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Abstract
Purpose – This study, part of a larger empirical research wishes to display one of the most
important element of a university branding strategy, which is brand identity manual
Design/methodology/approach – For this part of the research the authors intended to identify
and define the main elements of university branding and visual identity manual by using
comparison method. There were analyzed brand identity manuals of two of the most appreciate
universities in Romania, Babes-Bolyai University from Cluj-Napoca and Al. Ioan Cuza
University from Iaşi
Findings – Following the comparative analysis we identified the main dimensions of the way an
institution of higher education can use a visual identity manual
Practical implications/originality/value – This study makes a significant contribution in terms of
standardization of the visual identity of a university.
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Introducere
Conceptul de branding universitar a
câştigat popularitate în ultima perioadă în
întreaga lume modernă. În acest context,
considerăm că abordarea lui în spaţiul
universitar românesc nu va întârzia să apară.
Dorinţa de a aduce accente de branding unei
instituţii din mediul academic apare în
contextul crizei economice, care a favorizat
descreşterea numărului de candidaţi/studenţi,
a abandonului studiilor pe parcusrsul anilor
universitari din pricina imposibilităţii
achitării taxelor de şcolarizare şi a unui
interes scazut pentru zona academică. Astfel,
evidenţierea calităţii programelor de studiu
şi cercetare, a modalităţilor de predare şi
interacţionare cu studenţii precum şi o
imagine bine conturată a unei instituţii de
învăţământ superior prin tehnici de branding,
bazate pe misiunea, viziunea şi valorile
respectivei instituţii de învăţământ este
considerată a fi o bună soluţie de revitalizare
a zonei academice. Astfel “imaginea
brandului unei universităţi joacă un rol
crucial în atitudinea faţă de această instituţie
şi faţă de sector în ansamblu” (Pinar, Trapp,
Girard, Boyt, 2011).
Conceptul de brand provine din
relaţii publice, publicitate şi management,
fiind practic o parte componentă a strategiei
de management a unui produs/serviciu pe
care compania producătoare doreşte să-l
poziţioneze cât mai bine pe piaţă. În ultima
perioadă, acesta a fost împrumutat şi în aria
învăţământului superior (Waeraa, Solbakk,
2008), deoarece, în contextul competitivităţii
ce se naşte în mediul universitar pentru un
număr cât mai mare de studenţi, instituţiile
de învăţământ superior consideră că este
nevoie “să dezvolte armonie în cadrul unei
arhitecturi de brand” (Hemsley-Brown,
Goonawardana, 2007). Studiile realizate pe
această temă, destul de puţine ca şi număr,
relevante însă şi bine documntate pe subiect,
spun că “fiecare universitate are nevoie de
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un brand și o imagine care poate fi de
încredere şi care o va diferenţia de ceilalți”
(Iqbal, Rasli, Hassan 2012). Importanţa
conturării unei imagini şi a unei structuri de
brand reprezintă de fapt felul în care acea
instituţie va fi percepută de către posibilii
candidaţi, părinţii acestora şi, în general de
către mediul academic naţional şi
internaţional. O imagine distinctă va
determina viitorul student să-şi dorească să
aplice la acea universitate şi să facă parte din
mediul academic respective (Pinar et.al,
2011).
La prima vedere, transpunerea
componentelor de branding din mediul
comercial în cel universitar ar putea părea
neadecvată. Cu toate acestea, imaginea
universităţilor care au ales să se poziţioneze
în mediul academic prin tehnici de branding
este
una
apreciată
(Conform
http://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2012,
universităţile ce se aflau pe primele 10 locuri
in rankingul internaţional în 2012 sunt:
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), University of Cambridge, Harvard
University, UCL (University College
London), University of Oxford, Imperial
College London, Yale University, University
of Chicago, Princeton University, California
Institute of Technology (Caltech), toate
aceste universităţi beneficiind de o imagine
foarte bună pe plan internaţional.). Acest
fapt se datorează uşurinţei cu care o
universitate ce a beneficiat de strategii de
branding poate fi recunoscută de către
posibilii candidaţi. Stimpson (2006) citat de
către Iqbal et.al. (2012) consideră că “este
necesar ca fiecare universitate să știe ce
anume o face capabilă să dezvolte legături
mai bune cu toate categoriile de publicuri şi
cu comunitatea”. Dacă o universitate oferă
programe academice foarte bune, integrate
eficient apoi în piaţa muncii şi completează
activitatea academică cu una de cercetare
utilă atât mediului academic, comunităţii din
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care provine, cât şi planului internaţional de
cercetare şi dezvoltare, acea universitate are
deja baza necesară construirii identităţii
vizuale de brand. Aceasta din urmă va
evidenţia practic toate aceste programe şi le
va poziţiona favorabil în mintea potenţialilor
candidaţi, ce pot fi studenţi, cadre didactice
sau cercetători.
În general, în mediul comercial
identitatea vizuală a unei companii este
caracterizată ca fiind formată din logo, stilul
tipografic de realizare a tuturor materialelor
de prezentare în care apare organizaţia
respectivă, numele şi arhitectura în care
acesta este scris, felul în care organizaţia îşi
comunică personalitatea
prin toate
elementele
vizuale
(Jorda-Albinana,
Ampuero-Canellas, Vila, Rojas-Sola, 2008).
De obicei aceste aspecte sunt reunite într-un
manual de identitate vizuală ce sprijină
strategia de branding şi poziţionare a
organizaţiei în mediul în care îşi desfăşoară
activitatea. Poziţionarea unei companii şi a
bunurilor şi serviciilor sale reprezintă
modalitatea prin care compania reuşeşte să
fie reţinută de mintea consumatorilor fiind
“primul raţionament înţeles ca soluţie la
eforturile unei companii de a se impune pe
piaţă, în contextul unei societăţi care suferă
de sindromul comunicării exagerate” (Ries,
Trout, 2004). Pasul pe care orice companie
trebuie să-l facă dacă doreşte să se
poziţioneze cât mai bine în mintea
consumatorilor este acela de a construi un
program prin care să le spună clienţilor cu ce
anume este ea diferită faţă de concurenţă
(Trout, 2006). Trebuie să subliniem faptul că
brandul în sine este reprezentat de mult mai
multe componente, aşa cum va putea fi văzut
pe parcursul acestui demers, identitatea
vizuală fiind una dintre componentele de
bază a acestuia. Dacă în context comercial
strategia de branding dă rezultate, atunci
aceasta poate fi o modalitate utilă de
poziţionare şi pentru o instituţie de
învăţământ superior.

Trecerea în revistă a literaturii de
specialitate
Definirea brandurilor
Până la abordarea mai profundă a
literaturii
de
specialitate
dedicată
brandingului
universitar,
considerăm
necesară o scurtă trecere în revistă a
conceptului de brand. Deoarece acest studiu
este realizat de către autori români,
clarificarea privind diferenţa dintre brand şi
marcă este imperios necesară. În contextul
românesc conceptul de brand este de multe
ori egalat cu cel de marcă. Acest fapt se
datorează
traducerii
defectuoase
a
conceptului de « brand » din limba engleză
în limba româna prin termenul « marcă ».
Autorii români ce au abordat acest subiect
conceptualizează foarte clar cele două
componente şi spun că marca (engl.
trademark) reprezintă un semn unic care
diferenţiază oferta unui comerciant de cea a
celorlalţi comercianţi ea putând fi un nume,
un cuvânt, un logo, un desen, o imagine sau
orice combinaţie a acestora; de obicei se
înregistrează la OSIM (sau alte asociaţii
asemănătoare) pentru a putea proteja legal
brandul şi pentru a putea asigura proprietatea
asupra lui. Brandul însă, are la bază
legăturile fizice şi emoţionale create între un
produs şi consumatori (Bogdan 2010,
Cărămidă, 2009). În timp, brandul a devenit
simbol al produselor şi serviciilor, al
mărcilor ce au reuşit să treacă dincolo de
produsul propriu zis deoarece „corporaţiile
de succes trebuie să producă în primul rând
branduri şi nu bunuri” (Klein, 2006). Astfel,
brandul este folosit „cu intenţia de a
identifica produsele sau serviciile ca
aparţinând unui producător sau unui grup de
producători şi de a diferenţia acele bunuri
sau servicii de cele ale concurenţei” (Aaker
2005).
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Fără îndoială brandul a devenit în
lumea comercială unul dintre cele mai
semnificative aspecte ale relaţiei dintre
comsumator şi produse/servicii. Acest fapt
este datorat preferinţei consumatorilor „de a
utiliza astfel de servicii, care le sunt
cunoscute și în care pot avea încredere”
(Iqbal, et.al., 2012). Nu mai este o noutate
pentru nimeni faptul că în general indivizii
apreciază acele companii care reuşesc să
evidenţieze clar caracteristicile produselor şi
serviciilor pe care le comercializează şi care
se deosebesc de cele ale concurenţei.
Conturarea unor valori emoţionale, ce merg
dincolo de utilitatea produsului ajută
individul să se identifice cu acestea şi face
procesul decizional de selecţie mult mai
uşor. Astfel, într-un mediu concurenţial vor
avea câştig de cauză acele produse şi servicii
ce beneficiază de o imagine bine conturată şi
de o strategie de branding constant
supervizată
şi
îmbunătăţită.
Aşadar
„companiile care se concentrează pe
dezvoltarea unui program eficient de
imagine, deţin controlul asupra competiţiei,
şi managerii conştienţi de imaginea
companiei lor nu-şi pot permite să ignore
identitatea corporativă a organizaţiei”
(Jorda-Albinana, et.al., 2008, apud. Gray
and Smeltzer, 1987 şi Rekom, 1997).
Brandurile devin astfel active puternice ce
reprezintă esenţa unei companii, ce necesită
o atenţie deosebită în ceea ce priveşte
managementul şi dezvoltarea lor (Pinar,
et.al., 2010), tocmai pentru a atinge
standardul pe care-l pretind, şi anume acela
de promisiune îndeplinită ce construieşte
loialitate faţă de bunul sau serviciul
respectiv, prin încrederea pe care
consumatorul o arată vizavi de el şi care în
final aduce un profit remercabil companiei
(Pinar et.al., 2010, apud Reichheld, 2001,
2006)
Dacă la baza conceperii brandului stă
relaţia emoţională ce se stabileşte între
cumpărătorul produsului şi acesta, relaţie
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bazată în general pe un set de valori reale ale
produsului/serviciului pe care brandul le
promite, atunci brandul pare a fi una dintre
cele mai bune soluţii de promovare într-un
mediu concurenţial. Mai mult decât atât,
brandul va reuşi să poziţioneze produsul/
serviciul în mintea consumatorului şi îl va
ajuta pe acesta să-l reţină, să se identifice cu
el şi mai apoi să-l achiziţioneze, deorece
bunurile/ serviciile/ instituţiile/ organizaţiile
ce beneficiază de strategii de branding
„afectează aproape toate activitățile de
marketing și sunt predispuse la evaluări”
(Chapleo, 2010). În context universitar
promisiunea de brand este compusă „din
factori, cum ar fi oferta academică,
experienţa studentului, prestigiul instituţiei,
precum și alte aspecte intangibile” (Gupta,
Singh, 2010). Aceşti factori, sunt conform
autorilor, mult mai vizibili azi datorită
internetului care permite viitorului student să
se informeze, să compare şi să conştientizeze
varietatea de opţiuni pe care o are la
dispoziţie în alagerea instituţiei de
învăţământ la care va studia. O expunere
favorabila a acestor factori duce la un
avantaj competitiv pentru universităţi.
Brandingul instituţional/universitar
În mediul instituţional, precum este
cel universitar, brandingul a început să-şi
găsească locul în ultimii ani, mediul
educaţional fiind privit ca o „industrie qvasi
comercială” (Chapleo, 2010). Nici studiile
empirice realizate pe acest subiect nu au
întârziat să apară. O scurtă enumerare a unei
părţi a autorilor ce au scris pe această temă
sau teme similare găsim la Chapleo (2011).
Astfel, autorul spune că s-a vorbit în ultimii
ani despre marketing pentru instituţiile de
învăţământ superior (Brookes, 2003,
Hemsley-Brown, Oplatka, 2006), despre
comunicare de marketing pentru universităţi
(Veloutsou, Lewis şi Paton, 2004), branding
pentru instituţiile de învăţământ superior
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(Waeraas şi Solbakk, 2008), rolul paginilor
web în construcţia unui brand pentru o
universitate (Opoku, Abratt şi Pitt, 2006),
armonie în cadrul arhitecturii de brand a unei
universaităţi
(Hemsley-Brown
şi
Goonawardana, 2007). Dincolo de conceptul
de brand universitar, literatura mai vorbeşte
şi despre brand academic (Waeraa, Solbakk,
2008) .
Necesitatea
brandingului
în
universitate este clar argumentată în
literatura de specialitate, reuşeşte să
sublinieze relevanţa lui: „este, de asemenea,
o industrie a serviciilor având ca şi clienţi
studenţii” (Iqbal, et.al., 2012). Un brand de
universitate are la bază servicii şi programe
de calitate, o legătură emoţională apropiată
cu studenţii şi un set unic de valori
comunicaţionale pentru serviciile oferite
(Iqbal, et.al., 2012). Dorinţa universităţilor
de a folosi tactici şi tehnici de branding nu
este întâmplătoare. Acest fenomen a început
să ia aploare şi în contextul globalizării şi al
mobilităţilor studenţeşti. Este firesc ca orice
instituţie de învăţământ superior ce oferă
programe educaţionale valoroase să dorească
să educe şi studenţi proveniţi din alte ţări
decât cea de referinţă. O bună strategie de
management bazată şi pe tehnici de
branding, va facilita atragerea de studenţi,
atât de pe teritoriul ţării de referinţă, cât şi de
pe plan internaţional. În consecinţă
„instituţiile de învățământ superior au
început activități de marketing pentru a se
poziționa pe piața mondială, analizandu-şi
punctele forte și punctele slabe și
identificându-şi elementele unice de
vânzare” (Iqbal, et.al., 2012). Argumentaţia
lui Chen (2006) şi Pimpa (2003), apud Iqbal,
et.al., (2012)
legată de brandingul
instituţional educaţional vine să completeze
ideea anterioară. Aceştia sunt de părere că
studenţii acordă o primă importanţă
Universităţii ca întreg, atunci când doresc să
aleagă instituţia la care vor studia şi numai
apoi
vor
alege
dintre
programele

educaţionale ale acesteia. Considerăm
argumentaţia lor fezabilă în contextul în care
programele educaţionale oferite de diferite
universităţi pot să fie aceleaşi. Diferenţa este
dată de calitatea acestora şi felul în care este
poziţionată imaginea universităţii în mintea
clienţilor, în acest caz studenţi. Mai mult
decât atât, factori precum taxele de
şcolarizare ridicate, diferenţele competitive,
clasamentele anuale în care sunt plasate
universităţile şi care le pot favoriza sau nu,
alte organizaţii ce-şi doresc statut de
universitate sunt motive în plus pentru care o
instituţie de învăţământ superior îşi poate
dori să adere la ideea de branding
instituţional (Chapleo, 2010).
Chapleo (2008), apud Bulotaite
(2003), consideră că universităţile, spre
deosebire de toate celelalte tipuri de
companii ce produc bunuri şi servicii, au un
potenţial superior de creare şi gestionare de
brand. Având la bază o identitate unică,
comunicată corespunzător, acestea sunt
capabile să realizeze sentimente mult mai
puternice de legătură între serviciile oferite
(programe educaţionale) şi clienţi/studenţi.
În acest context am putea adăuga faptul că
sentimentul de apartenenţă instituţională a
absolvenţilor este dat de transferul de
imagine ce se realizează între instituţia de
învăţământ şi absolventul acesteia. Imaginea
în sine a instituţiei poate reprezenta o carte
de vizită excelentă pentru un absolvent al
unei universităţi bine situate în rankingurile
internaţionale. Mai mult decât atât, în cazul
universităţilor,
imaginea
instituţiei,
proiectată atât prin mijlocele de comunicare
existente cât şi prin intermediul studenţilor
este importantă „în special pentru clienții
externi precum ar fi părinţi, prieteni,
industrie etc care manifestă o influență
asupra deciziei de alegere a studenților”
(Iqbal, et.al., 2012). Aşadar, imaginea este
un instrument de top pentru consolidarea
unui brand universitar.
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Deoarece universităţile sunt instituţii
complexe, ce însumează o multitudine de
domenii de activitate abordate în programele
ce le oferă şi ce intră în contact cu multe
categorii de indivizi, proveniţi din medii şi
culturi diferite, ele trebuie să stabilească
foarte clar care îi sunt direcţiile de acţiune şi
care este felul în care doresc să fie percepute
de către toate categoriile de publicuri cu care
intră în contact (posibili candidaţi, actuali
studenţi, părinţi, cercetători, cadre didactice,
personal auxiliar etc). Brandul, ca strategie,
face exact acest lucru, stabileşte imaginea
comunicată despre universitate, accentuează
reputaţia acesteia, stabileşte direcţiile de
abordare a relaţiei acesteia cu publicurile
sale şi clarifică poziţia pe care universitatea
o are în structura concurenţială cu celelalte
instituţii de învăţământ superior. Astfel, aşa
cum
este
menţionat
în
literatură,
universităţile dornice să beneficieze de o
strategie de branding trebuie să pornească în
construierea ei de la urmatoarele două
întrebări: „1. ce doreşte organizaţia ca
ceilalţi să gândească despre ea?, 2. ce cred
într-adevăr publicurile despre organizaţie?”
(Abrams, Meryers, Tracy, Baker, 2010). De
aici şi până la a deveni „o problemă din ce în
ce mai actuală în rândul practicienilor”
(Chapleo, 2010) este doar un pas.
Dacă succesul brandurilor comerciale
necesită trei mari componente pentru a fi
real „un produs eficient, o identitate distinctă
și valori adăugate” (Chapleo, 2010), atunci
şi succesul unui brand universitar ar trebui să
aibă la bază aceleaşi elemente. Universităţile
din Marea Britanie, spre exemplu, au înţeles
acest fapt destul de devreme şi au iniţiat
astfel de programe. Cercetările realizate pe
teritoriul Marii Britanii (Chapleo, 2008,
2010, 2011, Mayyarolo and Soutar, 1999,
Mok,
1999,
Hemsley-Brown
and
Goonawardana, 2007) dar şi în alte ţări ale
lumii (Iqbal et.al. 2012, Abrams et.al., 2010)
dovedesc acest lucru. Astfel în Marea
Britanie, guvernul a fost cel care a considerat
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necesar să acorde foduri universităţilor de pe
întreg teritoriul ţării pentru a realiza un rebranding instituţional universitar, tocmai
pentru ca „să stabilească o identitate clară și
competitivă pentru universităţile britanice,
cu scopul de a atrage mai mulți studenți
internaționali” şi să diferenţieze instituţille
de învăţământ superior engleze de
principalele lor concurente din SUA şi
Australia (Pinar et.al., 2010).
Cu toate acestea, o altă parte a
literaturii susţine că pentru un brand
universitar este nevoie de mult mai multe
componente pentru a putea fi implementat,
acestea fiind „în mod inerent mai complexe
decât tehnicile de management de brand
convenționale ce nu sunt adecvate în această
piață , fiind împrumutate din sectorul de
afaceri, dar nu şi adaptate” (Chapleo 2010
apud. Maringe, 2005, Jevons 2006).
Complexitatea unei instituţii de învăţământ
superior duce la o percepţie dificilă a
acesteia în rândul potenţialilor clienţi ce nu
sunt familiarizaţi cu elemnte precum grade
didactice, cercetare şi cercetători, programe
academice noi şi de nişă, relaţii
internaţionale şi cu mediul de afaceri etc,
fapt pentru care „brandingul poate simplifica
această complexitate și poate atrage atracție
și loialitatea față de organizație” (Chapleo,
2010 apud. Bulotaite, 2003). În tot acest
amalgam
de
aspecte
instituţionale,
identificarea acelor valori unice ale
instituţiei care să o situeze pe aceasta diferit
în mintea consumatorilor este destul de greu
de materializat. Chiar şi în situaţii
comerciale „identificarea elementelor care
fac un brand să funcţioneze este înşelătoare,
deoarece nu există două branduri care să
funcţioneze la fel” (Haig, 2004), tocmai de
aceea brandingul universitar tinde să se
situeze ca o „dovadă a felului în care o
instituţie performează în activitatea sa de a
atinge necesităţile clienţilor” (Chapleo,
2010). Elemente ce ar putea diferenţia o
universitate de alta sunt: productivitatea
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activităţii de cercetare a facultăţilor, notele
studenţilor, criteriile de admitere/selecţie,
salariul de start al unui absolvent şi găsirea
de locuri de muncă, implicarea alumnilor,
metodele de administrare a instituţiei etc
(Curtis, Abratt, Minor, 2009).
Următoarea etapă în acest demeres
ştiinţific de clarificare a elementelor
brandingului instituţional universitar este
aceea de a expune o definiţie a ceea ce
brandingul universitar înseamnă: Literatura
de specialitate îi citează în acest sens pe
Bennett
şi
Ali-Choudhury
(2007):”
brandingul universitar este o manifestare a
caracteristicilor instituţiei ce o diferențiază
de altele, reflectă capacitatea acesteia de a
satisface nevoile studenților, generează
încredere în capacitatea sa de a expune un
anumit tip și nivel de studii superioare și de
a ajuta potențialii recruți să ia decizii de
selecţie înţelepte”. Bulotaite (2003) defineşte
brandingul universitar într-o manieră mult
mai succintă spunad: „când cineva
menţionează numele unei universităţi va
proiecta imediat asocieri, emoţii, imagini şi
feţe şi că rolul brandingului universitar este
acela de a construi, gestiona şi dezvolta
aceste
impresii”
(Chapleo,
2010).
Universitatea este văzută în ziua de azi nu
doar ca şi o instituţie ce oferă programe
educaţionale unde studentul merge doar ca
să înveţe. Universitatea azi este văzută ca
„un loc unde studenţii pot merge nu doar ca
să învețe, ci, de asemenea, să trăiască bine ...
Conceptual, o identitate a unei universităţi
este proiectată şi prezentată strategic cu
scopul de a obține o imagine pozitivă în
mintea publicului” (Au, 2012 apud
Alessandri et.al. 2006). Studentul îşi doreşte
azi să facă parte dintr-un mediu universitar,
un spaţiu academic care să-i ofere şanse
reale atât de educaţie cât şi de
interrelaţionare umană, socializare şi de
dezvoltare profesională. Elemente precum
“integrare a mediului de învățare universitar,
reputatie,
perspectivele
de
carieră

postuniversitare, destinație și culturale sunt
principalele dimensiuni de pozitionare de
brand pentru instituțiile de învățământ
superior” (Pinar et.al., 2010) fiind azi foarte
căutate de tinerii dornici să devină studenţi.
Standarde ale unui manual de identitate
Discuţia referitoare la standardele unui
manual de identitate are lor în jurul anului
1850, când mai multe companii britanice, de
căi ferate au avut o primă tentativă de a
standardiza design-ul staţiilor, al trenurilor şi
al anumitor grafice (Jordá-Albinãna et. al.,
2008 apud. Hefting, 1991). Conform
aceloraşi autori, companiile AEG (din
Germania) şi Olivetti (din Italia) sunt de
obicei menţionate ca fiind „pionieri” în ceea
ce priveşte design-ul identităţii vizuale.
Companiile menţionate sunt primele care au
încredinţat, unui designer, sarcina clară de a
concepe un design coerent pentru clădiri,
produse şi spaţii de vânzare (outlets) şi
materiale de advertising (Jordá-Albinãna et.
al., 2008 apud. Müller-Brockmann, 1998).
Cu timpul demersurile legate de identitatea
vizuală a unei companii au luat amploare,
acestea concretizându-se în manuale de
identitate vizuală sau manuale de identitate
corporatistă. Aceste manuale oferă un set de
reguli referitoare la cum trebuie folosite
corect şi consistent, elementele grafice în
cadrul procesului de comunicare de
marketing (Jordá-Albinãna et. al., 2008). În
prezent toate instituţiile ar trebui să conceapă
sau să deţină un astfel manual de identitate,
pentru a putea implementa şi menţine
aspectele care ţin de identitatea vizuală
proprie. Indiferent de modul în care este
conceput un manual de identitate (forma şi
mărimea), conform literaturii de specialitate,
acesta ar trebui să respecte următoarele
dimensiuni (Jordá-Albinãna et. al., 2008):
1) Introducere – conţine obiectivele
sistemului de identitate vizuală,
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instrucţiunile de utilizarea şi
terminologia de bază care va fi
folosită în manualul de identitate.
2) Elemente de bază ale identităţii
vizuale incluzând logo, simbol,
brand, cromatică (corporate colors) şi
font-uri
3) Reguli de utilizare ale identităţii – se
referă la layout şi dimensiunea
elementelor care compun logo-ul şi
sigla, culoarea şi alte elemente
decorative.
4) Aplicaţii ale identităţii vizuale:
materiale promoţionale, publicaţii,
semnalizatoare, uniforme etc.
5) Elemente complementare de ordin
tehnic – conţin mostre de culoare şi
fişiere/formate care pot ajuta la
replicarea identităţii vizuale.
Cercetătorul Gutièrrez Gonzalez (JordáAlbinãna et. al., 2008) împarte manualele
standard de identitate în 2 categorii: simple
şi complexe, în funcţie de gradul de detaliere
(Jordá-Albinãna et. al., 2008). Manualul
simplu conţine doar regulile de bază pentru
utilizarea identităţii vizuale şi este relevant
pentru companiile a căror brand-uri au o
aplicabilitate restrânsă. Un manual complex
încearcă să prezinte toate circumstanţele
posibile în care poate fi folosită identitatea
vizuală şi este relevant pentru companiile
mari cu alternative multiple de a implementa
identitatea vizuală. În funcţie de tipul
companiei manualul poate fi unul mai rigid,
care să permită mai greu modificarea
anumitor elemente de identitate vizuală sau
poate fi unul mai flexibil existând
posibilitatea de a interveni periodic asupra
desingn-ului anumitor elemente. Rigiditatea
sau flexibilitatea unui sistem poate fi
influenţată de cultura instituţiei, reţele de
comunicare, tipul de business în care e
implicată organizaţia, tipul de probleme cu
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care se confruntă instituţia, mărimea şi
numărul posibililor utilizatori/beneficiari.
Concluzie – literatură de specialitate
Oricare ar fi poziţia legată de ce
înseamnă brandingul universitar este clar
pentru noi că acesta trebuie să cuprindă mai
multe elemnte: un nume cu rezonanţă şi dacă
este posibil cu o tradiţie ştiinţifică
remarcabilă, o imagine favorabilă bazată pe
o identitate vizuală clar conturată, un manual
de identitate realizat în baza misiunii,
viziunii şi a valorilor universităţii, un logo,
un mesaj academic relevant pentru clienţii
săi, un web site încărcat cu informaţii
relevante şi atent alese şi documentate, o
culoare reprezentativă, toate acestea fiind
incluse în imaginea de ansambul a brandului
universitar. Şi dacă „a avea un brand de
calitate echivalează în mare măsură cu a
avea o reputaţie bună ... şi strategia,
tenacitatea şi viziunea clară sunt factori care
determină, în final, statutul de brand bine
cunoscut şi respectat” (Sexton, 2012) atunci
aceasta ar trebui să fie calea spre a contura
un brand instituţional universitar.
Studiu empiric
Studiul de faţă reprezintă începutul
unui demers de cercetare mai amplu care
vizează realizarea unui ghid de bune practici
în ceea ce priveşte conceperea unui manual
de identitate vizuală pentru Universitatea
Babeş-Bolyai.
Metodologie
Am pornit în demersul empiric de la
două întrebări de cercetare:
Q1. Care sunt elementele standard care
compun identitatea vizuală a unei
instituţii de învăţământ superior?

Management Intercultural
Volumul XV, Nr. 3 (29), 2013

Q2. În ce măsură respectă cele două
universităţi regulile de redactare ale unei
manual de identitate?
Desingn-ul de cercetare are la bază o
analiză comparativă a două manuale de
identitate vizuală, cel al Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca (UBB) şi cel al
Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
(UAIC). Manualul de identitate al UBB a
fost pus la dispoziţia noastră de către Centrul
de Comunicare şi PR al UBB, iar manualul
de identitate al UAIC a fost descărcat de pe
pagina web a universităţii din Iaşi
(http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/University
/Identitate). Pentru realizarea analizei
comparative a fost folosită o grilă de analiză
bazată pe cele 5 dimensiuni de bază ale unui
manual de identitate: introducere, elemente
de bază ale identităţii, reguli de utilizare ale
identităţii, aplicaţii ale identităţii vizuale,
elemente complementare de ordin tehnic.
Alături de acestea au fost adăugate încă 3
categorii: titlul folosit, numărul de pagini şi
observaţii.
Prezentarea celor două universităţi
Universitatea Babeş-Bolyai din ClujNapoca (UBB) şi Universitatea Alexandru
Ioan Cuza din Iaşi (UAIC) sunt două dintre
cele mai vechi instituţii de învăţământ
superior din România cu o vastă tradiţie în
educaţie şi cercetare. Alegerea celor două
universităţi a fost motivată de o serie de
similitudini: numărul mare de studenţi,
numărul mare de facultăţi şi departamente,
oferta educaţională bogată care acoperă
principalele domenii de învăţământ. Ambele
universităţi au fost incluse într-unul dintre
principalele clasamente international, QS
World University Rankings, ocupând pozitii
apropiate, între primele 700 de universităţi
din lume. Un ultim argument în ceea ce

priveşte alegerea făcută este legat de
eforturile vizibile şi susţinute pe care cele
două universităţi le întreprind în construirea
şi consolidarea propriului brand.
Analiza comparativă a celor două manuale
de identitate
Comparativ, manualele de identitate
ale celor două universităţi studiate în acest
demers dezvaluie mai multe diferenţe. În
prima dimensiune a grilei de analiză din
manualul de identitate al UBB există o
motivaţie care explică necesitatea şi scopul
ghidului şi o prezentare a elementelor de
bază: logo, culori şi tipizate UBB şi regulile
de utilizare a acestora. În manualul de
identitate al UAIC este descrisă pe scurt
identitatea UAIC şi a necesităţii existenţei
unui astfel de manual. Spre deosebire de
manualul UBB, aici regăsim prezentarea
brandului UAIC şi a identităţii vizuale, o
trecere în revistă mai detaliată a conţinutului
acestui manual reguli de utilizarea şi
accesibilitatea manualului de identitate
vizuală.
În prezentarea elementelor de bază
ale identităţii vizuale ale manualului UAIC
există o structură clară sub forma unor
capitole distincte: nume, siglă, culori,
fonturi, antet, stemele facultăţilor, fotografii,
obiecte promoţionale, mascota universităţii,
fiecare capitol fiind mai apoi dezvoltat
separat. În cadrul manualului UBB este
realizată doar o trecere în revistă a culorilor,
fonturilor şi a amplsării textului. În acest
context apreciem felul în care UAIC reuşeşte
să acorde atenţie detaliilor care fac diferenţa
în procesul de branding.
În privinţa regulilor de utilizare ale
unui manual de identitate UAIC dezvoltă pe
larg elementele principale legate de: nume,
sigla, exemplificare grafică, zona de
protecţie a siglei, utilizarea stemei
(emblemei),
utilizării
logo-ului,
a
importanţei culorilor, fonturilor, a antetului
şi a fotografiilor. Forma în care acestea sunt
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abordate este una atractivă şi dinamică.
Comparativ, manualul UBB pune accent pe
scrierea textelor şi a fonturilor utilizate
pentru acestea, câteva precizări legate de
scrierea numelui UBB. Un aspect în plus al
manulului UBB este acela că acesta face
precizări legate de ordinea în care vor fi
enumerate liniile de predare.
În ceea ce priveşte aplicaţiile
identităţii observăm cu uşurinţă diferenţa pe
care o face maualul UAIC, unde sunt
prezentate şi exemplificate pe larg: plicuri,
ecusoane, cărţi de vizită, carnete de student,
legitimaţii de serviciu, prezentări PPT (slide
deschidere, slide deschidere capitol, model
slide interior), afiş, diplomă onorifică şi
obiecte
promoţionale
şi
mascota
universităţii.
Aplicaţiile
identităţii
manualului UBB urmăresc doar amplasarea
corectă a antetului, amplasarea logo-ului,
precizări referitoare la cărţile de vizită şi
folosirea imaginilor la rezoluţii diferite.
Şi la partea de elemente suplimentare
de ordin tehnic, UAIC demonstrează
profesionalism şi disponibilitate mai mare
punând la dispoziţia utilizatorilor manualului
date
de
contact
pentru
explicaţii
suplimentare cu
privire la utilizarea
fişierelor pe care se găsesc elementele de
identitate vizuale. Manualul UBB pune la
dispoziţia utilizatorilor doar un suport CD.
În altă ordine de idei considerăm mai
potrivit titlul „Manual de identitate vizuală”
folosit de UAIC decât „Ghid de utilizare al
identităţii corporative” utilizat de UBB
deoarece se face referire la instituţii de
învăţământ superior şi nu la corporaţii.
Prezenţa cuvântului „ghid” în titlu sugerează
o aplicabilitate restrânsă a elementelor de
identitate vizuală ale UBB, lucru care
contravine cu diversitatea instituţională a
acestei universităţi.
Concluzionând analiza comparativă a
celor două manuale de identitate putem
afirma că ambele instituţii respectă
principalele dimensiuni ale unui manual de
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identitate expuse de Jordá-Albinãna et. al.
(2008) ce au stat la baza grilei de analiză
generate de autorii studiu prezentat aici
pentru a exemplifica bune practici de
branding instituţional universitar. Totodată
observăm că manualul de identitate al UAIC,
fiind mai vast (40 de pagini) ar putea fi
încadrat în categoria manualelor de identitate
complexe, iar cel al UBB, în categoria celor
simple (17 pagini).
Pentru o vizualizare comparativă a
elementelor expuse mai sus se poate consulta
anexa 1.
Concluzii, limite şi perspective de cercetare
În urma analizei comparative am
identificat principalele dimensiuni de
realizare ale unui manual de identitate pentru
o instituţie de învăţământ superior.
Realizarea corectă şi completă a unui manual
de identitate reprezintă în opinia noastră un
punct de pornire în strategia de branding
universitar. În condiţiile în care competiţia
între universităţi a devenit o stare de fapt şi
atragerea de studenţi şi resurse necesare
dezvoltării cunoaşterii prin cercetare
reprezintă o miză majoră în context
universitar actual, eforturile vizibile şi
susţinute pe care cele două universităţi le
întreprind n construirea şi consolidarea
propriului brand sunt de apreciat.
Limitele acestui studiu se referă la
numărul restrâns de cazuri analizat. În acest
context ne propunem o analiză mai amplă
care să cuprindă toate manualele de
identitate vizuală ale universităţilor de
cercetare avansată şi educaţie din România.
În continuarea acestei perspective de
cercetare considerăm oportun realizarea unui
studiu comparativ care să includă şi
universităţi de referinţă de pe plan
international. În ceea ce priveşte partea de
literatură de specialitate expusă în aces
demers ştiinţific ne asumăm o altă limită ce
se referă la imposibilitatea accesării sursei
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primare a unor studii pe tema brandingului
universitar şi a identităţii vizuale.
Rezultatele preliminare ale acestei
cercetări vor reprezenta punctul de plecare în
construirea unui nou manual de identitate
pentru Universitatea Babeş-Bolyai.
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Anexa 1
Grilă de analiză
Dimensiune
1. Introducere

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB)
Înainte de introducere există o motivaţie care
explică necesitatea şi scopul ghidului de identitate
Prezentarea elementelor de bază: logo, culori şi
tipizate UBB
Reguli de utilizare

2. Elemente de bază ale identităţii Prezentare componentă cromatică – cele 5 culori:
vizuale
gri, albastru, verde, roşu, galben
Precizarea codurilor/valorilor culorilor: CMYK
(cyan, magenta, yellow, black) – pentru tipar;
HTML (valori hexadecimale pentru internet), RGB
(red, green, blue)
Explicaţia alegerii acestei palete de culori – fiecare
culoare este asociată unei linii de studiu
Specificaţii legate de amplasare text, font şi
caractere
Precizare fonturi utilizate: Arial şi Verdana şi
prezentarea unor date tehnice: fonturile suportă
diacritice şi formatare
Specificaţii legate de folosirea fonturilor
Precizare: niciun alt font nu se va folosi pentru
materialele UBB
Exemplificări ale fonturilor
3. Reguli de utilizare
Exemplificări: text neformatat, utilizarea corectă a
funcţiei Justify, utilizare incorectă a aceleeaşi
funcţii, deformare text
Precizări legate de scrierea textului în limba

Universitatea Alexandru Ioan Cuza
(UAIC)
Descriere pe scurt a identităţii UAIC şi a
necesităţii existenţei unui astfel de manual
Prezentarea brandului UAIC şi a identităţii
vizuale, cu o trecere în revistă a conţinutului
acestui manual
Utilizarea şi accesibilitatea manualului de
identitate vizuală
Elementele de bază ale brandului UAIC sunt
structurate sub forma unor capitole distincte:
Nume, siglă, culori, fonturi, antet, stemele
facultăţilor, fotografii, obiecte promoţionale,
mascota universităţii
Fiecare capitol este dezvoltat separat

Numele – prezentarea şi exemplificarea
grafică a variantelor acceptate dar şi a
utilizării incorcte a numelui
Sigla – exemplificare grafică şi explicarea
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română, utilizarea funcţiei justify
tuturor elementelor care compun sigla UAIC
Reguli: nu deformaţi textul, nu folosiţi efecte de
- Precizări cu privire la textul care
stilizare (umbre, highlights)
însoţeşte sigla – fontul utilizat, cu
Reluarea anumitor precizări legate de regulile de
exemplificare grafică
folosire a fonturilor: nu combinaţi fonturile, nu se
- Exemplificare grafică a variantelor
va folosi niciun alt font
corecte şi incorecte de utilizare ale
Exemplificări ale utilizării corecte a numelui UBB
siglei
Precizări legate de scrierea numelui UBB
- Există o secţiune intitulată „zona de
Precizări legate de ordinea în care vor fi enumerate
protecţie a siglei” – exemplificare
liniile de predare
grafică a proporţiilor siglei
Specificarea elementelor de identificare ale logo- Precizări cu privire la utilizarea stemei
ului
(emblemei)-exemplificări grafice
Exemplificarea şi descrierea tuturor elementelor
ale utilizării stemei pe fundal de
care compun logo-ul
culoare deschisă şi închisă
Specificaţia de a nu modifica asectul logo-ului şi
- Specificaţii şi utilizări grafice ale
recomandarea de a folosi exclusiv logo-ul primit pe
utilizării logo-ului UAIC în cadrul
CD-ul care însoţeşte ghidul de identitate
proiectelor din fonduri structurale
Specificaţii cu privire la listarea materialelor care
- Exemplificări grafice ale utilizării
conţin logo-ul UBB
incorecte ale siglei
Exemplificare tipuri de listare color sau Culori – prezentarea importanţei culorilor
monocromă conform codurilor de culoare
care compun stema UAIC (albastru, roşu,
galben, negru)
- Exemplificarea codurilor de culoare
în format CMYK (pentru tipar),
RGB (pentru ecran) şi HEX
(pagini web)
Fonturi – prezentarea celor 4 stiluri grafice
de text recomandate: Trebuchet MS,
Georgia,
Times
New
Roman,
Centuy725CnBT
- Recomandări exemplificate grafic ale
culorilor şi formatării textelor
Antetul – prezentarea importanţei foilor cu
antet
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4. Aplicaţii ale identităţii vizuale

Exemplificare amplasare corectă a antetuui pe foaie
cu antet
Precizări referitoare la amplasarea logo-ului – cu 3
menţiuni cu privire la amplasarea altor logo-uri în
raport cu logo-ul UBB
Exemplificare corectă antet pe carte de vizită
Exemplificare tipuri de rezoluţii cu proporţii
corecte şi incorecte (300 dpi şi 30 dpi)
Precizări referitoare la folosirea imaginilor la
rezoluţie mică
Apare o secţiune „tipizate” – exemplificare foaie cu
antet color sau monocromă

- Precizări cu privire la forma,
cromatica, personalizarea foilor cu
antet
- Exemplificare grafică a unui antet
Stemele facultăţilor – prezentarea şi
exemplificarea grafică a tuturor stemelor
facultăţilor
Fotografii – exemplificări grafice şi
recomandări pentru utilizarea fotografiilor în
materialele grafice
- Recomandări cu privire la proporţiile
minime recomandate pentru web şi
tipar
- Exemplificarea grafică a unor
suprapuneri corecte/greşite ale
unui
text
peste
imagine,
redimensionări corecte/greşite
Prezentarea şi exemplificarea grafică a
următoarelor aplicaţii ale identităţii vizuale
pe: plicuri, ecusoane, cărţi de vizită, carnete
de student, legitimaţii de serviciu, prezentări
PPT (slide deschidere, slide deschidere
capitol nou, model slide interior)
Exemplificare detaliată a unui afiş
Exemplificare grafică a unei diplome
onorifice
Obiectele promoţionale – prezentarea şi
exemplificarea grafică a unor obiecte
promoţionle
- Precizări cu privire la modul de
procurare şi inscripţionare al
acestor obiecte
- Prezentare şi exemplificare grafică a
materialelor de promovare în
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6. Titlu

cadrul evenimentelor: afiş
semnalizare săli, banner stradal,
stopper, roll-up
Mascota Universităţii – prezentare şi
exemplificare grafică a mascotei
Recomandarea de a utiliza fişierele prezente pe Fişierele
electronice
corespunzătoare
CD-ul care însoţeşte manualul de identitate
materialelor prezentate pot fi descărcate
online de pe site-ul UAIC
Existenţa unui număr de telefon şi a unei
adrese de e-mail, în cazul în care modalitatea
de folosire a fişierelor nu e clară
Descrierea modului în care poate fi utilizată
imaginea mascotei
Ghid de utilizare al identităţii corporative
Manual de identitate vizuală

7. Număr de pagini

17

40

8. Observaţii

Ghidul de identitate nu are un cuprins în care să fie
prezentate clar secţiunile care vor fi dezvoltate
Remarcăm o prezentare sumară a elementelor care
compun identitatea
Elementele de ordin tehnic nu sunt structurate
într-un capitol separat, ci ele apar sub forma
repetitivă pe parcursul altor dimensiuni
Lipsesc aplicaţii ale identităţii vizuale pe produse şi
materiale promoţionale

Manualul de identitate vizuală UAIC nu are
un cuprins în care să apară capitolele şi
paginile aferente
Remarcăm o structurare complexă a
principalelor dimensiuni şi o prezentare
amplă a elementelr care compun identitatea
vizuală
Manualul reuşeşte să acopere toate
dimensiunile de bază în ceea ce priveşte
regulile de standardizare ale unui astfel de
material
Remarcăm un element nou reprezentat de
mascota UAIC
Există o accesibilitate sporită a manualului
acesta fiind disponibil în varianta electronică
pe site-ul UAIC

5. Elemente suplimentare de ordin
Tehnic
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