea principalelor
elemente ce definesc organizația și în special organizația virtuală.
Literatura de specialitate, în domeniul comunicării respectiv comunicării organizaționale
oferă un volum mare de informații cu diverse abordări inovative.
Justificând rolul și impactul comunicării asupra organizației și a beneficiarilor săi,
dezvoltarea noilor tehnologii și schimbările înregistrate la nivelul societății am insistat asupra
modului în care comunicarea organizațională influențează eficiența și eficacitatea organizației, a
necesității adaptării organizațiilor la noile piețe, stabilirea strategiei de comunicare, ce ia în
calcul dezvoltarea tehnologiei și noile tehnologi de comunicare.
Contribuţia, în cadrul primei părți a tezei de doctorat, este reprezentată de încercarea de a
defini conceptele necesare accesării următoarelor etape ale cercetării și stabilirea modelului de
comunicare ce poate întruni exigențele unei organizații virtuale respectiv facilitarea
implementării universității virtuale, ținând cont de specificitățile acesteia. Am considerat necesar
abordarea conceptelor definitorii ale comunicării organizaționale, urmărind definirea
organizației din literatura de specialitate continuând natural cu evidențierea principalele
elemente ale procesului comunicării și tratarea principalelor bariere de comunicare .
În urma analizei literaturii, susținem că Modelul agendă propus de Tuuli Tukiainen este
unul dintre modelele ce răspunde pozitiv obiectivelor noastre atât prin susținerea eficienței
fluxului informațional și introducerea noțiunii de forumuri de comunicare cât și prin promovarea
comunicării ca proces de reciprocitate, de dialog cu posibilități egale de a interveni asupra
procesului comunicării. Modelul propus de Tukiainen a necesitat abordarea modului în care
este utilizată platforma multimedia în cadrul organizației, avantajele și dezavantajele utilizării
platformei dar și cadrul organizatoric necesar unui proces de comunicare eficient.
Contribuția personală la prima parte teoretică este analiza principalelor componente ale
comunicării, îmbinarea elementelor teoretice și abordarea platformelor multimedia ca și mijloc
de comunicare internă și externă eficientă.
Indiferent de tipul organizației și/ sau de modelul de comunicare adoptat, comunicarea
eficientă nu poate avea loc fără un management adaptat la noile tehnologii. Cele mai recente
sisteme informaționale beneficiază de avantajele dezvoltării platformelor care permit accesul
utilizatorilor la datele centralizate la nivel de organizație. Pentru implementarea unui sistem
informațional eficient consider că este absolut necesar achiziționarea principalelor componentele
pornind de la un echipament performant, mijloace multimedia și aplicațiile specifice. Un alt
element ce nu trebuie neglijat este personalul, utilizator al sistemului, instruirea personalului în
acest sens fiind imperios necesară. Așadar, eficiența în comunicare constă în recepționarea în
bune condiții a informației și înțelegerea mesajului de către receptor, mesajul transmis generând

reacția adecvată. Așadar, tehnologia informației și managementul sunt două elemente
inseparabile. Justificând rolul managementului în implementarea unui sistem de comunicare
eficient și adaptat la noile tehnologii, am insistat asupra definirii sistemului organizațional și
evidențiind principiile de eficiență și eficacitate în organizațiile publice subliniind limitările
acestui tip de organizație și implicit a managementului, catalogând elementele ce permit
implementarea unui management eficient în organizațiile de tip universitate, și universitatea
virtuală. Nevoia unui management eficient și a unei organizații competitive pe plan național și
internațional s-a extins și la nivelul sistemului de învățământ superior. Așadar, am considerat
necesar a ne apleca atenția asupra principiilor de eficiență și eficacitate din sistemul de
învățământ. Necesitatea adaptării sistemului de învățământ la nevoile actuale, și în special
raportarea la nevoile beneficiarilor direcți, dezvoltarea de politici eficiente și asigurarea
performanței și cunoașterii, prefigurează necesitatea adaptării organizațiilor din cadrul
sistemului.
Un alt element de noutate al tezei, este reprezentat de abordarea aspectelor definitorii
organizație virtuale căutând un model viabil de organizație virtuală cu aplicabilitate largă.
Așadar, organizația virtuală, cu o infrastructura informaţională de înaltă calitate care conectează
organizațiile implicate, dispersate pe distanţe mari ce prezintă un înalt nivel de flexibilitate, ce se
poate dizolva în momentul în care sarcina este îndeplinită și făcând loc unor noi alianţe, vine să
răspundă celor mai diverse și variate nevoi, indiferent de domeniu de activitate. Modelul general
al organizației virtuale reușește să răspundă obiectivelor noastre dar observăm lipsa abordării
configurației organizației și a aspectelor ce o definesc cu atât mai mult a celor cu privire a
sistemului de comunicare, a modului de comunicare și a comunicării organizaționale în
condițiile definite de organizația virtuală.
Urmărind obiectivul tezei, am abordat problematica managementului în organizațiile de
tip universitate, subliniind principalele obiective ale managementului academic, nevoia de
adaptare la politicile europene și concentrarea eforturilor pentru a se adapta la schimbările
tehnologice apărute conferind o atenție deosebită la modului în care se stochează informațiile și
calitatea informațiilor stocate. În această parte am urmărit evidențierea importanței definirii
obiectivelor și misiunii universității considerând de asemenea că strategiile stabilite la nivelul
universităților ne oferă posibilitatea de ne contura o imagine de ansamblu a sistemului de
învățământ superior și totodată a modului în care organizația răspunde la cerințele mediului din
care face parte. În cazul universităților: UAB, UBB; ULBS am putut constata faptul că
misiunea și obiectivele formulate de fiecare universitate în parte, sunt în concordanță cu cerințele
Uniunii Europene și politicilor promovate de Ministerul Educației.
Modul de formulare și aplicare a strategiei academice, denotă o universitate flexibilă, cu
o mare puterea de adaptare la noile cerințe și tendințe în materie de educație, cercetare și
management eficient, ce răspunde atât cerințelor formulate la nivel internațional cât și nevoilor
identificate la nivel local și regional cu o puternică ancorare în realitățile societății actuale.

Deși apreciem eforturile universităților, de respectare a cerințelor Uniunii Europene,
subliniem necesitatea integrării studentului ca parte activă în procesul managerial și în viața
academică, dezvoltarea unui sistem de evaluare a cadrelor didactice care să releve eficiența și
eficacitatea celui evaluat, dezvoltat în mediul online.
În concluzie, un sistem de evaluare și monitorizare ce cuprinde evaluarea angajaților, a
serviciilor și/sau a produselor furnizate, a performanțelor organizației etc. dar și a măsurilor de
reglare trebuie să integreze modalități de evaluarea provenite din exteriorul organizației prin
implicarea cetățenilor, a stakeholderi și a altor tipuri de evaluatori.
Aplicarea conceptului de eficiență și eficacitate în instituțiile publice, reclamă modificări
la nivel legislativ, simplificarea normelor și procedurilor și a modalităților de implementare ale
acestora, dezvoltarea unui management al documentelor eficient și obținerea unui circuit al
documentelor simplificat, adoptarea unui management ce ține cont de nevoile beneficiarilor
serviciilor sau a produselor și a unui sistem de comunicare ce susține atât comunicarea externă
cât și comunicarea internă.
Subliniem necesitatea dezvoltării programelor de studii în funcție de necesitățile
potențialilor studenți, a programelor de formare ce vizează anumite grupe de vârstă, ce tratează
teme cu un înalt grad de specificitate și atingerea obiectivelor asumate de România în domeniul
educației, subliniind faptul că sistemul flexibil al universității virtuale reprezintă o opțiune
viabilă.
Cultura organizațională reprezintă elementul ce pune în mișcare organizația și care poate
determina succesul sau eșecul organizației totodată poate genera rezistența la schimbare iar
organizațiile cu o cultură puternică înregistrează un eșec atunci când este necesară o schimbare și
adaptarea la nevoile mediului. Așadar am considerat oportună analiza valorilor și misiunii
promovate de principalii furnizori de programe de studiu online: universitatea din Marea
Britanie - Open University - Centrul Regional, a unui furnizor de cursuri on-line edX și
platforma COURSERA.
Construirea universitatea virtuală pare să solicite, în primul rând, construirea unei
structuri (mult mai) corporatiste capabilă să coordoneze activități specifice procesului educativ,
cu un caracter formal și practici standardizate. În acest stadiu, am constat că cele mai multe
universități încearcă să construiască universitatea virtuală de jos în sus, adăugând câte un curs,
fără a lua în considerare reconstruirea sau reorganizarea structurilor de bază ale universității ceea
ce încetinește procesul de implementare și predispuse la eșec. Motivele imediate ale unui eșec
sunt variate: lipsa de interes a studenților, numărul mic de studenți participanți la programul de
pregătire ce duce la costuri mult prea ridicate de întreținere a platformei ce trebuie suportate de
universitate, încheierea de parteneriate ineficiente, dificultăți în coordonarea unui număr mare și
divers de actori.
Una dintre cerințele ce stă la baza universității virtuale este noțiunea de informație și
abilitatea de a depăși limitările geografice. Crearea și utilizarea informației necesită o atenție

deosebită fiind necesară depășirea limitărilor geografice, a concepțiilor și atitudinilor personale
și crearea de cunoștințe, pe cât posibil, neutru și standardizate.
Introducerea cursuri multimedia presupune dezvoltarea unui mediu de învățare virtual,
adaptarea la noile metode de predare/învățare și la noul mediu atât a studenților cât și a cadrelor
didactice ce utilizează platforma. Programele de studiu livrate online pot fi abordate ca o
modalitate de instruire și/sau pregătire profesională ce poate fi luată în considerare de o anumită
categorie de studenți, dar în același timp acest tip de cursuri pot reprezenta o completare și
extindere a programelor de studiu tradiționale.
Universitatea virtuală promite să răspundă cerințelor noilor piețe, îndeplinirea
reglementărilor naționale, precum și satisfacerea cererii de forță de muncă instruită.
Recomandăm dezvoltarea unei structuri eficiente ce răspunde nevoilor de învățare și
pregătire profesională pe tot parcursul vieții, rentabil din punct de vedere financiar, ce integrează
nevoile culturale, și răspunde la nevoile celui care învață, indiferent de locația actorilor implicați.
De asemenea, considerăm important designul sistemului de comunicare intern ce necesită
dimensionarea în funcție de mărimea organizației dar și de specificul ei, în cazul nostru
organizaţia de tip universitate virtuală - număr de cadre didactice, număr de studenți, număr de
specializări, de domeniile de studii, alături și de alţi factori.
Considerăm că dezvoltarea unui sistem de comunicare adecvat, în cadrul unei organizaţii,
are un impact pozitiv asupra eficacităţii şi eficienţei organizaţionale cu atât mai mult în cadrul
universității virtuale ținând cont de faptul că educația înseamnă comunicare.
În condițiile universității virtuale modul de administrare și managementul universității
prezintă o serie de noi coordonate, comparativ cu tehnicile de administrare a universității
tradiționale. În concluzie, subliniem importanța sistemelor informatice necesare pentru
sprijinirea activităților de predare și de cercetare și dezvoltarea rețelelor de colaborare ce au ca
scop desfășurarea acestor activități dar și trecerea de la o cultură administrativă la o cultură a
managementului personal.

4. VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII ȘI
DIRECȚII VIITOARE DE CERCETARE
Prelucrarea, analiza informațiilor și formularea concluziilor bazate pe datele colectate în
opinia noastră nu reprezintă încheierea acestui demers. Analiza literaturii de specialitate, a
situației din învățământul universitar și nu în ultimul rând informațiile colectate prin intermediul
chestionarelor deschid noi întrebări și direcții de cercetare.
Rezultatele cercetării au fost parțial diseminate sub forma de articole științifice fiind
abordate diverse aspecte ce se găsesc în relație directă cu subiectul tezei.
De asemenea ne propunem diseminarea rezultatelor și sub forma unui raport transmis
către cadrele didactice și studenții ce și-au exprimat interesul în această direcție și publicarea de
articole științifice.

Demersul nostru nu se va opri aici și ne propunem:
1. Realizarea unei cercetări ce vizează un număr cât mai mare de programe de studiu, o
gamă largă de specialități cu scopul identificării modului în care se poate extinde și implementa
mediul virtual de învățare/ predare;
2. Identificarea celor mai bune practici pentru soluționarea problemelor referitoare la
practica de specialitate;
3. Elaborarea unui set de cursuri specifice mediului virtual;
4. Realizarea unei cercetări comparative a modului în care studenții percep avantajele și
dezavantajele cursurilor livrate prin intermediul mediului virtual în funcție de specificul
specializării;
5. Identificarea modalităților stabilirii unui parteneriat public privat cu scopul
dezvoltării și implementării conceptului de universitate virtuală;
6. Identificarea modalităților de colaborare cu platforme de învățare internaționale și
inițierea parteneriatelor de colaborare;
7. Acreditarea unui program de studiu livrat prin intermediul mijloacelor de
comunicare multimedia conform modelului universității virtuale, certificat ANC;
Universitățile cu renume din spațiul european, ce au implementat mediul virtual de
învățare cu succes, grupurile de experți ce militează și susțin acest sistem demonstrează încă o
dată eficiența și necesitatea dezvoltării mediului virtual de învățare. Ținând cont de politicile
educaționale promovate la nivelul Uniunii Europene, necesitatea adaptării sistemului românesc
de învățământ la cerințele pieței muncii și la nevoile studenților, considerăm că demersurile
noastre pentru implementarea mediului virtual de învățare nu trebuie să se oprească aici și vom
încerca identificarea unor noi mijloace de implementare, dezvoltare și îmbunătățire a acestui
sistem.
În concluzie, tema Comunicarea organizaţională premisă a eficienţei şi eficacităţii
organizaţionale în universitatea virtuală, prezintă beneficiile dezvoltării unui nou tip de
organizație, aplicarea unui management eficient în sistemul de învățământ românesc și
dezvoltarea unui sistem de comunicare organizațională ce susține eficiența și eficacitatea
organizației de tip universitate virtuală, ca răspuns la cerințele pieței forței de muncă, a
beneficiarilor direcți și a politicilor educaționale promovate la nivelul Uniunii Europene.
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