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Rezumat. Având în vedere obiectivul Lisabona de transformare a 
Uniunii Europene în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din 
lume, lucrarea îşi propune să  identifice locul actual pe care îl deţine 
comunicarea mediu academic – mediu antreprenorial, precum şi deficienţele 
acestei relaţii parteneriale. Dintre metodele de culegere şi sistematizare a 
informaţiilor s-a ales cercetarea directă, selectivă, pe bază de chestionar. 
Recoltarea datelor s-a realizat în perioada octombrie – noiembrie 2010, 
eşantionul respondenţilor fiind alcătuit din 432 de manageri de companii din 
judeţul Argeş. Principalele rezultate ale cercetării evidenţiază necesitatea 
perfecţionării comunicării şi colaborării dintre cele două medii, lucrarea 
oferind soluţii concrete. 

 
Cuvinte-cheie: comunicare; mediu academic şi antreprenorial; 

triunghiul cunoaşterii; economia bazată pe cunoaştere; cercetare 
ştiinţifică. 
 
 
Coduri JEL: D83, I23. 
Coduri REL: 4Z, 14D.  

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVIII (2011), No. 9(562), pp. 69-82 



Laura Dindire, Mihaela Asandei, Cristina Gănescu 
 

70 

Introducere  
 
Raportându-ne la cadrul contextual al cercetării, şi anume la politica 

Uniunii Europene asupra modernizării şi eficientizării învăţământului superior 
şi la cel mai recent Raport anual al Comisiei Europene (2009) care analizează 
progresele efectuate pentru îndeplinirea obiectivelor Lisabona în educaţie, 
demersul ştiinţific realizat pentru efectuarea prezentei lucrări a definit următoarea 
problemă decizională: calitatea comunicării şi colaborării dintre mediul academic şi 
cel antreprenorial trebuie îmbunătăţită. În acest demers, am realizat o cercetare 
aplicativă la nivelul societăţilor comerciale active din judeţul Argeş, tipul 
informaţiilor generate fiind cele cantitative, prin care am urmărit găsirea de 
răspunsuri privind identificarea locului actual pe care îl deţine comunicarea mediu 
academic – mediu antreprenorial privind eventualele deficienţe ale relaţiei 
parteneriale dintre universităţi şi mediul de afaceri, dar şi cu privire la perspectivele 
de colaborare dintre cele două medii. Pentru a evidenţia stadiul actual al 
cercetărilor şi cunoaşterii în domeniu, considerăm important să menţionăm alături 
de eforturile Uniunii Europene în acest demers şi ale organelor de specialitate 
româneşti şi câteva puncte de vedere ale unor autori străini.  

Astfel, Smart (2009, p. 307) prezintă diverse cercetări realizate în 
domeniu şi argumentează că „este necesar ca universităţile să colaboreze cu 
mediul de afaceri regional sau local pentru a dezvolta afaceri noi şi inovative”. 
Necesitatea cercetării şi inovării în mediul academic este evidenţiată şi de către 
Orsingher (2006, pp. 60, 126, 140), reflectând modalităţi de implementare şi 
obţinere a calităţii în diverse sisteme educaţionale europene, accentuând şi 
necesitatea dinamizării activităţii de cercetare.  

Importanţa relaţiei dintre universităţi şi mediul antreprenorial este 
evidenţiată şi de rezultatele unui proiect de cercetare întreprins de Alianţa 
Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (2005). Studiul a vizat 
îmbunătăţirea conexiunii dintre universităţi şi mediul exterior, concentrându-se 
pe rolul universităţilor de a asigura studenţilor o formare profesională adecvată 
cerinţelor pieţei forţei de muncă. O idee importantă a studiului este că 
universităţile trebuie să devină sisteme deschise capabile să ajungă la un nivel 
ridicat de integrare cu mediul economic, administrativ, politic şi nonprofit şi să 
răspundă eficient provocărilor societăţii bazate pe cunoaştere. 

În condiţiile economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre universitate şi 
mediul economic este esenţială pentru supravieţuirea universităţii şi a agenţilor 
economici angajatori. Drăgulănescu (2008) propune un Ghid de bune practici pentru 
legătura dintre universitate şi mediul economic. Autorul apreciază că este absolut 
necesar ca, înainte de conceperea şi furnizarea serviciilor de către universităţi, să fie 
cunoscute complet şi corect cerinţele şi nevoile mediului economic, iar apoi să fie 
colectate reacţiile de satisfacţie/insatisfacţie ale mediului economic. 
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Elen şi Verlburgh (2008, pp. 53, 127), într-o lucrare de referinţă ce 
analizează implicaţiile proceselor de cercetare în universităţi în acord cu 
sistemul Bologna, apreciază că universităţile şi membrii lor trebuie să 
contribuie la inovarea societăţii, la diseminarea valorilor civice, la promovarea 
culturii, reflectând necesitatea angajamentului activ în cercetare al 
universităţilor ca fundament al activităţii lor. În acelaşi context, unii autori 
apreciază că universitatea trebuie să îşi manifeste rolul de creator de valoare 
prin stimularea inovării ca rezultat al cercetării şi dobândirea statutului de 
universitate antreprenorială (Brennan, McGowan, 2006). Kearney (2009, p. 11) 
reiterează funcţia cercetării academice ca primă sursă a cunoaşterii şi inovaţiei 
la nivel naţional, regional sau internaţional şi evidenţiază axa-cheie a 
cunoaşterii: educaţie universitară – inovaţie – cercetare. Practic, fiecare inovaţie 
majoră din ultimele decenii se datorează activităţii de cercetare realizate de 
comunitatea universitară. Deşi cele mai performante 22 de universităţi dintre 
cele 25 la nivel mondial sunt americane, Brewer şi Tierney (2010) apreciază că 
există un paradox: deşi universitatea este o forţă majoră de inovare, manifestă 
rezistenţă, chiar ostilitate, faţă de inovare. 

Implicaţiile bunei comunicări şi colaborări dintre universităţi şi mediul 
antreprenorial sunt corect puse în valoare şi de către Wright şi Clarysse (2007) 
în lucrarea Academic Entrepreneurship in Europe. Necesitatea cooperării şi 
comunicării dintre universităţi şi ceilalţi beneficiari, printre care şi mediul 
antreprenorial, pentru îndeplinirea obiectivelor sistemului Bologna este reiterată 
şi de Asociaţia Europeană a Universităţilor în raportul periodic Trends V. 
Universities shaping the European Higher Education Area (2007). Având ca 
etalon aceste publicaţii relevante în domeniu, s-a elaborat prezenta cercetare 
ştiinţifică. Scopul principal al cercetării a constat în analizarea deficienţelor 
relaţiei parteneriale dintre mediul academic şi cel antreprenorial, în vederea 
elaborării propunerilor de perfecţionare pentru creşterea performanţelor, astfel 
încât universităţile să devină motorul dezvoltării regionale, contribuind astfel la 
îndeplinirea obiectivului Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea 
mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume.  

 
1. Metodologia cercetării 
 
Obiectivele urmărite în cadrul acestei cercetări au fost: cunoaşterea 

modului în care este apreciat nivelul comunicării dintre universităţi şi mediul 
antreprenorial, cunoaşterea acordului cu privire la încurajarea parteneriatelor 
dintre universităţi şi sectorul privat, determinarea capacităţii comunicării cu 
mediul antreprenorial de a face mai relevantă activitatea de educaţie şi cercetare 
a instituţiilor de învăţământ superior, aprecierea măsurii existenţei barierelor de 
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comunicare între mediul academic şi cel antreprenorial, cunoaşterea acordului 
cu privire la capacitatea universităţilor, prin consultanţa de specialitate oferită, 
prin cercetare ştiinţifică, inovaţie şi prin aplicarea rezultatelor la nivelul 
companiilor, de a deveni motorul dezvoltării regionale, identificarea 
principalelor modalităţi de comunicare dintre universităţi şi mediul 
antreprenorial, cunoaşterea măsurii în care respondenţii apreciază concordanţa 
dintre competenţele şi calificările oferite de mediul academic şi necesităţile 
pieţei muncii, identificarea perspectivelor colaborării companiilor cu mediul 
academic şi a formelor de colaborare care vor fi dezvoltate pe viitor.  

Principalele ipoteze de lucru care s-au dorit a fi testate au fost: majoritatea 
respondenţilor apreciază comunicarea dintre universităţi şi mediul antreprenorial la 
un nivel scăzut; există numeroase bariere de comunicare între cele două medii; mai 
mult de jumătate dintre respondenţi consideră că universităţile pot deveni motorul 
dezvoltării regionale prin perfecţionarea comunicării şi colaborării cu mediul 
antreprenorial; majoritatea managerilor consideră ca fiind cea mai importantă 
modalitate de comunicare între întreprinderi şi universităţi, participarea la 
conferinţe, mese rotunde; peste jumătate dintre manageri utilizează ca formă de 
colaborare cu mediul academic stagiile de practică ale studenţilor; cei mai mulţi 
manageri consideră că nu există concordanţă între competenţele şi calificările 
oferite de mediul academic şi necesităţile pieţei muncii. 

Dintre metodele de culegere şi sistematizare a informaţiilor s-a ales o 
metodă cantitativă cu orientare de tip pozitivist – explicativă, şi anume 
cercetarea directă, selectivă, pe bază de chestionar. Recoltarea datelor cu privire 
la colectivitatea cercetată s-a realizat în perioada octombrie – noiembrie 2010, 
eşantionul respondenţilor fiind alcătuit din 432 de manageri de companii din 
judeţul Argeş. Colectivitatea cercetată a fost reprezentată de cele 14.683 de 
societăţi comerciale active la sfârşitul anului 2008, conform ultimelor date 
furnizate de Institutul Naţional de Statistică Argeş. În cadrul acestei cercetări, 
unitatea de sondaj a fost constituită de managerii entry level, middle level sau 
top level care au răspuns la chestionar. Pentru efectuarea cercetării a fost 
elaborat un chestionar care a cuprins 20 de întrebări dintre care două deschise, 
12 închise şi şase mixte. Pentru determinarea mărimii eşantionului s-a utilizat 
următoarea formulă de calcul (Balaure, 2002):  

2

2 )p1(ptn
ωΔ
−×

= .                                                                                       (1) 

 
Stabilirea eşantionului minim care să asigure reprezentativitate cercetării 

a fost realizat prin introducerea coeficienţilor în formula de calcul, cu 
următoarele valori: 
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t =2 (corespunzător unei probabilităţi de garantare a rezultatelor de 0,95), 
p = 0,5 (corespunzător valorii maxime a dispersiei), 
Δω = 0,05 (limita erorii). 
 
A rezultat o mărime a eşantionului de 400 de companii, astfel: 

400
05,0

)5,01(5,02n 2

2

=
−×

= .                                                                       (2) 

Pentru a preveni unele pierderi din eşantion, în procesul de culegere şi 
prelucrare s-a procedat la supradimensionarea eşantionului. Eşantionul de la 
care s-au cules informaţiile a fost format din 432 de companii care desfăşoară 
activitatea în judeţul Argeş. Structura eşantionului a fost: a) după forma de 
proprietate: întreprinderi publice: 2,9%, întreprinderi private: 95,9%, 
întreprinderi cu capital mixt public – privat: 1,2%, b) după mărimea 
întreprinderii: microîntreprinderi: 33,6%, întreprinderi mici: 34,3%, 
întreprinderi mijlocii: 14,5%, întreprinderi mari: 17,6%; c) după poziţia deţinută 
de respondent în cadrul companiei, în funcţie de treapta ierarhică: manager de 
linia întâi (şef de echipă, şef de compartiment etc.): 54,6%, manager de mijloc 
(şef de departament, director executiv etc.): 30,8%, manager de vârf (director 
general, preşedinte etc.): 14,6%. 

 
2. Rezultatele cercetării 
 
 Analizând răspunsurile respondenţilor la întrebarea „Cum apreciaţi 

nivelul comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial?” s-a 
remarcat că doar un mic procent al respondenţilor au aprecieri favorabile 
sau foarte favorabile în acest sens şi mai mult de trei sferturi dintre 
aceştia apreciază de nivel mediu, scăzut sau foarte scăzut nivelul 
comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial (figura 1). 

23,2%

28,5%
29,7%

15,0% 3,6%

de nivel foarte scăzut de nivel scăzut de nivel mediu de nivel ridicat de nivel foate ridicat

 
Figura 1. Aprecierea nivelului comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial 
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 La întrebarea „Încurajarea parteneriatelor între universităţi şi sectorul privat 
reprezintă o necesitate într-o economie competitivă?”, cei mai mulţi dintre 
managerii companiilor unde s-a efectuat studiul au un acord total (43,9%) 
cu privire la acest aspect, situaţie pe care o apreciem ca deosebit de 
favorabilă. Şi respondenţii care sunt de acord cu acest aspect reprezintă un 
procent mare (30%), ceea ce conduce la concluzia că aproximativ trei 
sferturi dintre cei intervievaţi conştientizează importanţa dinamizării 
parteneriatelor dintre mediul academic şi cel antreprenorial, pentru 
creşterea competitivităţii economiei şi societăţii româneşti  (figura 2). 

43,9%

30,0%

14,8%
9,2% 2,1%

acord total acord indiferent dezacord dezacord total
 

 
Figura nr. 2. Acordul cu privire la încurajarea parteneriatelor dintre universităţi şi sectorul 

privat, pentru o economie competitivă 
 

 Din întrebarea „O mai bună comunicare cu mediul antreprenorial poate 
face mai relevantă activitatea de educaţie, cercetare şi inovare a institu-
ţiilor de învăţământ superior?” a rezultat un aspect favorabil, cei mai 
mulţi dintre managerii respondenţi (44,8%) declarând un acord total în 
această privinţă, urmaţi îndeaproape de managerii care sunt de acord cu 
eficientizarea activităţii de educaţie, cercetare şi inovare a instituţiilor de 
învăţământ superior pe baza valenţelor comunicării cu mediul antrepre-
norial 27,3% dintre respondenţi apreciind în această manieră (figura 3). 

44,8%
21,5%

2,0%4,4%

27,3%

acord total acord indiferent dezacord dezacord total
 

Figura 3. Capacitatea comunicării cu mediul antreprenorial de a face mai relevantă activitatea 
de educaţie, cercetare şi inovare a instituţiilor de învăţământ superior 



Intensificarea cooperării şi comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial 
 

75 

 Referitor la „Există numeroase bariere de comunicare între mediul 
academic şi mediul antreprenorial?”, la egalitate, respectiv în proporţie 
de 29,7%, cei mai mulţi respondenţi au apreciat fie de nivel mediu, fie în 
mare măsură existenţa respectivelor bariere comunicaţionale. Procentul 
celor care consideră că există astfel de bariere în foarte mare măsură este 
îngrijorător de mare, respectiv 23,2% (figura 4). 

29,7%
29,7%

12,1% 5,3% 23,2%

foarte mare măsură mare măsură de nivel mediu mică măsură foarte mică măsură
 

 
Figura 4. Existenţa barierelor de comunicare între mediul academic şi cel antreprenorial 

 
 Rezultatele prelucrării răspunsurilor la întrebarea „Prin cercetare ştiinţi-

fică, inovaţie, consultanţa de specialitate oferită şi prin aplicarea rezulta-
telor la nivelul companiilor, universităţile reprezintă motorul dezvoltării 
regionale?” au denotat, de asemenea, o situaţie favorabilă, astfel: acord 
total - 15,9% dintre respondenţi, acord - 27,8%. Deci, în total, 43,7% 
dintre respondenţi apreciază favorabil sau foarte favorabil rolul institu-
ţiilor de învăţământ superior ca factor stimulator al dezvoltării regionale. 
Totuşi, 35,7% dintre managerii organizaţiilor unde au fost aplicate 
chestionarele au o părere indiferentă cu privire la acest aspect (figura 5). 

15,9%

27,8%

35,7%

16,7% 3,9%

acord total acord indiferent dezacord dezacord total
 

Figura 5. Universităţile reprezintă motorul dezvoltării regionale 
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 Din răspunsurile la întrebarea „Care dintre următoarele modalităţi de 
comunicare dintre universităţi şi mediul antreprenorial sunt utilizate în 
compania în care lucraţi? Acordaţi 100 de puncte, prin divizare, în 
conformitate cu gradul de interes apreciat de dumneavoastră”, au 
rezultat următoarele aspecte: pe primul loc în ierarhia modalităţilor de 
comunicare se situează participarea la conferinţe, mese-rotunde, 
simpozioane ştiinţifice, cu o pondere de 32%, pe locul al doilea 
dialogurile cu absolvenţii – 25%, pe locul al treilea, cu 22%, se 
situează participarea la evenimente de genul zilele porţilor deschise şi, 
pe ultimul loc, cu 21%, se regăseşte consultarea reciprocă în forumuri 
de discuţii (figura 6). 

32,0%25,0%

21,0%
22,0%

participarea la conferințe, mese rotunde, simpozioane științifice
consultarea reciprocă în forumuri de discuții
participarea la evenimente de genul zilele porților deschise
dialoguri cu absolvenții

 
 

Figura 6. Modalităţi de comunicare între universităţi şi mediul antreprenorial 
 

 Următoarea întrebare „Competenţele şi calificările oferite de mediul 
academic sunt în concordanţă cu necesităţile pieţei muncii, existând o 
bună comunicare în acest sens?” a reflectat o situaţie deosebit de 
nefavorabilă, în sensul că doar 4,3% dintre respondenţi apreciază în 
foarte mare măsură şi doar 6,9% în mare măsură această corelaţie care 
ar trebui să existe între competenţele şi calificările obţinute de 
absolvenţii studiilor universitare şi necesităţile concrete de pe piaţa 
forţei de muncă. În cvasitotalitate, respondenţii au apreciat fie în 
foarte mică măsură - 22,6%, fie în mică măsură – 28,7%, fie de nivel 
mediu – 37,5% acest aspect (figura 7), fapt care reflectă o deficienţă 
majoră, care trebuie urgent soluţionată, astfel încât să se obţină nu 
doar promovarea competitivităţii, ci şi a creşterii economice durabile 
şi a coeziunii sociale. 
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22,6%

28,7%
37,5%

6,9% 4,3%

în foarte mică măsură în mică măsură de nivel mediu

în mare măsură în foarte mare măsură
 

 
Figura 7. Concordanţa dintre competenţele şi calificările oferite de mediul academic 

 şi necesităţile pieţei 
 

 Din răspunsurile la întrebarea „Cum apreciaţi că se vor materializa 
perspectivele colaborării companiei pe care o manageriaţi cu mediul 
academic?” a reieşit o situaţie deosebit de favorabilă, în sensul că, în 
cvasitotalitate, respectiv 98% dintre respondenţi, fie vor lărgi colaborarea 
(58%), fie vor iniţia colaborarea cu mediul academic (40%) (figura 8). 
Acest aspect este deosebit de benefic, atât pentru perspectivele 
dezvoltării şi integrării unor practici inovatoare cu mare aplicabilitate în 
învăţământ, dar şi pentru aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice la 
nivelul companiilor astfel încât acestea să devină motorul dezvoltării 
regionale, conform cerinţelor Comisiei Europene în privinţa modernizării 
şi reformei în învăţământul superior. 

40%

58%

2%

inițierea colaborării cu mediul academic lărgirea colaborării
renunțarea la colaborarea cu mediul academic

 
 

Figura 8. Perspectivele colaborării companiilor cu mediul academic 
 

 Următoarea întrebare a vizat cunoaşterea opiniei cu privire la 
posibilitatea diminuării impactului crizei economice asupra companiei 
din care provin respondenţii, prin consultanţa de specialitate oferită de 
mediul universitar. În urma prelucrării rezultatelor cercetării, a reieşit 
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o situaţie destul de echilibrată, în sensul că, deşi cei mai mulţi, 
respectiv 31,5% dintre respondenţi, au apreciat că impactul crizei 
economice asupra companiei în care lucrează putea fi diminuat de 
nivel mediu, prin consultanţa de specialitate oferită de mediul 
universitar, un procent însemnat, respectiv 20,4% dintre managerii 
intervievaţi, au apreciat diminuarea acestui impact, cu calificativul 
„mult”, iar 13,6%, „foarte mult” (figura 9). Acest aspect denotă 
credibilitatea destul de mare a mediului academic ca factor activ şi 
generator al valorizării cercetării şi inovării pentru favorizarea 
progresului economic, existând, deci, premisele consolidării 
cooperării dintre instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi. 

11,6%

20,4%

31,5%

22,9%

13,6%

foarte mult mult de nivel mediu puțin foarte puțin
 

Figura 9. Gradul de percepţie asupra posibilităţii diminuării impactului crizei economice prin 
consultanţa oferită de mediul universitar 

 
 Răspunsurile la întrebarea „Cui trebuie să aparţină iniţiativa dialogului 

universitate – mediu privat?” au reflectat o situaţie destul de 
echilibrată, în sensul că cea mai mare parte a managerilor intervievaţi, 
respectiv 53,1%, văd universităţile ca fiind iniţiatoarele acestui dialog 
şi 39,9% dintre ei apreciază că iniţiativa dialogului trebuie să aparţină 
mediului privat, restul de 7% anvizajând alte organisme, în acest sens. 
Remarcăm, deci, că mediul academic trebuie să se implice mai mult în 
a-şi promova oferta de educaţie, cercetare şi inovare, astfel încât să se 
dinamizeze şi mai mult parteneriatele între universităţi şi sectorul 
industrial/privat. Conform Raportului Comisiei Europene către 
Consiliu, cu privire la Rezoluţia Consiliului din 23 noiembrie 2007, 
privind modernizarea universităţilor pentru o Europă competitivă într-
o economie globală bazată pe cunoaştere, se menţionează necesitatea 
încurajării parteneriatelor între universităţi şi sectorul industrial/privat 
(figura 10). 



Intensificarea cooperării şi comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial 
 

79 

40%

7%

53%

universităților mediului privat altor organisme
 

Figura 10. Iniţiativa dialogului universitate – mediu privat 
 

 Cu privire la întrebarea „În ce măsură vor fi dezvoltate, pe viitor, 
următoarele forme de colaborare cu mediul academic?”, remarcăm 
următoarele: pe o scală valorică de la 1 la 5, unde 1 a reprezentat nivelul 
foarte scăzut, iar 5 nivelul foarte ridicat, managerii invervievaţi au 
apreciat de maniera următoare: foarte mulţi dintre managerii companiilor 
au declarat că vor utiliza în cvasitotalitate aceste forme, astfel: pe primul 
loc în viitoarele preferinţe se vor concretiza trainingurile – 48,7%, urmate 
de consultanţa oferită de mediul academic – 28,3%, stagiile de practică 
ale studenţilor – 27,8% şi parteneriatele de cercetare – 25,2% (figura 11). 
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Figura 11. Nivelul formelor de colaborare care vor fi dezvoltate,  
pe viitor, cu mediul academic 



Laura Dindire, Mihaela Asandei, Cristina Gănescu 
 

80 

Concluzii şi propuneri 
 
În urma prelucrării datelor şi a interpretării rezultatelor, putem 

concluziona următoarele:  
 nivelul comunicării dintre universităţi şi mediul antreprenorial este 

apreciat doar de către 18,6% dintre manageri în mod favorabil; 
 managerii, în proporţie de 23,2%, au identificat bariere de comunicare 

între mediul academic şi antreprenorial; 
 43,7% dintre respondenţi apreciază favorabil sau foarte favorabil rolul 

instituţiilor de învăţământ superior ca factor stimulator al dezvoltării 
regionale; 

 sunt sugerate ca modalităţi de comunicare între universităţi şi mediul 
antreprenorial participarea la conferinţe, mese-rotunde, consultarea 
reciprocă, dialogurile cu absolvenţii; 

 un aspect evidenţiat de manageri este neconcordanţa între 
competenţele şi calificările oferite de mediul academic şi necesităţile 
pieţei muncii; 

 cei mai mulţi managerii investigaţi au considerat că perspectiva 
colaborării companiei pe care o conduc cu mediul academic constă în 
lărgirea colaborării, iar ca forme de colaborare care vor fi dezvoltate 
în viitor au menţionat trainingurile, consultanţa şi, în ultimul rând, 
parteneriatele de cercetare. 

 Pe baza rezultatelor studiului, a identificării deficienţelor relaţiei de 
comunicare şi cooperare dintre mediul academic şi cel antreprenorial, 
propunem următoarele măsuri de perfecţionare:  

 cooperarea dintre universităţi şi mediul antreprenorial trebuie 
intensificată ca parte a strategiilor de educaţie, cercetare şi inovare a 
universităţilor; 

 creşterea implicării mediului de afaceri local în desfăşurarea stagiilor 
de practică ale studenţilor şi intensificarea solicitării de consultanţă 
din partea mediului academic; 

 crearea unui cadru favorabil dezvoltării deprinderilor antreprenoriale 
ale studenţilor, astfel încât lucrările de licenţă şi dizertaţie să fie 
fundamentate pe identificarea de soluţii pentru problemele reale ale 
firmelor locale; 

 câştigarea încrederii patronatelor în practica de cercetare oferită de 
mediul academic, prin campanii de informare şi mediatizare, în 
special în cadrul organizaţiilor şi asociaţiilor de profil: Camere de 
Comerţ şi Industrie, Asociaţii ale Oamenilor de Afaceri, Cluburi de 
Afaceri etc.; 
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 deoarece relaţia cu mediul privat este, în primul rând, 
responsabilitatea mediului academic, acesta trebuie să manifeste o 
atitudine proactivă şi deschisă faţă de mediul privat. Structurile de 
conducere ale universităţilor, dar şi cadrele didactice trebuie să vină în 
întâmpinarea companiilor, căutând parteneriate şi oferind facilităţi şi 
deschidere către nevoile firmelor; 

 conjugarea eforturilor şi a iniţiativelor în cât mai multe centre 
universitare pentru a menţine colaborarea pe termen lung cu mediul 
antreprenorial, deoarece acţiuni sporadice şi neorganizate în mod 
unitar, doar întâmplător şi pe termen scurt, pot produce efecte pozitive 
în această direcţie. Ca atare, apreciem ca fiind utilă crearea unor 
structuri intermediare, interinstituţionale între mediul academic şi cel 
antreprenorial; 

 organizaţiile studenţeşti trebuie să acţioneze pentru responsabilizarea 
actorilor implicaţi şi să participe împreună cu conducerea instituţiei de 
învăţământ la realizarea şi implementarea strategiei de relaţionare cu 
mediul exterior. Organizaţiile studenţeşti pot participa la organizarea 
unor evenimente precum târgurile de joburi, prezentările de companii 
sau oferirea de locuri de practică; 

 crearea condiţiilor pentru stimularea acordării de burse private de 
către întreprinderi ca sursă a performanţei studenţilor şi absolvenţilor 
instituţiilor de învăţământ superior. 

Apreciem că o mai bună promovare a ofertei de cercetare a universităţilor 
în mediul antreprenorial este absolut necesară, astfel încât să se accentueze 
parteneriatele de cercetare dintre cele două medii, aspect cu valenţe benefice 
atât asupra creşterii competitivităţii, cât şi a creşterii durabile, având în vedere 
obiectivul Lisabona de transformare a Uniunii Europene în cea mai competitivă 
economie bazată pe cunoaştere din lume.  

Prezenta cercetare nu este decât primul pas în direcţia realizării unor 
demersuri viitoare care să identifice legătura dintre studiile universitare şi 
activitatea desfăşurată după absolvire. În acest sens direcţiile viitoare de 
cercetare vizează dezvoltarea, atât extensivă, prin lărgirea ariei de colectare şi 
analizare a datelor la nivel naţional, dar şi intensivă, prin utilizarea rezultatelor 
cercetării în fundamentarea unui model al comunicării sub formă sistemică, 
dintre universităţi şi mediul antreprenorial. 
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