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REZUMAT. Lucrarea se încadrează ca tematică în contextul socio-economic actual, caracterizat prin 
globalizare, competiţie permanentă şi schimbări rapide, care ne dinamizează mediul de viaţă şi ne 
impune adaptarea permanentă la exigenţele viitoare. În această societate bazată pe competiţie şi 
eficenţă, forţa motrice se impune a fi cunoaşterea, fapt pentru care Uniunea Europeană şi-a propus ca 
scop cardinal crearea unei societăţii bazate pe cunoaştere. Realizarea acestui obiectiv impune 
schimbarea modului de transmitere a cunoştinţelor şi în procesul educaţional şi deci o nouă abordare a 
educatiei inginereşti.  
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ABSTRACT. The work fits that theme in the context of current socio-economic, characterized by globalization, 
constant competition and rapid change that stimulate our living environment and require adapting our society 
to the demands of tomorrow's world. In this society, based on competition and efficienty, knowledg must be 
the driving force, fact for which, the EU has proposed as its cardinal purpose to create a knowledge-based 
society. 
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1. INTRODUCERE 

Încercând să definim cât mai simplu, prin finali-
tatea sa, sistemul de învăţământ superior, putem spune 
că rolul acestuia este de a forma adulţi, în special tineri, 
care, ulterior, să contribuie la dezvoltarea societăţii. 
Prin urmare, analiza şi dezvoltarea oricărui sistem de 
învăţământ este străns legată de caracteristicile 
societăţii în perioada de timp considerată.  

Învăţământul superior tradiţional, specific unei so-
cietăţi cu o dezvoltare economică relaxată, era bazat 
preponderent pe activităţi de predare în care volumul 
informaţiilor pe care un student trebuia să le memoreze 
era foarte mare, chiar dacă acestea nu erau întodeauna 
relevante pentru dezvoltarea lui profesională.  

În contextul societăţii contemporane, extrem de 
dinamică, sistemul de învăţământ bazat pe reprodu-
cerea unui număr foarte mare de informaţii, primite 
prin metode pedagogice nu tocmai eficiente, duce la 
neadaptarea tânărului absolvent pe piaţa muncii. 
Lipsa de comunicare şi colaborare între mediul 
academic şi viitorii angajatori, este o altă cauză care 
face ca informaţiile predate în cadrul cursurilor să nu 
aibă întotdeauna o acoperire în activitatea reală, 
fiind depăşite de practică de cele mai multe ori şi 
lăsând senzaţia că întreaga teorie devine inutilă. 

Acest punct slab al activităţii didactice univer-
sitare este evidenţiat prin diverse analize ale firmelor 
de resurse umane care încearcă să răspundă la 
întrebări simple, de genul: „Ce vor angajatorii?”. 

Un studiu al firmelor de recrutare a fortei de 
munca, desfăşurat la nivelul pieţei de muncă a anului 
2011 [1], a evidenţiat faptul că, în zilele noastre, 
candidatul ideal la un post în domeniul ingineriei 
trebuie să-şi dezvolte capacitatea de transfer a cunoş-
tiinţelor şi abilităţilor dobândite în timpul studiilor şi să 
demonstreze angajatorului că îşi poate „utiliza com-
petenţele şi calificările în mai multe direcţii, în 
posturi şi chiar în industrii diferite”. În figura 1 este 
conturat, conform acestui studiu, profilul inginerului 
specializat în surse de energie alternativă. 

 

 
 

Fig. 1. Profilul inginerului specializat în surse de energie 
alternativă. 
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Analizând profilul cerut de angajator pentru in-
ginerul specializat în surse de energie alternativă, 
relativ nouă pe piaţa forţei de muncă, se observă că, 
pe lângă cunoştinţele teoretice specifice mai multor 
domenii (inginerie electrică, chimică, mecanică) este 
necesar ca în procesul de predare să se prezinte 
tehnologiile dezvoltate dar şi formele de comunicare 
specifice colaborării în interiorul firmei dar şi în 
exteriorul acesteia.  

Prin urmare, procesul de predare trebuie să fie 
dinamic, sensibil la schimbările tehnologice, anti-
cipativ, formativ şi să apeleze la metode moderne de 
transmitere a cunoştiinţelor. Procesul de predare 
trebuie, de asemenea, să pregătească ţânărul educat 
pentru învăţarea continuă (long life learning) astfel 
încât transformările lui să fie în concordanţă cu 
cerinţele momentului 

2. SCURTĂ ANALIZĂ BIBLIOGRAFICĂ  
A TEMATICII 

Modalitatea prin care se poate atinge obiectivul 
amintit (formarea competenţelor şi abilităţilor cerute 
de profilul conturat de angajator) este subiectul de 
dezbatere al mai multor conferinţe naţionale şi 
internaţionale care încearcă să împartăşească ex-
perienţe şi rezultate, deoarece „tehnologia poate fi 
definită ca şi convergenţa tehnologiei, pedagogiei şi 
a conţinuturilor în transformarea viitoare a tehno-
logiei şi învăţării [2]”.  

Astfel, vorbind despre stilurile de învăţare, ele-
mente de maximă importanţă în procesul de predare-
învăţare, acestea trebuie variate şi adaptate în funcţie 
de grupul educat. În [2] analiza transformării educaţiei 
inginereşti în concordanţă cu cerinţele momentului se 
face pornind de la motto-ul: „Instruirea începe când 
tu, ca profesor, înveţi de la învăţat. Pentru aceasta 
trebuie să te pui în locul lui şi să încearci să înţelegi 
ceea ce el învaţă şi felul în care el înţelege. 
(Kierkegaard)“. Lucrarea analizează modalitatea 
prin care se poate adapta şi transforma educaţia 
inginerească prin folosirea în procesul de predare în-
văţare a unor aplicaţii didactice ale tehnologiei 
specifice domeniului (machete, simulatoare, etc.). Este 
precizată relaţia logică dintre cele trei componente 
ale educaţiei inginereşti: tehnologie, pedagogie şi 
conţinut, argumentându-se că adevărata integrare a 
tehnologiei se face prin înţelegerea şi negocierea 
acestei relaţionări a cunoaşterii.  

O altă abordare a stilului de învăţare contempo-
rane este metacunoaşterea [3]. Metacunoaşterea este 
definită în [3] ca tehnica „învăţării de a învăţa”, care 
are rolul de a obişnui studenţii cu abilităţile şi com-
petenţele cerute de realitatea economică. Prin urmare, 
pentru a fi capabili să abordeze un stil autonom de 
învăţare calitativă, studenţii trebuie să beneficieze de 

un feed back permanent de la profesor, pornind de la 
un stil de învăţare sistemic şi adaptând pe parcurs 
strategia didactică. 

 

 
 

Fig. 2. Componentele educaţiei inginereşti [2]. 
 

Pentru aplicarea acestor tehnici moderne de 
predare/învăţare, este necesar să se reconsidere rolul 
profesorului, mediul de învăţare să se organizeze 
centrat pe nevoile şi aşteptările studenţilor, să se reali-
zeze optimizarea conţinuturilor şi a stilului de învăţare 
a studenţilor în spiritul formării competenţelor de 
metacunoaştere, să se elaboreze strategii didactice 
centrate pe student prin care să se atribuie studenţilor 
responsabilităţi pentru desfăşurarea propriului proces 
de învăţare, pentru dezvoltarea unei atitudini pozitive. 

O nouă propunere de schimbare a metodologiilor 
educaţionale în învăţământul universitar este pre-
zentată în [4]. Se ştie că unul din instrumentele de 
diagnoză utilizat în practica industrială pentru a 
transforma job-ul/funcţia/sarcina tradiţională în una 
îmbunătăţită este „Job Diagnostic Survey“ (Diag-
nosticul de urmărire a job-ului). Acest model constă în 
şapte trepte de măsurare a caracteristicilor job-ului 
între care un indicator pentru măsurarea profilului 
motivaţional al job-ului (PMP) şi şase indicatori de 
satisfacţie pe diverse aspecte. Transferat în procesul 
educaţional, acest model se poate concretiza prin 
participarea studenţilor la lucrul în echipă prin 
utilizarea metodologiilor active, precum învăţarea 
prin proiect. În general, învăţarea activă implică 
citirea, scrierea, discuţiile, implicarea în rezolvarea 
de probleme, analiza, sinteza şi evaluarea. Învăţarea 
activă mai este cunoscută şi sub numele de învăţare 
prin cooperare. 

3. ASPECTE TEORETICE ALE ÎNVĂŢĂRII 
PRIN PROIECT 

Învăţarea prin proiect răspunde mesajului „Aud şi 
uit. Văd şi ţin minte. Fac şi înţeleg.“ (Confucius), fiind 
o tehnică de învăţare activă care permite studenţilor 
elaborarea şi dezvoltarea unor scenarii de învăţare 
autentice, semnificative şi motivante (proiecte, 
activităţi, sarcini şi evaluări) pentru dezvoltarea unor 
abilităţi îmbunătăţite cerute de piaţa muncii. Pentru a 
fi implicaţi activ, cursanţii ar trebui nu numai să 
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asculte, ci şi să citească, să scrie, să discute sau să 
fie implicaţi în rezolvarea unor probleme. 

În [5] se definesc şi sunt prezentate abilităţile 
îmbunătăţite ce pot fi dobândite prin învăţarea prin 
proiect. O sinteză a acestora este realizată în tabelul 1.  
 

Tabelul 1. Abilităţi îmbunătăţite prin învăţarea activă 

Abilităţi 
îmbunătăţite 

Sub- abilităţi

 
 
Abilităţi de 
informare: 
„Capacitatea de 
a culege şi 
procesa corect 
informaţiile 
corespunzătoare, 
pentru a atinge 
un scop 
prestabilit”. 

1. Capacitatea de a stabili problema de 
informare 

2. Capacitatea de a stabili relevanţa 
diverselor surse de informaţii 

3. Capacitatea de a efectua căutări 
sistematice prin aplicarea tehnicilor de 
căutare relevante 

4. Capacitatea de a localiza şi obţine 
informaţiile găsite 

5. Capacitatea de a evalua informaţiile 
găsite şi (dacă este cazul) de a 
modifica în mod corespunzător 
căutarea 

6. Capacitatea de a procesa în mod 
eficace informaţiile găsite, pentru a 
atinge scopul prestabilit 

7. Capacitatea de a utiliza informaţiile 
găsite în mod etic şi legal. 

 
 
Abilităţi de 
lucru la proiect 
 

1. Capacitatea de a identifica sarcinile şi 
sub-sarcinile 

2. Capacitatea de a efectua planificarea 
3. Capacitatea de a împărţi sarcinile 
4. Capacitatea de a comunica intern 
5. Capacitatea de a comunica extern 
6. Capacitatea de a urmări progresul 
7. Capacitatea de a integra rezultatele 
8. Capacitatea de a utiliza corect 

instrumentele adecvate 
Abilităţi de 
lucru în echipă 
 

1. Capacitatea de a comunica intern
2. Capacitatea de a comunica extern 
3. Capacitatea de a oferi feedback 
4. Capacitatea de a primi feedback 
5. Capacitatea de a rezolva conflicte 
6. Capacitatea de a sprijini echipa în mod 

loial, ca un bun coleg 
7. Capacitatea de a-şi asuma răspunderea 

Abilităţi de 
prezentare: 
„Capacitatea de 
a prezenta 
informaţii”. 
 

1. Capacitatea de a ordona şi selecta 
informaţiile 

2. Buna cunoaştere a limbii 
3. Capacitatea de a construi o prezentare 
4. Capacitatea de a elabora o prezentare 
5. Capacitatea de a arăta de unde s-au 

obţinut informaţiile 
6. Capacitatea de a utiliza corect 

instrumentele adecvate 

4. APLICAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN 
PROIECT ÎN STUDIUL DISCIPLINEI 
„INGINERIA APELOR” 

Aşa cum s-a evidenţiat în capitolul anterior, învă-
ţarea bazată pe lucrul la proiect ((PBL)) reprezintă 
un model de activităţi de învăţare pe termen lung, 
interdisciplinare, axate pe cursant şi integrate în 
situaţiile şi practicile din lumea reală.  

În cazul disciplinei „Ingineria apelor”, (disciplină 
prezentă în curricula specializării „Ingineria şi Protecţia 
Mediului în Industrie“ a Departamentului de Inginerie 
în Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială a 
Facultăţii de Inginerie Electrică a Universităţii din 
Craiova), activitatea de proiect se poate desfăşura în 
manieră clasică sau folosind modelul învăţării active. 
Cele două metode au fost experimentate în ani de 
studiu diferiţi: metoda clasică a fost aplicată studenţilor 
din anul IV – 2006/2007, când disciplina avea formula 
iniţială şi se numea ‚Surse de apă şi ingineria apelor 
reziduale’, iar metoda activ participativă a fost 
experimentată pentru studenţii din anul III – 
2011/2012, când disciplina a devenit ‚Ingineria apelor’. 
În ambele cazuri obiectivul general al disciplinei era: 
„elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor 
principii şi metode consacrate în domeniul tratării 
apelor”. Dezvoltarea şi aplicarea celui de-l doilea 
model s-a făcut pornind de la analiza eficienţei 
primului şi de la observarea atentă a comportamentului 
studenţilor. 

În figura 3 se prezintă schema logică a modelului 
clasic de studiu pentru activitatea de proiect, când 
studentul lucrează individual pe o temă de proiectare 
dată, urmăreşte secvenţial paşii algoritmului de pro-
iectare propus de profesor şi prezintă la final soluţia 
obţinută 

 
Fig. 3. Schema logică a proiectării clasice  

a activităţii de proiect. 
 

Un mare neajuns al acestei metode constă în 
gradul ridicat de pasivitate a studentului, lipsa de 
creativitate în timpul studiului şi lipsa de iniţiativă în 
documentare. O variantă îmbunătăţită a proiectării 
activităţii de proiect este prezentată schematic în 
figura 4. Noutatea modelului constă în faptul că, deşi 
modulele sunt aceleaşi, prin folosirea lucrului în 
echipă şi a tehnicilor specifice (brainstorming, 
discuţii panel, etc.) studentul devine activ, creativ şi 
motivat de rolul său în echipa de proiect.  

 

 
 

Fig. 4. Schema logică a proiectării activ participative a activităţii 
de proiect. 
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Analizând cele două scheme, putem afirma că, în 
cazul proiectării activ participative, abilităţile de co-
municare sunt dezvoltate şi îmbunătăţite în fiecare 
etapă. Pentru exemplificare vom aborda două scena-
rii de proiectare a primului modul al activităţii de 
proiect „Recunoaşterea problemei“. Vom porni de la 
varianta clasică (tabelul 2). 
 

Tabelul 2. Scenariu de proiectare clasică a primului modul  
al activităţii de proiect 

Titlu Recunoaşterea problemei de proiectare 
Metodă de 
invăţare  

Lucrul la proiect 

Mod de lucru Individual 
Enunţ temă de 
proiectare 

Să se dimensioneze elementele treptei 
mecanice din componenţa unei staţii de 
epurare orăşeneşti, pentru un oraş cu  
25 000 locuitori, canalizat în sistem 
unitar. CBO5 la ieşirea din decantorul 
primar este de 150 mgf/dm³.  
Debitele influente sunt:  
– Debitul zilnic maxim: Qzimax = 3,5 m3/s  
– Debitul maxim orar: Qormax = 4,025 m3/s 
– Debit orar maxim pe timp de ploaie = 2 

x x Qormax = 8,05 m3/s  
– Debit minim Qzimin = 0,75 x Qzimax = 

= 2,62 m3/s 
– Debit zilnic mediu Qzimed = 3,06 m3/s . 
Observaţie. Prin înmulţirea debitelor 
influente cu un coeficient se va 
individualiza tema de proiectare. 

Obiective de 
studiu 

- Identificarea tipului de apă de tratat (apă 
reziduală: menajeră sau industrială, apă 
captată: din pânza freatică, din apă de 
suprafaţă, etc.); 
– Stabilirea caracteristicilor apei,  
– Stabilirea schemei de tratare.  

Rezultat produs Capitolul 1: Consideraţii generale despre 
tratarea apelor uzate orăşeneşti 

Proces – Se recapitulează noţiunile teoretice 
parcurse la curs şi la laborator 
referitoare la obiectivele precizate; 

– Se discută fişa de identificare a surselor 
de poluare şi se completează cu ideile 
convenite; 

– Se alege schema staţiei de epurare a apei. 
Evaluare – Pe parcurs, de către profesor, a temei 

parţiale de studiu (forma de lucru a 
capitolului); 

– Finală, prin aprecierea raportului final.  
 

Pentru îmbunătăţirea acestui scenariu, în modelul 
de învăţare activ participativ, au fost experimentate 
modificările din tabelul 3. 

În urma acestui experiment s-au constat urmă-
toarele: 

 temele de proiectare alese au fost diverse (staţie 
de epurare a apelor uzate provenite de la o termo-
centrală, staţie de epurare a apelor uzate provenite de 
la un complex turistic montan, staţie de tratare a ape-
lor de proces pentru termocentrale, staţie de epurare 
a apelor uzate orăşeneşti, proiect de retehnologizare 
a staţiei de potabilizare a apei dintr-o localitate); 

Tabelul 3. Scenariu de proiectare clasică a primului modul 
al activităţii de proiect 

Titlu Recunoaşterea problemei de proiectare 
Metodă de 
invăţare  

Lucrul la proiect 

Mod de lucru În grupe de 4/5 studenţi 
Enunţ temă de 
proiectare 

 Să se dimensioneze elementele treptei 
mecanice/chimice/biologice din 
componenţa unei staţii de tratare/epurare 
......., care deserveşte................. . 
Debitele influente sunt:  
– Debitul zilnic maxim: Qzimax = m3/s  
– Debitul maxim orar: Qormax = m3/s  
– Debit orar maxim pe timp de ploaie =  

= 2 x Qormax =m3/s  
– Debit minim Qzimin = 0,75 x Qzimax =m3/s 
– Debit zilnic mediu Qzimed = m3/s . 
Observaţie. Stabilirea obiectivului de 
proiectare se va stabili în urma unei şedinţe 
de brainstorming. 

Obiective de 
studiu 

– Identificarea tipului de apă de tratat (apă 
reziduală: menajeră sau industrială, apă 
captată: din pânza freatică, din apă de 
suprafaţă etc.); 

– Stabilirea caracteristicilor apei,  
– Stabilirea schemei de tratare.  

Rezultat 
produs 

Capitolul 1: Consideraţii generale despre 
tratarea apelor ......... 

Proces – Se recapitulează noţiunile teoretice 
parcurse la curs şi la laborator referitoare 
la obiectivele precizate; 

– Se realizează un exerciţiu de 
brainstorming silenţios pentru fiecare 
grupă în parte. Scopul acestuia este 
stabilirea tipului de obiectiv propus pentru 
tema de proiectare. 

– Se discută fişa de identificare a surselor 
de poluare şi se completează cu ideile 
convenite; 

– Se stabilesc sarcinile de informare pe 
subiectul ales; 

– Se stabilesc modalităţile de comunicare între 
membrii grupei de lucru pe parcusul 
termenului dat, precum şi limitele de timp. 

Evaluare – Pe parcurs, de către profesor şi la nivelul 
grupei, a temei parţiale de studiu (forma 
de lucru a capitolului); 

– Finală, prin aprecierea raportului final.  
 

 temele de proiectare au fost alese de studenţi în 
funcţie de posibilităţile lor de informare şi de nevo-
ile identificate în localităţile din care provin (proiect 
de retehnologizare a staţiei de potabilizare a apei 
dintr-o localitate). 

 studenţii pot crea o situaţie de proiectare/ pro-
blemă la care să răspundă folosind algoritmii de calcul 
puşi la dispoziţie de materialele didactice (staţie de 
epurare a apelor uzate provenite de la un complex 
turistic montan). 

 deşi anumite grupe de lucru nu au reuşit să îşi 
respecte limitele de timp impuse pentru sarcinile de 
lucru intermediare, acestea s-au încadrat în termenul 
dat pentru finalizarea raportului de proiect.  
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 comunicarea şi argumentarea au fost folosite 
permanent în timpul lucrului între membrii grupului de 
lucru, atât între studenţii grupei cât şi între studenţi şi 
profesor; 

 dinamismul şi entuziasmul studenţilor a fost 
crescut; 

 s-a observat o preocupare marită pentru per-
sonalizarea formei de redactare a raportului scris dar 
şi a prezentării power point. 

 evaluarea finală a unui proiect a avut un grad 
ridicat de obiectivitate, deoarece s-a ţinut cont şi de 
aprecierile celorlalte grupe de lucru, prezentarea lu-
crărilor făcându-se în plen, întrebările fiind puse de 
întreg auditoriul (grupă de studenţi, profesor). 

Toate aceste concluzii, dar nu numai, au arătat că 
aceasta metodă de lucru pregăteşte, sub aspectul 
abilităţilor de informare, studenţii pentru abordarea 
viitoare a activităţii lor. 

În vederea proiectării activităţii didactice de proiect 
s-a ţinut permanent legătura cu practica industrială 
urmărindu-se cu atenţie cerinţele impuse absolventului 
de agentul economic (exemplu S.C. RELOC S.A.). 

5. CONCLUZII 

Prin experimentarea şi analiza comparativă a 
rezultatelor celor două metode de lucru la proiect, 
putem spune că am demonstrat că performanţele 
studenţilor depind în foarte mare măsură de stilul de 
învăţare, care este un factor semnificativ în aprecierea 
progresului acestora. De aceea, se impune observarea 
atentă a studenţilor, identificarea stilului de învăţare 
preferat, a scopurilor şi intereselor acestora. 

Formarea abilităţilor corecte de informare şi co-
municare pot fi dezvoltate cu uşurinţă prin folosirea 
activităţii de proiect.  

Activitatea de lucru la proiect poate fi transferată 
şi aplicată şi în activitatea de elaborare a proiectelor 
de licenţă când tema de cercetare poate fi dată unei 
echipe de studenţi (3-4) care beneficiază de avan-
tajele lucrului în echipă pentru rezolvarea propriei 
sarcini: tema proiectului propriu.  
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