SNSPA – Orizont 2020
Plan strategic 2013-2020
Plan operațional 2013-2014

Procesul de (re)definire a strategiei
SNSPA Orizont 2020
Definire
misiune,
viziune,
valori

Analiza
strategică
(intern +
extern)

25 aprilie

15 mai

Workshop
de
planificare
strategică 1

Workshop
de
planificare
strategică 2

12 aprilie

19 aprilie

Identificare
obiective
strategice

25 mai
Interviuri cu
profesori,
focus grup-uri
cu studenți și
reprezentanți
din mediul
socioeconomic

Formulare
strategie

20 iunie

Workshop de
planificare
strategică nr. 3
31 mai

Prezentare
și lansare
strategie

27 iunie

•
•
•
•
•
•
•

Pre-proiect:
identificarea participanților la proces

Identificarea unui manager de proiect + asistent
Realizarea cartei proiectului
Obținerea acordului facultăților/senatului /CA
Comunicarea inițiativei și apel pentru implicare
Nominalizarea reprezentanților facultăților – puncte de contact
Stabilirea componenței echipei și realizarea unui plan de proiect
Pregătirea documentelor explicative
•
•
•
•
•

Carta proiectului
Descrierea procesului (conform Kaplan, Norton, Porter)
Definiții și exemple pentru termenii folosiți (2-3 universități)
Formulările existente
Carta SNSPA – linii directoare

Constrângeri

• 8 aprilie: anunț în CA
• Baza legală pentru definirea misiunii și viziunii strategice a
instituțiilor de învățământ superior: art.123 din Legea
1/2011
• Exigență mare cu privire la transparența decizională
(conform art.124 din legea 1/2011)
• Includerea politicilor de responsabilitate socială, conform
directivelor UE

Roluri

• Comitet de coordonare: CA
• Inițiator: Alina Bârgăoanu
• Experți în conținut:
• Iordan Bărbulescu, Nicoleta Corbu, Diana Iancu, Florina Pânzaru,
Cristian Pârvulescu + câte o persoană desemnată de fiecare
structură.

• Facilitatori:
• Simona Bonghez, Loredana Radu

• Echipa administrativă: Florina Joiță, 1 asistent/intern
• Responsabili comunicare:
• Anca Goga
• Studenți voluntari (site, documente, newsletter)

Etapa 1: definirea/reafirmarea misiunii,
viziunii și valorilor universității

Obiectiv: definirea misiunii, viziunii și valorilor SNSPA pentru orizont
2020.
Proces:
• pregătirea documentelor explicative:
• descrierea procesului (conform Kaplan, Norton, Porter)
• definiții și exemple pentru misiune, viziune și valori (2-3 universități)
• formulările existente.

• workshop cu managementul/reprezentanții celor cinci facultăți, CA,
studenți, absolvenți pentru formularea misiunii, viziunii și valorilor;
• varianta 0 (draft) – trimitere spre completare;
• integrarea observațiilor și comentariilor primite;
• întâlnire cu rector si CA pentru validare;
• publicarea rezultatelor obținute.
Rezultate așteptate:
• formulări acceptate pentru misiune, viziune și valori ale SNSPA.

Etapa 2:
analiza strategică (SWOT, PESTEL)

Obiectiv: analiza mediului intern și a mediului extern pentru fundamnetarea
strategiei.
Proces:
• pregătirea documentelor explicative
• carta proiectului și descrierea procesului (conform Kaplan, Norton)
• descrierea modelelor de analiză: SWOT, PESTEL, PORTER
• exemple de analize strategice (2-3 universități).

• workshop cu managementul celor cinci facultăți, CA, studenți și absolvenți
pentru aplicarea modelelor de analiză;
• varianta 0 (draft) – trimitere spre completare;
• integrarea observațiilor și comentariilor primite;
• întâlnire cu managementul celor cinci facultăți + CA pentru validare;
• publicarea rezultatelor obținute.
Rezultate așteptate:
• Analiza forțelor interne și a forțelor externe pentru fundamentarea
strategiei SNSPA Orizont 2020.

Etapa 3:
identificarea obiectivelor strategice

Obiective: stabilirea obiectivelor strategice pentru perioada 2013-2020.
Proces:
• pregătirea documentelor explicative
•
•
•
•

carta proiectului și descrierea procesului (conform Kaplan, Norton)
formulările existente pentru obiectivele strategice
exemple de obiective strategice (2-3 universități)
5 direcții (conform Carta SNSPA): 1. dezvoltare instituțională, 2. cercetare, 3.
internaționalizare, 4. parteneriat cu mediul socio-economic, 5. relațiile cu
studenții.

• interviuri cu managementul celor cinci facultăți și focus grupuri cu
studenți și absolvenți;
• Varianta 0 (draft) – trimitere spre completare;
• integrarea observațiilor și comentariilor primite;
• întâlnire cu managementul celor cinci facultăți + CA pentru validare;
• publicarea rezultatelor obținute.
Rezultate așteptate:
• formulări acceptate pentru obiectivele strategice ale SNSPA.

Etapa 4:
formularea și lansarea noii strategii

Obiectiv: lansarea oficială a Planului Strategic SNSPA Orizont
2020.
Proces:
• Integrarea tuturor documentelor rezultate din etapele 1, 2 și 3;
• varianta 0 (draft) – trimitere spre completare;
• integrarea observațiilor și comentariilor primite;
• lansare oficială în cadrul conferinței Strategica;
• publicarea rezultatelor obținute.
Rezultate așteptate:
• Harta strategiei SNSPA + Planul Strategic SNSPA Orizont 2020 +
Planul Operațional 2013 – 2014.

Livrabile ale proiectului

• Plan strategic al SNSPA – în română și engleză – validat și
publicat
• Harta strategiei – format restrâns (1 slide)
• Plan operațional 2013-2014 – validat
• Prezentare și lansare în cadrul Conferinței Strategica – 27-28
iunie 2013

Leeds University
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