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Presenter
Presentation Notes
Subiectul prezentarii care urmeaza este ….Pentru a putea aborda acest subiect cu claritate ne-am sprijinit pe o serie de concepte intre care…
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1. Conceptul de cultură organizaţională. Investigarea culturii 
organizaţionale ca prim pas în elaborarea strategiei privind 
orientarea spre managementul calităţii totale a unei 
universităţi.

2. Dimensiuni ale culturii naţionale şi impactul asupra 
modalităţilor de gândire şi acţiune la nivel organizaţional 

3. Studiu de caz: Intensitatea promovării valorilor şi tipuri de 
cultură organizaţională. Implicaţii privind orientarea spre 
managementul calităţii totale a unei universităţi.

Presenter
Presentation Notes
…cele de cultura organiz si de dimensuni ale cult org. Studiul de caz propus este realizat la UAIC in 15 dec  15 ian 2011 si va propune o analiza a intensitatii promovarii val si incadrarea culturii UAIC intr-un anumit tip de cult. Org.  Intrucat analiza este facuta din perspectiva orientarii spre TQM ..,
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Elaborarea strategiei privind orientarea spre 
managementul calităţii totale a unei universităţi

Cât suntem de dispuşi să renunţăm la starea actuală 
pentru a ajunge la starea dorită?

Cum putem ajunge acolo?

Cum urmărim progresul?

Cum măsurăm performanţa?

Presenter
Presentation Notes
…problema mai larga la care cautam solutii este aceea a elaborarii unei strategii  (titlu). Pornim de la ipoteza ca intre situatia dorita si cea existenta avem o diferenta si ne intrebam: (intrebari). Raspunsurile pe care le-am cautat noi sunt legate de cultura organizationala. 
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Cultura organizaţională
este modul specific de gândire, simţire şi 
acţiune, pe care oamenii dintr-o organizaţie l-au 
învăţat ca urmare a ansamblului de proceduri 
concepute de manageri, dar şi a influenţei 
mediului social în care au trăit şi s-au format.

• Cultura reprezintă pentru o organizaţie ceea ce pentru un individ este 
personalitatea sa. 

• Mac Millan consideră cultura ca fiind ideologia acelei organizaţii.

Conceptul de cultură organizaţională

Presenter
Presentation Notes
..considerata ca mod specific de gandire, simtire si actiune a oamenilor dintr-o organizatie. 
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• La nivelul universităţii, cultura organizaţională 
poate fi definită ca fiind valorile şi credinţele 
stakeholderilor (studenţi, membrii senatului şi ai 
consiliilor la nivel de facultate, personalul 
administrativ, manageri academici şi 
administrativi, personal didactic), bazate pe 
tradiţie, comunicate verbal sau nonverbal.

(Deal şi Kennedy, 1982; Bartell, 2003).

Conceptul de cultură organizaţională

Presenter
Presentation Notes
Particularizata la nivelul unei universitati, cultura include valorile si credintele tuturor stakeholderilor activi in viata universitatii.



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
2.  Tipuri de culturi organizaţionale conform modelului 

valorilor competitive (Kim S. Cameron şi Robert E. Quinn)

A. Cultura de grup / familială / 
orientată spre relaţii umane

B. Cultura ad-hoc / sistem deschis / 
orientată spre dezvoltare / inovare

Universitate care se concentrează
spre interior cu flexibilitate, 

preocupare pentru oameni şi 
sensibilitate pentru 

stakeholderi

 
Universitate  care se concentrează 

spre exterior, cu un grad ridicat de 
flexibilitate şi individualitate

D. Cultura ierarhică / procesului 
intern / bazată pe reguli

C. Cultura raţională / bazată pe 
obiective

Universitate care se concentrează
pe probleme interne, cu 

orientare spre stabilitate şi 
control

 Universitate care se concentrează 
spre exterior, cu orientare spre 
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Flexibilitate şi spontaneitate

Stabilitate şi control

Presenter
Presentation Notes
Pentru pozitionarea intr-un anumit tip de cultura am folosit acest cadru teoretic, cu cele doua axe ….si cu cele 4 tipuri de culturi. Ce rezultate am obtinut?
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3. Studiu de caz

Intensitatea promovării valorilor
Dimensiuni ale culturii organizaţionale 
Tipuri de cultură organizaţională
Implicaţii privind orientarea universităţii spre 
managementul calităţii totale

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Presenter
Presentation Notes
Studiul a fost demarat pe un esantion de cadre didactice si personal administrativ si a fost completat cu sprijinul unor operatori studenti la master cu un esantion de studenti din cadrul universitatii. Coordonatorul studiului este domnul profesor Panaite Nica.
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Structura respondentilor

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
Detaliile esantionului sunt prezentate in slide-urile urmatoare, dar nu am sa insist pe ele. Observati proportia personalului intern fata de studenti.
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Structura respondentilor

Numărul respondenţilor: 367
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Structura respondentilor

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
..reprezentarea in esantion dupa vechimea in UAIC, si reprezentarea diferitelor niveluri ierarhice in esantion.
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Structura respondentilor

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
Reprezentarea echilibrata a tuturor facultatilor
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Sursele de informaţii privind valorile 
organizaţionale ale universitatii

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
Primele rezultate interesante…Sursele de informare privind valorile culturale…Cum considerati acest rezultat? E bun? Ce arata el? Dar acesta? (next slide)
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Sursele de informaţii privind valorile 
organizaţionale ale universitatii

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
La studenti situatia este si mai polarizata. Concluzia este ca nu avem o reala strategie de constructie culturala. Cultura organizationala  este slab focalizata prin instrumentele tipice ci este construita spontan. La nivelul studentilor influenta indirecta a culturii spontane dezvoltate de personalul universitatii. 
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Sursele de informaţii privind valorile 
organizaţionale ale universitatii

Numărul respondenţilor: 367

Presenter
Presentation Notes
Nu exista valori communicate prin regulamente? 
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Toţi respondenţii Personal didactic şi adm.
Situaţia existentă

Presenter
Presentation Notes
Rezultatele privind intensitatea promovarii valorilor.  Nu sunt subculturi diferentiate
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Toţi respondenţii Personal didactic şi adm.
Situaţia existentă

Presenter
Presentation Notes
Calitatea in top, pe locul 2, la fel la ambele! Prima univ din Rom = traditie
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Toţi respondenţii Personal didactic şi adm.
Situaţia existentă

Presenter
Presentation Notes
Care valori nu se regasesc la personalul did si adm?
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Toţi respondenţii Personal didactic şi adm.
Situaţia existentă

Presenter
Presentation Notes
Care valori nu se regasesc la toti respond?
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
Personalul didactic şi auxiliar

8,98

6,46

5,67
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3,90

3,86

3,78

3,32

3,27

3,15
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Respectarea regulamentelor şi
procedurilor

Corectitudine, onestitate,
integritate

Atitudine responsabilă

Autonomie

Accesibilitate

Stabilitate organizaţională

Eval. corectă a perform. indiv. şi
recun. meritelor

Executarea întocmai a dispoziţiilor
managerilor

Ordine şi disciplină
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0246810

Calitate

Competenţă

Corectitudine, onestitate,
integritate

Eval. corectă a perform. indiv. şi
recunoaşterea meritelor

Satisfacţia personalului (personal
did. şi adm., studenţi)

Atitudine responsabilă

Excelenţă organiz. şi îmbunăt.
performanţelor indiv.

Autonomie

Orientare spre rezultate

Îmbunătăţirea climatului de munc

Pasiune şi profesionalism

Transparenţă

Presenter
Presentation Notes
Focalizare pe personalul UAIC, ca factor determinant (stabil) in cultura…Calitatea urca in situatia dorita (BILA ALBA!)
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
Personalul didactic şi auxiliar

8,98
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Eval. corectă a perform. indiv. şi
recunoaşterea meritelor

Satisfacţia personalului (personal
did. şi adm., studenţi)

Atitudine responsabilă

Excelenţă organiz. şi îmbunăt.
performanţelor indiv.

Autonomie
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Îmbunătăţirea climatului de munc

Pasiune şi profesionalism

Transparenţă

Presenter
Presentation Notes
Traditia dispare complet din primele 12 valori in sit dorita. 
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
Personalul didactic şi auxiliar
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performanţelor indiv.
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Transparenţă

Presenter
Presentation Notes
Competenta urca! Alta bila alba!
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
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Transparenţă

Presenter
Presentation Notes
Mai dispar si …. SI intra in top….
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
Personalul didactic şi auxiliar
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Transparenţă

Presenter
Presentation Notes
Partea excelenta este ca toate aceste sunt…
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Intensitatea promovării valorilor în cadrul 

universităţii

Situaţia existentă Situaţia dorită
Personalul didactic şi auxiliar
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Transparenţă

TQM

Presenter
Presentation Notes
Recunoscute ca fiind Caracteristice culturii orientate spre calitate, in timp ce toate cele care ies sunt recunoscute ca frane in orientarea spre calitate.
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Diferenţe privind intensitatea promovării valorilor 

între situaţia dorită şi cea existentă

Presenter
Presentation Notes
Acest tablou reflecta tensiunile culturale prezente astazi in cultura org a UAIC. Cele cu albastru sunt driverii miscarii culturale, iar cei cu portocaliu sunt franele. 
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Modele privind dimensiunile culturii 

organizaţionale

Geert Hofstede Fons Trompenaars
1. Orientarea către proces în raport cu

orientarea către rezultate;
2. Orientarea către salariaţi în raport cu 

orientarea către muncă;
3. Abordarea parohială în raport cu abordarea 

profesională;
4. Organizaţia ca sistem deschis în raport cu

organizaţia ca sistem închis; 
5. Controlul redus în raport cu controlul 

intens;
6. Orientarea pragmatică în raport cu 

orientarea normativă.

1. Universalism vs. pluralism;
2. Individualism vs. comunitarism;
3. Specific vs. difuz;
4. neutru vs. afectiv;
5. Orientarea spre interior vs. orientarea 

spre exterior;
6. Statutul real obţinut vs. statutul oficial 

oferit;
7. Abordarea secvenţială vs. abordarea 

sincronă.

Sursa: Hofstede, G. (1980) Culture's Consequences: International Differences in Work Related Values, Beverly Hills, CA, Sage Publications; Fons
Trompenaars (1997), Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, McGraw-Hill.

Presenter
Presentation Notes
Pentru analiza dimensiunilor culturii sunt cunoscute modele lui Hofstede si Trompenaars. Analiza realizata la UAIC a urmarit insa alte doua noi dimensiuni…

http://en.wikipedia.org/wiki/1980
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Noi dimensiuni ale culturii organizaţionale 
ale unei universităţi

1. Orientarea spre climatul autoritar în raport cu orientarea 
spre colaborare, încredere şi respect între colaboratori.

2. Orientarea universităţii spre stabilitate şi tradiţie în 
raport cu orientarea spre flexibilitate şi inovare

Cele două dimensiuni pot fi măsurate prin coeficienţii de intensitate ai percepţiei 
membrilor comunităţii academice cu privire la modul de exercitare, în mod corelat, 
a unor grupe de valori.



FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în

OAMENI
Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50

Presenter
Presentation Notes
Iata rezultatele obtinute. Linia verde imparte cele sase valori in doua categorii, Colaborare si Climat autoritar. Ce observam? 
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Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50

Presenter
Presentation Notes
Predominanta actuala a climatului autoritar.
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Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50

Presenter
Presentation Notes
Raportul intre suma valorilor pe cele doua dimensiuni este 1.96. de doua ori mai puternica…
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Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50
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Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50

Presenter
Presentation Notes
Situtia dorita este cu o preponderenta a colaborarii. Raportul se inverseaza dramatic, la 0,5.
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Orientarea spre climatul autoritar în raport cu
orientarea spre colaborare, încredere şi respect 
între colaboratori

AUTORITATE 11,50 3,24

COLABORARE, RESPECT 5,87 6,48

AUTORITATE /
COLABORARE, RESPECT 1,96 0,50
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STABILITATE, TRADITIE 13,85 4,57

FLEXIBILITATE, INOVARE 6,04 5,69

STABILITATE, TRADITIE / 
FLEXIBILITATE, INOVARE 2,29 0,80

Orientarea universităţii spre stabilitate şi tradiţie în 
raport cu orientarea spre flexibilitate şi inovare

Presenter
Presentation Notes
Aceeasi miscare se poate observa si pe a doua dimensiune. Trecerea de la ….la 0.80. Ce arata aceasta: o miscare in directii favorabile TQM, dar numai prin reducerea AUT nu si prin cresterea colaborarii si a inovarii. Este o “jumatate” de miscare culturala. Anticipam ca realizarea reducerii climatului autoritar va conduce la declansarea celei de a doua miscari culturale, orientarea spre colaborare. 
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Caracteristicile culturii organizaţionale a 
universităţii

Presenter
Presentation Notes
Pentru pozitionarea pe cele 4 tipuri de culturi rezultatele arata o miscare culturala posibila…cu trecere de la un profil in care cultura ierarhica este cele mai puternice trasaturi, urmata de…
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Presentation Notes
De grup si la final de cultura inovarii…spre o cultura in care trasatura principala este…
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Cultura de grup, urmata de …
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Cultura inovarii, cea rationala si pe ultimul loc cultura ierarhica.
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Presentation Notes
Ultimul exercitiu pe care l-am incercat a fost sa comparam rezultatele studiului cu valorile promovate de premiul Baldrige pentru excelenta in educatie. 
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Valorile Baldrige (11 valori)
• Leadership vizionar
• Excelenţă centrată pe student
• Învăţare individuală şi 
organizaţională
• Valorizarea angajaţilor şi a 
partenerilor
• Agilitate
• Focalizare spre viitor
• Management pentru inovare
• Management bazat pe date
• Responsabilitate socială
• Focalizare pe rezultate şi creare de 
valoare
• Perspectivă sistemică

Valori UAIC (37 valori)
• Tradiţie
• Calitate
• Competenţă
• Respectarea regulamentelor şi
procedurilor
• Corectitudine, onestitate, integritate
• Atitudine responsabilă
• Autonomie
• Accesibilitate
• Stabilitate organizaţională
• Eval. corectă a perform. indiv. şi
recun. meritelor
• Executarea întocmai a dispoziţiilor
managerilor
• Ordine şi disciplină

Corespondenţă

Presenter
Presentation Notes
Am realizat o matrice de corespondenta intre cele 37 de valori incluse pe lista studiului facut la UAIC si cele 11 valori promovate de P Baldrige. In unele cazuri a fost folosita o corespondenta inversa intre o valoare din Baldrige si una din studiul nostru, ceea ce a condus chiar si la punctaje negative.
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Situaţia dorită

Presenter
Presentation Notes
Rezultalte obtinute sunt incurajatoare. Tensiunile dintre prezent si viitor sunt reduse. Clasamentul ramane acelasi, dar se inregistreaza o dorinta de creste a intensitatii promovarii valorilor TQM.
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Comparaţie cu valorile Premiului BaldrigeComparaţie cu valorile cheie ale 
Premiului Baldrige pentru Excelenţă în Educaţie

Presenter
Presentation Notes
O miscare puternica regasim la doar la invatare ind  si organizationala si la focalizarea spre viitor. 
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Responsabilitate socială
Agilitate

Management pentru inovare
Focalizare pe rezultate şi creare de valoare

Perspectivă sistemică
Management bazat pe date

Leadership vizionar
Focalizare spre viitor

Excelenţă centrată pe student
Valorizarea angajaţilor şi a partenerilor
Învăţare individuală şi organizaţională

Tensiuni culturale favorabile

Presenter
Presentation Notes
Per total, toate tensiunile culturale inregistrate prin transpunerea in modelul Baldrige sunt favorabile introducerii TQM in universitate. Diagnostic si sanse de orientare…studiu in fiecare univ…
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Va multumim !
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