
Rezumat 
 
            Teza de față urmărește investigarea multiplelor concepte și definiții ale antreprenoriatului 

social folosind o revizuire amplă a literaturii despre antreprenoriatul social, antreprenorul social, 

responsabilitatea socială, antreprenoriatul comercial, întreprinderile sociale și, nu în ultimul rând, 

antreprenoriatul social în universități. În acest studiu sunt investigate dimensiunile 

antreprenoriatului comercial versus cele ale antreprenoriatul social, de asemenea sunt studiaţi 

factorii care explică responsabilitatea socială și comportamentul antreprenorial social și sunt 

cercetate asemănările și diferențele dintre întreprinderile sociale și cele comerciale. De asemenea, 

sunt identificați factorii care promovează și modelează antreprenoriatul social. O atenție specială 

este acordată explicării rolului antreprenoriatului social în învățământul superior. Aceasta se 

bazează pe argumentul că literatura de specialitate în acest domeniu este destul de limitată, chiar 

dacă acest nou model de antreprenoriat social devine foarte necesar, așa cum vom demonstra în 

secțiunile următoare. 

              Rezultatele acestei teze dezvăluie faptul că universitățile la nivel internațional creează 

condiții pentru implicarea oamenilor în activitățile social-antreprenoriale și susțin evoluția 

antreprenoriatului social în lume. 

              Fiecare dintre capitole aduce o contribuție importantă la o înțelegere mai clară a 

principalelor tipuri de inițiative social-antreprenoriale dezvoltate de universități de top din întreaga 

lume, a rezultatelor acestor inițiative și a impactului lor asupra întregii comunități și, în final, 

asupra identificării caracteristicilor unei universități social-antreprenoriale. 

              Pe baza rezultatelor complete ale cercetării noastre, concluzionam dacă există universități 

la nivel internațional care ar putea fi considerate universități social-antreprenoriale și pe baza 

acestora elaborăm modelul unei universități social-antreprenoriale. O selecție a universităților 

românești va face de asemenea obiectul cercetării noastre, pentru a descoperi dacă există diferențe 

majore între modul în care universitățile românești de top se potrivesc cu modelul universității 

social-antreprenoriale și modul în care universitățile la nivel internațional se potrivesc acestui 

model. 



                 Partea cea mai relevantă constă în crearea unui model pentru universitatea social-

antreprenorială. Acesta poate servi ca factor de inspirație pentru universitățile care urmăresc să 

obțină statutul unei universități social-antreprenoriale.  

 

                 Termeni cheie: antreprenoriat social, antreprenor social, întreprindere social, 

antreprenoriat commercial, responsabilitatea sociala corporativă, universitate antreprenorială, 

universitate social-antreprenorială.  
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