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REZUMAT. Articolul analizează aspecte ale sistemului educaţional românesc. Se prezintă, pe scurt, starea 
actuală a învăţământului tehnic superior și se analizează unele cauze ale procesului continuu și accelerat de 
degradare a acestuia. Clasamentele Shanghai și al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
sintetizează situaţia prezentă a universităţilor românești. Articolul sugerează unele măsuri privind 
restructurarea sistemului educaţional românesc în concordanţă cu cerinţele noii societăţi a cunoașterii, cu 
accent pe formarea noilor generaţii de ingineri. 
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SUMMARY. The article examines aspects of the Romanian educational system. It is, in short, the current state 
of higher technical education and examines some of the causes of the continuous and accelerated the 
process of degradation. Shanghai rankings and the Ministry of education, research, youth and sport, 
summarizes the present state of Romanian universities. Article propose measures on restructuring the 
education system and in accordance with the requirements of the new knowledge-based society, with an 
emphasis on the training of new generations of engineers. 
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1. INTRODUCERE 

Viitorul fiecărei naţiuni depinde, fundamental, de 
măsura în care sistemul său educaţional este capabil 
să asigure propriilor cetăţeni un nivel performant de 
instrucţie, care să-i facă să devină competitivi, 
oriunde în lume. O examinare atentă și realistă a 
ultimului deceniu nu poate să nu constate o 
alarmantă involuţie a majorităţii specializărilor 
din învăţământul superior românesc – şi, în 
special, a celor inginereşti, aflate într-un continuu 
şi accelerat proces de degradare, care obligatoriu, 
trebuie stopat.  

Care sunt cauzele unei asemenea stări de fapt?  
În mod logic, în primul rând, am numi căderea 
economică, „moartea” industriei – principala 
beneficiară a „produselor” universităţilor tehnice/ 
politehnicilor. Această cauză esenţială este urmată, 
îndeaproape, de dispersia – prin  proliferare  –  a  
resurselor  materiale   şi   umane (ilustrativă în 
acest sens este o statistică care arată că în 
România pentru 630 000 studenţi, fiinţează 106  
(49 + 57)  universităţi  acreditate  sau  aprobate  
în Parlament). Un anume „haos” curricular şi 
administrativ – motivat de autonomia univer-
sitară, dublată de dorinţa unei îmbogăţiri cât mai 
substanţiale, într-un interval de timp cât mai 

scurt – poate fi adăugat, fără reţinere, printre 
cauzele esenţiale ale decăderii menţionate. 

Inexistenţa la nivelul Uniunii Europene a unui 
normativ obligatoriu  pentru  diversele  discipline  
şi  metode  pedagogice (un aquis comunitar în 
domeniu), a făcut ca în anul 1999 reprezentanţii 
autorizaţi să elaboreze Declaraţia  de  la  Bologna,  
vizând  crearea  „spaţiului universitar european”1, 
completată de comunicatele de la Praga (2001) şi 
de la Berlin (2003), prin care ţările europene se 
angajează să accelereze  aplicarea  documentului  
bolognez.  În esenţă, acesta prevede: diferenţierea 
nivelurilor de calificare LMD (cu structura de 
studii licenţă - master - doctorat); elaborarea 
sistemelor de organizare a calităţii, a educaţiei 
continue,  a   şcolilor  doctorale,  a  cercetării   şti-
inţifice; aplicarea  sistemului  european  de  credite  
transferabile (ECTS – European Credits Transfer 
System); trecerea la diplome de cotutelă; recu-
noaşterea examenelor promovate în universităţi 
comparabile şi altele. 

În contextul Declaraţiei de la Lisabona conform 
căreia Uniunea Europeană își propune să devină cea 
mai importantă economie bazată pe cunoaștere din 
lume au apărut în cadrul oamenilor de știinţă din 
Europa o serie de preocupări pentru a crea tehnologii 

                                                 
1 Document la care şi România este parte. 
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și metodologii care să crească gradul de competi-
tivitate al companiilor europene. Odată cu relansarea 
strategiei Lisabona în 2005, Uniunea Europeană 
promovează cunoașterea și inovaţia ca elemente ce 
joacă un rol esenţial pentru o creștere sustenabilă și 
demonstrează importanţa dezvoltării unei societăţi în 
care tehnologia informaţiei și comunicarea să fie 
prezente în cadrul serviciilor publice, al întreprinde-
rilor mici și mijlocii și în casele cetăţenilor europeni. 
Universitatea europeană este o întreprindere de învă-
ţare și cercetare știinţifică, o mare afacere în care se 
pune accentul pe prestarea de servicii educaţionale 
de un înalt nivel calitativ - educaţie la standarde eu-
ropene și unde furnizorii de software sunt interesaţi 
să vadă piaţa educaţională (higher education market) 
ca o adevărată și prosperă industrie.  

Organizarea învăţământului tehnic superior 
românesc pe trei cicluri de studii îl aliniază 
sistemelor corespunzătoare din spaţiul european, 
instituind obligativitatea aplicării, începând cu 
studenţii anului întâi 2005/2006, a sistemului 
european de credite transferabile şi generalizând 
noua structură în întregul învăţământ superior. 

2. CLASAMENTE ALE 
UNIVERSITĂŢILOR ROMÂNEȘTI 

AdAstra (Asociaţia Ad Astra a cercetătorilor 
români - Centrul de Cercetări Cognitive şi Neuronale 
(Coneural), Cluj-Napoca, România) este asociaţia 
care a realizat,  fundamentat, un clasament al 
universităţilor româneşti, în paralel cu cele din 
străinătate. Fiind la cea de-a treia ediţie, Topul 
AdAstra ierarhizează instituţiile de învăţământ 
superior, în funcţie de performanţa știinţifică, a 
numărului de articole ştiinţifice produse într-un an, 
raportat la numărul de cadre didactice etc. La nivel 
mondial, cele mai prestigioase clasamente sunt 
Topul Shanghai şi Topul Times Higher Education 
Supplement. 

Institutul pentru Învăţământ Superior al Universi-
tăţii Jiao Tong din Shanghai a publicat în ultimii ani 
un clasament internaţional ce ierarhizează primele 
500 de universităţi din lume în funcţie de performan-
ţa ştiinţifică. Acest clasament a căpătat o notorietate 
internaţională, devenind, alături de clasamentul în-
tocmit de revista Times Higher Education Suplement, 
un instrument de referinţă în ierarhizarea univer-
sităţilor din întreaga lume, inclusiv pentru Comisia 
Europeană. Clasamentul după metodologia Shanghai 
este alcătuit funcţie de următorii indicatori: ● numărul 
de absolvenţi şi de cadre didactice laureate cu premiul 
Nobel sau medalia Fields (echivalentul premiului 
Nobel pentru matematică), luaţi în considerare cu 
valori ponderate în funcţie de anul absolvirii (pondere 
de 10 %, respectiv 20 % în scorul total); ● numărul 
de articole ştiinţifice publicate în revistele  

Nature şi Science, luate în considerare cu valori 
ponderate în funcţie de ordinea în lista autorilor a 
celor afiliaţi universităţilor considerate (pondere de 
20 % în scorul total); ● numărul de cadre consi-
derate „highly cited” de către ISI (pondere de 20 % 
în scorul total). 

Ce constată topul din 2005 ? Cel mai mic scor al 
unei universităţi incluse în topul din 2005 este de 
8,22. În acest mod se constată că şi cele mai 
importante universităţi din România trebuie să îşi 
crească scorul de aproximativ două ori pentru a putea 
intra în topul Shanghai. Această ţintă nu ia în con-
siderare creşterea celorlalte universităţi; de exemplu, 
numărul de publicaţii indexate ISI ale universităţii 
Harvard a crescut cu 21 % în 2005 comparativ cu 
2004. Deoarece obţinerea unor premii Nobel sau Fields 
este relativ improbabilă pe termen scurt, modul în care 
universităţile româneşti ar putea să-şi majoreze 
punctajele în clasamentul Shanghai este creşterea 
numărului de articole indexate ISI, şi în special în 
domeniile socio-umane, şi creşterea calităţii publi-
caţiilor ştiinţifice, care ar putea duce la creşterea 
prezenţei în prestigioasele reviste Science, Nature 
sau în indexul de cercetători „highly cited”. Datorită 
dependenţei neliniare a scorului în funcţie de numă-
rul de articole ISI, pentru o dublare a scorului este 
necesară o creştere de până la 5 ori a numărului de 
articole ISI. 

Și în topul din 2011, nici una din universităţile 
româneşti nu s-a clasat între primele 500 de uni-
versităţi din lume. Dintre universităţile din Europa 
de Est, se regăsesc în clasament 3 universităţi din 
Polonia (Universitatea Jagiellonă, Universitatea din 
Varşovia, Universitatea din Wroclaw) şi 2 din Unga-
ria (Universitatea din Szeged – considerată între  
primele 300 din lume, şi Universitatea Eötvös Lorand). 
Scorurile universităţilor est-europene din top 500, 
împreună cu scorurile primelor 10 universităţi din 
România este următorul:  

– Universitatea Szeged, Ungaria,   13,12; 
– Universitatea Varşovia,  Polonia,   12,37; 
– Universitatea Eötvös Lorand,  Ungaria,   11,04; 
– Universitatea Jagiellonă,  Polonia,    10,05; 
– Universitatea Wroclaw,  Polonia,   8,54; 
– Universitatea Bucureşti,   România,   4,04; 
– Universitatea Babeş-Bolyai1,   3,96; 
– Universitatea Politehnica Bucureşti,   3,66; 
– Universitatea Alexandru Ioan Cuza,  3,25; 
– Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi,   2,44; 
– Universitatea de Vest, Arad,  2,05; 
– Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,   1,96; 
– Universitatea Politehnica din Timişoara,  1,94; 

                                                 
1 Vizibilitatea UBB în clasamentul Shanghai 2011 înseamnă, 

concret, că Universitatea Babeş-Bolyai figurează între cele  
1200 de universităţi analizate, drept care se află printre primele 
5-6 % universităţi la nivel internaţional. 
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– UMF Carol Davila,   1,65; 
– Universitatea din Craiova,  1,62. 
Conform acestei metodologii, primele 5 univer-

sităţi din lume sunt: ● Harvard, care şi în 2011 este 
cea mai bună universitate din lume, pentru al nouălea 
an consecutiv; ● a doua poziţie din clasament este 
ocupată de Stanford University; ● urmează Massa-
chusetts Institute of Technology; ● University of 
California, Berkeley coboară pe poziţia a patra în 
acest an, după ce a fost cotată a doua cea mai bună 
universitate din lume, în anul precedent (2010). 
● poziţia a cincea în top este revendicată şi în acest 
an de University of Cambridge. 

Familiarizaţi cu diferite clasamente, obișnuiţi cu 
existenţa a tot felul de ierarhizări, amintim că mi-
nistrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, 
Daniel Funeriu, a prezentat, în 6 septembrie 2011, 
situaţia privind clasificarea universităţilor din Româ-
nia. Potrivit Legii educaţiei naţionale (art. 193), 
universităţile sunt clasificate în trei categorii: 1. uni-
versităţi de cercetare avansată şi educaţie (categoria 
I-a); 2. universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică 
(categoria a II-a); 3. universităţi centrate pe educaţie 
(categoria a III-a). 

Repartizarea pe centre universitare a universi-
tăţilor de cercetare avansată şi educaţie (categoria I, 
12 universităţi) ne prezintă următoarea situaţie (cifra 
indicând locul acestora în ierarhia celor 12 locuri): 

■ București: 
1)   Universitatea din București;  
4)   Universitatea ”Politehnica” din București;  
7) Academia de Studii Economice din Bucu-

rești (ASE);  
9) Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din București 
■ Cluj Napoca: 

2) Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj 
Napoca;  

6)  Universitatea Tehnică din Cluj Napoca; 8  
Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară din Cluj Napoca;  

11) Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Iuliu Haţeganu” din Cluj Napoca 

■ Iași: 
3)  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași;  
5)  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” 

din Iași;  
10) Universitatea de Medicină și Farmacie din 

Iași  
■ Timișoara: 

12  Universitatea ”Politehnica” din Timișoara. 
În categoria universităţilor de educaţie şi cerce-

tare ştiinţifică, respectiv universităţi de educaţie şi 
creaţie artistică (II) sunt un total de 30 (22 uni-
versitaţi; 7 universităţi/academii militare și 8 univer-
sităţi de educaţie şi creaţie artistică), iar în categoria 
universităţilor centrate pe educaţie (III) – 48. 

Instituţiile de învăţământ superior particulare, printre 
care Româno-Americană, „Titu Maiorescu“, „Hype-
rion“, „Spiru Haret” toate din Bucureşti sau „Apollo-
nia“ din Iaşi, sunt plasate în categoria universităţilor 
centrate pe educaţie, potrivit datelor postate pe site-ul 
MECTS. Astfel, în categoria universităţi centrate pe 
educaţie sunt cuprinse instituţiile private, dar şi 
universităţi de stat. Deci, în acest clasament, apar un 
total de 90 de universităţi în România, faţă de 74 în 
Italia, 71, în Anglia, 70 în Germania ! 

3. CE ESTE DE FĂCUT ? 

După anul 1989, Ministerul Educaţiei din Româ-
nia și-a schimbat ministrul de 19 ori. Deci aproape 
anul și ministrul ! Fiecare ministru care s-a succedat 
în fotoliul Educaţiei a cerut – mai mult sau mai puţin 
vehement o reformă profundă, însă viziunea diferită 
a fiecăruia dintre ei a provocat mai mult confuzie 
decât reformă. 

Se pare că acest cuvânt, reformă, a devenit 
unul blestemat, provocând angoase şi manifestaţii  
protestatare  în  întreaga  Europă. Dar, reforme-
le, care, în general, nu sunt rodul unei ideologii, 
reprezintă adaptări impuse de fenomene scăpate 
de sub control1, cât şi de costurile excesive ale 
lipsei schimbării. 

Învăţământul tehnic superior european pierde 
teren dacă va continua să rămână în anchilozarea 
tradiţională în faţa ofensivei atractivităţii şcolii 
americane, care reuşeşte să strângă în jurul său o 
mulţime de creiere luminate din Europa şi din 
Asia. Deşi Europa produce cea mai mare canti-
tate  de  doctori,  America  înregistrează cele  mai 
răsunătoare descoperiri ştiinţifice. Și topul uni-
versităţilor din lume, confirmă. Acesta se întâmplă 
atât datorită migraţiei doctorilor europeni spre 
America (unde sunt plătiţi mai bine şi au la 
dispoziţie o dotare tehnică-materială absolut 
necesară cercetării, la cel mai înalt nivel) cât şi, 
mai ales, faptului că America oferă o viteză 
superioară de adaptare la schimbările din mediul 
ştiinţific, economic şi social. 

Unul dintre motivele eșecului învăţământului ro-
mânesc este și lipsa de fonduri. De pildă, anul 
acesta, bugetul pentru învăţământ a scăzut sub 
3,6 %, din PIB, în timp ce media europeană este de 
5 % din PIB. Un alt motiv – speculat copios de 
mass-media, este corupţia din sistem (spre exemplu, 
mita devenind un mijloc de promovare pentru unii 
studenţi).  

Un alt motiv este sărăcia, numărul celor care 
abandonează școala triplându-se în 2000-2007, po-

                                                 
1 Cum ar fi, în cazul de faţă, progresele înregistrate de 

concurenţi eficienţi, la scară mondială, de exemplu de S.U.A. 
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trivit UNICEF, iar criza financiară instalată în 2008 
a agravat situaţia. Așa că nu e de mirare că profesorii 
calificaţi care sunt plătiţi cu mai puţin de 400 de 
euro pe lună își abandonează meseria și sunt înlo-
cuiţi cu alţii slab calificaţi, începători. 

Un studiu al Alianţei Naţională a Organizaţiilor 
Studenţeşti din România – ANOSR - arată că 
studenţii din România sunt obligaţi să plătească taxe 
"ascunse" în universităţi, să supravieţuiască cu 6 lei 
pe zi1, să plătească diverse taxe în cămine. Studiul 
efectuat în 16 centre universitare din toată ţara, 
constată că studenţii sunt obligaţi să plătească taxe 
pentru înmatriculare, transferuri, măriri de note, eli-
berare de diplome, supliment la diplome, adeverinţe, 
programe analitice, permis bibliotecă, acces la baze 
sportive, consiliere în carieră2 etc. Şi diplomele costă 
la unele universităţi (pe un loc fruntaș se află Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative, cu o 
taxă de 80 lei pentru diplomă sau adeverinţă şi foaia 
matricolă). Unele universităţi pretind bani pentru a 
le asigura studenţilor accesul în bibliotecă; îi obligă 
pe studenţi să achite o taxă de bibliotecă pentru a 
intra în anul universitar (exemplu Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Iaşi, unde taxa e de 50 de lei). 
Alte nereguli constatate de ANOSR  sunt fondul de 
rulment în cămine, utilizarea cantinelor pe post de 
săli de nunţi şi botezuri, taxe care nu reflectă cos-
turile implicate de administrarea căminelor, lipsa de 
transparenţă în gestionarea veniturilor provenite din 
taxele de cămine, studenţi căminişti obligaţi să ia 
masa la cantina universităţii. 

The Economist constată că în timp ce învăţă-
mântul de stat românesc se luptă cu sărăcia, unele 
dintre universităţile particulare scot profituri uriașe, 
pentru că aceste așa-numite ”fabrici de diplome” 
primesc în fiecare an un mare număr de studenţi, 
deși calitatea învăţământului din aceste instituţii este 
sub nivelul celor de stat.  

În condiţiile actuale, absolvenţii facultăţilor tehnice 
îşi găsesc cel mai uşor un job în domeniu. La polul 
opus sunt cei care termină Litere, Filosofie, Manage-
ment, Administraţie sau chiar Ştiinţe Economice. 
Aproximativ 80 % dintre absolvenţii Universităţii 
Politehnica din Bucureşti (UPB) se angajează la 
finalul studiilor, a declarat rectorul instituţiei, Mihnea 
Costoiu. Actualul ministru al Educaţiei, Ecaterina 

                                                 
1 Studentul cu probleme sociale trebuie să trăiască cu 

6 lei/zi. Conform legii, bursa socială trebuie să acopere cel puţin 
masa şi cazarea unui student. În acest context, este de neacceptat 
faptul că bursa socială medie în România are valoarea de 
200 lei, aceasta fiind de multe ori sub nivelul taxei pentru cămin. 

2 De exemplu, la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava 
taxa de înmatriculare costă între 50 şi 150 lei în funcţie de 
facultate, la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 50 lei,  la 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, 40 lei, la Uni-
versitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti,  
20 euro, la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-
Mureş, 100 lei. 

Andronescu, susţine că nu există dezvoltare în nicio 
societate fără contribuţia inginerilor. „Se vor căuta 
întotdeauna ingineri. Întotdeauna se vor căuta ingi-
neri buni”. Afirmă că actuala generaţie de absolvenţi 
este una mai pragmatică, mai ancorată în realitate. 
„Încercăm să-i învăţăm pe studenţii UPB să fie 
proprii lor stăpâni, să se asocieze în echipă şi să 
dezvolte ideile lor de afaceri. Încercăm să fim mereu 
în top atât în ţară, cât şi în străinătate”.  

4. ÎN LOC DE CONCLUZII 

În 11 mai 2012, în Amfiteatrul „Ion Heliade 
Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române, a avut 
loc Conferinţa Naţională CREDING 2012 (Coaliţia 
Română pentru Educaţie Inginerească), eveniment ce 
s-a bucurat de prezenţa a peste 50 de reprezentanţi ai 
mediului universitar și privat care au dezbatut tema  “O 
nouă viziune asupra Ingineriei”. Mesajul Conferinţei 
transmis comunităţii românești, este ca  toţi cei 
interesaţi de viitorul acestei  ţări, de formarea noilor 
generaţii de  ingineri în concordanţă cu cerinţele noii 
societăţi a cunoașterii să se alăture şi să participe la 
atingerea obiectivelor propuse. Rezoluţia care a 
încheiat Conferinţa propune  –  printre altele: 

■ necesitatea regândirii industriei româneşti şi 
lansării unui program naţional pentru reindustriali-
zarea româniei; 

■ necesitatea restructurării învăţământului superior 
ingineresc în concordanţă cu noile cerinţe ale 
economiei şi societatea bazată pe cunoaştere; 

■ necesitatea întăririi legăturilor între universităţi 
şi mediul economic şi creşterea aportului universi-
tăţilor la dezvoltarea de produse inovative; 

■ dezvoltarea şi operaţionalizarea unor modalităţi 
eficiente de contribuţie a mediului industrial la 
finanţarea studenţilor în inginerie (licenţă-master-
doctorat) cu accentul pe abordarea şi soluţionarea în 
cadrul proiectelor de diplomă, lucrărilor de disertaţie 
şi tezelor de doctorat a unor probleme concrete 
formulate de agenţi economici. 

Trebuie să fim conştienţi că învăţământul supe-
rior nu produce un superspecialist, ci îi dă o 
pregătire generală, două-trei tehnologii, el deve-
nind specialist după absolvire, acolo unde lucrează, 
prin diverse forme: cursuri postuniversitare, 
masterat, doctorat, calificări efectuate de firmele 
angajatoare. În modernizarea învăţământului supe-
rior tehnic prin adaptarea la condiţiile de azi, 
trebuie avut în vedere adaptarea treptată a 
inginerului la condiţiile viitoare în care acesta va 
lucra. Şi aceasta nu prin mărirea numărului de 
discipline tehnologice şi a orelor afectate lor, ci prin 
introducerea – chiar şi numai facultativ – a unor 
discipline din domeniul relaţiilor umane („human 
factors engineering”, cum spun americanii), a celor 
care conduc la competitivitate pe toate planurile. 
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● Ca urmare a declinului demografic, numărul 
studenţilor se  află într-o continuă scădere,  ceea  
ce  sporeşte competiţia între universităţi – cele 
dinamice şi cu durate mai scurte de studiu fiind 
mai atractive pentru tineri și au șanse sporite de 
menţinere pe piaţa universitară. 

● Se impune revizuirea întregii metodici şi a 
pedagogiei învăţământului superior   şi  
reconsidearea  învăţării  în condiţiile masificării 
pregătirii universitare de bază şi ale învăţării 
asistate de calculatoare. 

● O importanţă deosebită revine stabilirii 
curriculei academice, a numărului disciplinelor ce 
se vor studia, a domeniilor din care se vor alege cele 
minimum 180 şi cele maximum 240 de credite 
pentru licenţă, eliminându-se disciplinele „balast”1.  

● Studiile universitare de doctorat au, de 
regulă, o durată de trei ani, care poate fi pre-
lungită cu unul sau doi ani, în situaţii speciale, de 
către senatul universitar. Diploma de doctor 
atestă că titularul acesteia a dobândit cunoştinţe 
şi competenţe generale şi de specialitate, precum 
şi abilităţi cognitive specifice. În domeniul tehnic, 
mai ales, se impune o analiză atentă a studiilor 
universitare de doctorat (durată, asigurări mate-

riale, realizarea cercetărilor experimentale etc.) și 
stabilirea măsurilor de îmbunătăţire. 

● Perspectivele financiare din ce în ce mai 
îngrijorătoare conduc2 la constituirea de  consor-
ţii universitare. Ele prezintă  avantaje atât  pentru  
studenţi şi profesori, cât şi pentru uşurarea finan-
ciară a administraţiei, acces la biblioteci, un 
spectru larg de specializări, echiparea perfor-
mantă a laboratoarelor, sporirea mobilităţilor  
studenţeşti  interne,  evitarea  dispersiei  enorme  
a resurselor etc. Unii specialişti consideră că 
fuziunea acestora și formarea „universităţilor 
metropolitane”, reprezintă treapta superioară a 
universităţilor (exemplu, Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca și Universitatea de Nord din 
Baia Mare). 
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1 Mai ales că, în privinţa evoluţiei numărului de posturi didactice universitare, se prevede o restrângere a numărului de norme de 

licenţă, urmând să crească numărul de norme la nivel de masterat. 
2 Produse mai  întâi  în  SUA  şi  apoi  în  Europa  Occidentală. 


