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REZUMAT. Tehnologiile, în ziua de astăzi, avansează într-un mod, de multe ori, de nedescris, informațiile se 

transmit cu o viteză mai mare decât cea a luminii, iar lucrurile ce ne înconjoară evoluează  mai rapid de la un 

an la altul. Privind acest „demaraj al ingineriei”, noi ca și îndrumători în ale ingineriei ar trebui să ne gândim și 

să ne întrebăm “dacă pregătim ingineri pentru ieri sau pentru mâine”. Punând accent atât pe sălile de 

curs/laborator ale universităților, cât și pe modalitățile de lucru și de transmitere a informațiilor către 

studenți, ar trebui să ne punem semne de întrebare la modul de upgrade privind instruirea viitorilor ingineri – 

din generația Z, crescută cu și lângă gatgeturi – pentru piața industrială. 

Cuvinte cheie: generația Z, medii inginerești, medii universitare, îndrumător, evoluție, tehnologie.  

ABSTRACT. Today's technologies advance in a way that is often unspeakable, the information is transmitted at 

a speed higher than that of light, and the things that surround us evolve more rapidly from one year to 

another. Looking at this "start of engineering," we as engineers should think and ask, "if we prepare engineers 

for yesterday or tomorrow." By placing emphasis on both the university's classrooms and laboratories, as well 

as on how we work and transmit information to students, we should ask ourselves how to upgrade the training 

of future Z engineers, who grew up with and next to the devices - for the industrial market. 
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1. INTRODUCERE 

Cu trecerea timpului, lumea evoluează într-un 

mod foarte rapid. Observăm cum tehnologia și-a pus 

amprenta în toate domeniile și a devenit, de cele mai 

multe ori, indispensabilă, fiind utilizată atât pe plan 

individual cât si la nivel de masă. Privind la modul 

general, tehnologia reprezintă un anumit confort, un 

“mecanism” prin care ne facem viața mai ușoară, dar 

care nu ar trebui să înlocuiască emoțiile și senti-

mentele utilizatorilor și cele dintre utilizatori. 

Odată cu trecere timpului, această tehnologie își 

va pune amprenta într-un mod diferit în fața unei 

generații “baby boomers”, față de generația “mile-

nialii” și mai ales față de generația ‘z”, despre care 

putem spune că “nu mai este crescută cu cheia la gât, 

ci alături de un gadget”. De cele mai multe ori, ne 

putem întreba, oare ce fel de generații vor mai urma 

peste câteva decenii, oare cum se vor numi sau cum 

se vor comporta, oare ne vor putea înțelege sau noi 

vom reuși să le înțelegem... doar trecerea timpului ne 

va putea răspunde. 

În această evoluție, există domenii în care tehno-

logiile și-au pus amprenta, mai mult sau mai puțin, 

în funcție de nevoile oamenilor care au existat la 

momentul respectiv, fapt pentru care, în această 

lucrare, s-a realizat o privire de ansamblu în ceea ce 

privește dezvoltarea anumitor medii, în raport cu 

trecerea timpului. 
Privind mediile inginerești, referindu-ne la tot ce 

înseamnă concept, prototip, producție al unui produs, 
cât și mediile universitare, axându-ne pe pregătirea și 
instruirea celor care urmează o astfel de instituție, ar 
trebui să existe o creștere și o dezvoltare con-
comitentă, însă uneori există o anumită discrepanță, 
iar noi, ca și îndrumători în domeniul ingineriei, ar 
trebui să ne gândim și să ne întrebăm “dacă pregătim 
ingineri pentru ieri sau pentru mâine”. 

În epoca modernă, după cum o mai numesc unii 
și „epoca dezvoltării globalizate”, un lucru de 
neînțeles, totodată paradoxal, este lipsa unui lucru 
foarte elementar, ce condiționează viața omului, 
adică LOCUL DE MUNCĂ. În ultimii ani, acesta a 
devenit odată cu evoluția tehnologiilor, o preo-
cupare, pentru unii dintre noi, chiar o “ingrijorare”, 
din punct de vedere al siguranței traiului și a 
confortului fiecăruia. În aceste împrejurări, mulți 
dintre noi uităm să mai visăm – sub diferite forme – 
și să creăm, așa cum și noi am fost creați. 
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Asistăm deja la o creștere a accelerației tehno-

logiilor necesare și/sau prezente pe piață, viteza 
schimbărilor fiind de domeniul trecutului. Un exem-

plu concret, pe care îl putem aminti, îl reprezintă 
revoluția tehnologiilor 3D, care pur și simplu au 

explodat, într-o gamă incredibilă de aplicații, atât pe 

partea de hardware cât și pe aria de software. Un alt 
exemplu semnificativ din aria noilor tehnologii, îl 

reprezintă utilizarea roboților mobili aerieni, care, în 
ultima vreme, a început să ia amploare în multiple 

domenii; chiar ne putem întreba dacă să ne pregătim 
pentru o nouă epocă. 

2. MEDIILE INGINEREȘTI VS. MEDIILE 

UNIVERSITARE 

Procesul de evoluţie a societăţii moderne gene-

rează prin el însuşi, globalizarea: lumea devine mai 
mică, spaţiul se micşorează, timpul se comprimă, 

problemele colective se individualizează. Ea este un 

proces cu două sensuri: lumea se integrează, devine 
din ce în ce mai unitară, dar, în acelaşi timp, se frag-

mentează şi se diferenţiază din ce în ce mai mult. 
Din această perspectivă sunt studiate problemele 

populaţiei, energiei, alimentaţiei, apei, mediului, ca 
probleme globale, dar aplicate local, iar aici încep să 

apară diferite paradoxuri: economiştii vizează inter-
dependenţa economiilor în cadrul pieţei mondiale, 

ecologiştii privesc problema mediului ca fiind de 
interes global, militarii fundamentează „strategii glo-

bale“, proiectarea de arme strategice care pot atinge 
orice punct de pe Terra; [1] politicienii urmăresc cu 

atenţie „ordinea mondială“ (forme de organizare şi 
conducere a lumii) având în vedere chiar formarea 

unui „guvern mondial“ sub egida ONU. Societatea 
în care trăim se află într-un amplu proces de tranziţie 

spre o nouă civilizaţie globală. Privită prin prisma 

structurii sale, economia mondială în curs de 
globalizare reuneşte două mari componente ce se 

intersectează: 
– cea a economiilor naţionale ca entităţi de bază, 

care nu sunt izolate, ci sunt interconectate prin 
comerţ, relaţii financiare, investiţii, schimburi stiinţi-

fice, asistenţă tehnică etc.; 
– cea reprezentată de corporaţiile transnaţionale 

(CTN) şi de băncile transnaţionale, care formează o 
reţea, aflată în unele privinţe deasupra graniţelor 

naţionale; această componentă majoră ar putea fi 
numită economia mondială transfrontalieră sau 

transnaţională.[10] 

Motorul acestei cunoasteri este nevoia şi parțial 

placerea, categorii specifice Viului existent pe Terra. 

Deși nevoia nu face parte în mod evident din 

categoriile filosofice sintetizate de Homo Sapiens, 

noi inginerii însă știm foarte clar acest lucru pentru 

că aceasta ne este menirea, de a găsi soluții şi de a le 

pune în practică, FEANI subliniind acest lucru cu 

mai bine de 10 ani în urmă (fig. 2.1). 
 

 
 

Fig. 2.1. Apelul FEANI. 

 

Dezvoltarea acestor tehnologii, care induce modi-

ficări până și în fondul nostru genetic, își pune 

amprenta în același timp și pe rata scăderii capacităților 

de gândire și analiză a ființei umane,  continuând să 

crească într-un mod alarmant, de neoprit.  

În paralel, se constată că fenomenul robotizării și 
cibernetizării fabricațiilor de orice fel, atrage după 

sine pierderi semnificative de locuri de muncă și pe 
cale de consecință se accentuează nevoia unei forțe 

de muncă înalt calificată. Multe meserii tradiționale 
vor disparea, exemplul japonez fiind relevant în 

acest sens: 1/3 din 3 lucrători este deja robot, iar rata 
de crestere a utilizării generalizate a roboților a atins 

deja 75%. În acest context este firesc sa ne punem 
întrebări privind conviețuirea cu actualii roboți, dar 

mai cu seamă cu bioroboții care au apărut deja în 
unele laboratoare. 

Strategiile Lisabona şi Bologna au ajuns într-un 
“punct culminant” şi, în consecință, se pune firesc 

întrebarea: în asemenea condiții cum va trebui adaptat 

învățământul nostru ingineresc pentru că deja există 
o criză profundă de ingineri în toată Europa, nu 

numai în România. 
Personal, vouă celor din generația baby boomers, 

care ați avut contact cu fabricile doar la începutul 
carierei, v-aș pune următoarea întrebare: dacă ați fi 

puși în situația de a rezolva o problemă actuală din 
mediul industrial, oare câți dintre dumneavoastră ați 

găsi o soluție pliabilă? Oare câți dintre dumneavoastră 
mai sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă într-o 

„fabrică modernă”? 
Având în vedere faptul că, în momentul de față, 

în unele universități, care au domenii de pregătire 
inginerești, se lucrează sub aproape același mod ca 

acum 2-3 decenii, în unele cazuri chiar cu aceleași 
instrumente, ar trebui, noi ca și îndrumători în 

domeniul ingineriei să ne punem mai multe semne 

de întrebare – cel mai probabil, mulți dintre dumnea-
voastră ați făcut lucrul acesta – dar poate încă nu 

suntem chiar atât de numeroși, încât să se pună 
amprenta în acest sens și să luăm măsuri pentru 

generațiile care ne vor urma și ne vor călca pragul. 
Și aici mă refer la generațiile care s-au născut și 

cresc cu nelipsitele gadget-uri.  
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Îndrăsnesc să revin din nou, către dumneavoastră, 

cu o întrebare: dacă în această epocă modernă, noi 

folosim principiile învățate pentru a-i instrui pe 

ceilalți, oare câți din generația z se vor adapta la 

mediile industriale inginerești? Propun, ca fiecare 

din noi, să-și facă un “upgrade” cu privire la ceea ce 

înseamnă tehnologii moderne și la ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru, în afara mediilor univer-

sitare, ulterior să putem pregăti viitori ingineri 

pentru “zilele de mâine”, NU pentru „zilele de ieri”, 

cum se întâmplă în unele cazuri. 

Uitându-ne la industria românească, putem re-

marca faptul ca a avut o evoluție frumoasă, cres-

cândă, chiar de admirat, până la un anumit moment. 

Imediat după revoluție, datorită marilor schimbări 

politice, industria românească a avut mult de suferit 

și încă mai suferă și în zilele noastre. În anul 1990, 

în România erau aproximativ 3,5 milioane de 

salariați care lucrau in industrii, ulterior numărul 

acestora a început să scadă, ajungând în anul 2003 la 

un număr aproximativ de 1,7 milioane de salariați.  

Dacă analizăm în paralel aceste două medii, vom 

observa, că la un moment dat, unul dintre cele două 

este în avans, punând accent pe cele din România. 

Dacă ne uităm la evoluția celui mai cunoscut 

brand românesc în întreaga lume, Dacia, putem re-

marca faptul că modificările și îmbunătățirile aduse 

acestui produs din brandul menționat, de la primul 

produs lansat pe piață – și anume, Dacia 1100 – și 

până la ultimul modelul, Dacia, din zilele noastre, 

sunt vizibile cu ochiul liber și poate că mulți dintre 

voi ați simțit acest lucru și pe pielea voastră. 

(Fig.2.2) Acest lucru ne arată că inginerii români au 

dat frâu liber viselor și au creat acest produs, mai 

bun pe an ce trece, pentru creșterea confortului 

nostru. Conform spuselor și statisticilor celor de la 

Dacia, până în anul 2017, marca Dacia a avut un 

total de 23 de modele de producție, 14 dintre ele 

oprite din producție, iar 9 în producție, ajungând din 

anul 2003 cu o cifră de afaceri de 360 milioane de 

euro în anul 2012 la o cifră de afaceri de 12,74 mi-

liarde de euro. 

Un alt exemplu, pe care aș vrea să îl menționez 

este reprezentat de evoluția industriei televizoarelor; 

de la simplele ecrane cu tub, înglobate într-o cutie de 

metal până la cele din zilele noastre, subțiri și 

“colorate”, redând niște imagini mai frumoase ca în 

realitate. (Fig. 2.3) 

Prin aceste exemple, putem remarca faptul că 

industria românească și nu numai, a avut o evoluție 

semnificativă și sunt convins că va evolua într-un 

mod mult mai rapid decât în ultimele 2-3 decenii, 

neintrând în zona de politică, care influențează 

enorm această dezvoltare. 

Pe lângă aceste exemple, putem  aminti multe 

altele care au marcat industria românească. 

 
 

Fig. 2.2. Evoluția modelului DACIA, între anii 1968-2018. 

(stânga – Dacia 1100, dreapta – Dacia Logan MCV). 

 

 
 

 
 

Fig. 2.3. Evoluția televizoarelor în România (sus - 

ELECTRONICA V.S. 43-614; jos Samsung LCD). 

 

Aruncând o privire spre celălalt mediu, cel 

universitar, la fel cum majoritatea dintre noi știm 

acest lucru, putem  constata faptul că evoluția aces-

tora a “bătut pasul pe loc” comparativ cu mediile 

inginerești. După cum vedem și în fig.2.4. cele două 

poze sunt aproape identice, exceptând câteva 

gadgeturi pe mese și diferența de culoare, și poate, și 

câteva instrumente cu care lucrează profesorii din 

ziua de azi. Principiul și modul de lucru, a rămas 

aproximativ același, comparativ cu evoluția celor-

lalte medii, să nu mai vorbim de informațiile predate 

studenților, informații pe care, de prea puține ori, 

colegii noștri le updatează celor din zilele noastre. 

Într-adevăr, există instituții care sunt la curent cu 

orice noutate și își fac update pentru orice informație 

nou apărută, pentru a pregăti viitorii ingineri ai 

următoarei generații. 

Un alt aspect, pe care aș dori să îl punctez în 

această lucrare, cu trimitere la cele două medii 
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abordate, este principiul managementului calității și 

al riscurilor, un principiu care se află într-o continuă 

dezvoltare, mai mult sau mai puțin, în fiecare dintre 

cele două medii.  
 

 
 

 
 

Fig.2.4. Evoluția universităților din România. 

(stânga 1973 – dreapta 2016). 

 

De aceea o reglementare precisă a conţinuturilor 

educaţiei terţiare duce la rigiditate şi inerţie. Cu toate 

acestea, în fiecare an intră în amfiteatre o serie nouă 

de viitori absolvenţi. Teoretic vorbind, nimic nu ne 

împiedică adaptarea formării fiecărei serii la noul 

nivel de cunoștințe în domeniu și la noile aspecte ale 

pieții forței de muncă. 

Există însă nevoie de legislaţie în acest sens, 

pentru a defini mecanismele raţionale prin care 

schimbarea, adaptarea la contextul social, se poate 

insera în rutinele universitare. Riscul este să acţio-

năm haotic, pe termen scurt, fără repere. Prin urmare 

avem nevoie de reglementare, dar nu pentru a „bate 

în cuie” anumite moduri de operare, ci pentru a se da 

statut legal ciclului schimbării. Reglementarea ar 

trebui să stabilească în ce cadre are loc o reflecţie 

critică asupra a ceea ce se întâmplă într-un program 

de studii şi cu ce instrumente se pune în loc ino-

vaţia.[8] 

În ceea ce priveşte structura şi calitatea ofertei de 

servicii a instituţiei de învăţământ superior există de 

asemenea deficienţe interne semnificative. Funcţia 

de marketing lipseşte cu desăvârşire, nefiind identi-

ficate nici oportunitatea unui produs ca nevoie a 

societăţii, nici măsura în care acesta se dovedeşte a 

fi satisfăcut nevoia respectivă. Practic sistemul 

funcţionează fără reacţie corectivă. 
În ceea ce privește calitatea și managementul 

calității în mediile industriale, lucrurile sunt destul 
de clare și vizibile, de unde rezultă și această evo-

luție a tehnologiilor. 
Sunt unele industrii care au propriile departa-

mente de cercetare și dezvoltare, fapt pentru care se 
află în topul industriilor, și practic, ele conduc piața. 

Există și alte industrii care  nu au propriile lor 
departamente de cercetare, dar în momentul în care 

apare o noutate pe piață, o procedură nouă, atunci 
acestea le adoptă și ulterior le implementează, pentru 

a avea o evoluție constantă și a fi în top cu celelalte. 

Un alt aspect foarte important, care trebuie punc-
tat în această lucrare, este proprietatea intelectuală, 

în ambele medii abordate, atât către studenți, cât și 
către angajați. 

Să luăm ca exemplu o oră de curs în care cadrul 
didactic își expune punctul de vedere cu privire la un 

anumit subiect și îi invită pe studenți să își exprime 
opinia. La o astfel de invitație, o studentă formu-

lează o opinie bine conturată asupra subiectului 
propus și îl determină pe profesor să își modifice 

poziția. Să presupunem că acesta nu o să scrie un 
articol, dar își va schimba notele de curs, prin 

urmare, în acest caz, există vreun drept de autor 
asupra criticii adusă de studentă? Atâta timp cât nu 

există un produs final definit concret, publicat într-o 
zonă de specialitate,  sunt tentat să cred că nu. 

Conform legii 8/1996, nu se  poate reclama dreptul 

de autor pentru o idee. 
Gândindu-ne la o altă situație, spre exemplu, 

atunci când un student, la final de semetru, predă un 
referat, sau chiar la finalul anilor de studiu, când 

studentul predă o lucrare de licență sau disertație, în 
care critică anumite poziții din literatura de spe-

cialitate cu privire la tema aleasă și formulează un 
punct de vedere propriu, documentat și clar deli-

mitat. Să presupunem  că studentul aduce ceva nou 
în acel referat, ulterior profesorul scrie o carte sau un 

articol în care expune un punct de vedere similar 
celui exprimat de către student sau chiar același. În 

acest caz, deoarece referatul studentului nu este 
publicat într-o lucrare științifică, profesorul nu poate 

fi acuzat de plagiat, nici de însușirea fără con-
simțământ a ideii preluate. Astfel, am putea spune că 

studentul deține un drept de autor în ceea ce privește 

referatul? Fiind predate în schimbul unei note, aceste 
referate intră într-un fel de patrimoniu comun al 

“universității”, profesorul putând face orice dorește 
cu ele.[9] 

Legea 8/1996 este destul de clară în această 

privinţă: „Opera de creaţie intelectuală este recu-

noscută şi protejată, independent de aducerea la 

cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, 

chiar neterminată.“ (Art. 1, alin. 2) Însă putem 
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considera un referat ca fiind „o operă de creaţie 

intelectuală“? Dacă nu admitem  acest statut asupra 

referatului, atunci profesorul poate face ce doreşte 

cu lucrarea, cu ideile conţinute de aceasta. [9] Nu 

este menționat nimic despre referate, lucrări sau 

prezentări în cadrul activităţilor curriculare şi extra-

curriculare, dar din punctul meu de vedere, acestea 

pot fi asemenea unor comunicări, cursuri univer-

sitare, lucrări științifice, etc. având în spate aceeași 

muncă și “rod creator” al minții cuiva. 

În mediile industriale, lucrurile legate de proprie-

tatea intelectuală sunt destul de similare, diferența 

fiind de o cunoaștere mai vastă a legislației, din 

partea angajaților asupra drepturilor de autor. 

Consider că acest aspect al proprietății inte-

lectuale a contribuit într-o mare măsură la evoluția 

celor două medii abordate, diferența dintre acestea 

fiind văzută cu ochiul liber.  

Creativitatea omului și proprietatea intelectuală 

sunt două lucruri care merg în paralel și care aduc o 

contribuție foarte mare pentru evoluția socio-econo-

mică a întregii lumi,  

3. CONCLUZII 

Procesul de învăţământ devine tot mai complex 

sub impactul noilor tehnologii informatice, depla-

sând accentul de la profesorii care îi învaţă pe 

studenţi la studenţii care învaţă de la profesori. [8] 

Personal, cred că între aceste două medii, ingine-

rești și universitare, ar trebui să existe o corelație 

foarte echilibrată, dar dacă ar fi să ne gândim mai 

bine, universitățile ar trebui să fie  cu un pas înainte, 

fiind medii de cercetare-dezvoltare. Consider că ar 

trebui să se pună mai mult accent pe îndrumători și 

modul cum aceștia transmit informațiile viitorilor 

ingineri; iar ca mediile universitare să fie cu un pas 

înaintea celor inginerești, în privința pregătirii ingine-

rilor de mâine, acești îndrumători ar trebui să aibă un 

contact periodic cu ceea ce se întamplă într-o fabrică – 

spre exemplu – și nu mă refer la modul de a vizita 

fabrica respectivă, ci la faptul de a lua parte concret la 

situațiile ce apar și poate chiar de a contribui la 

rezolvarea acelor situații. În felul acesta, noi îndru-

mătorii, am avea o experiență mai vastă în domeniul 

ingineriei și am face o translație mult mai echilibrată, 

între teorie și practică, ulterior transmițând informații 

de actualitate, în așa fel încât inginerii debutanți se 

vor adapta mai ușor la mediile inginerești din zilele 

noastre. 

Totodată, pe lângă upgrade-ul  constant al îndru-

mătorilor, ar trebui să existe un upgrade și în modul 

de transmitere a informațiilor  și al intrumentelor cu 

care se face acest lucru. 

Să presupunem, de exemplu, că ne aflăm într-o 

sală de curs, plină de studenți entuziasmați care ascultă 

cu mult interes profesorul universitar; la un moment 

dat informațiile devin prea greu de procesat, din cauza 

intervenției oboselii sau chiar a plictiselii. Dacă spre 

exemplu, la un moment dat, aprindem un ecran pe 

care proiectăm aceleași informații, dar transpuse într-

un mod mult mai interactiv și mai atrăgător, care 

captează atenția studenților, aceștia ar fi mult mai 

curioși și mai interesați de graficele și informațiile care 

au fost expuse anterior doar verbal sau scris, totodată ar 

interacționa mai mult cu profesorul îndrumător.  

Sau dacă ne gândim și mai departe și am lăsa 

mintea să creeze ceva care pentru zilele noastre ni s-ar 

pare – poate – puțin SF, ceva care să înlocuiască 

simplele folii de pe un ecran, cum ar fi niște holo-

grame, în care fiecare student în parte să aibă 

posibilitatea să se “joace” cu diferite organe de mașini, 

spre exemplu, să le rotească și să simuleze diferite 

solicitări mecanice în timp ce profesorul îndrumător 

explică din punct de vedere teoretic. În acest fel, 

percepția studenților asupra lucrurilor teoretice, ar fi 

mult mai plăcută, stimulând psihicul cât și simțul 

vizual, făcând înțelegerea teoriei mult mai ușoară. 

Pe de altă parte, dacă informațiile și modul de 

transmitere ale acestora sunt actualizate, atunci și 

dotările sălilor de curs/laborator ar trebui să fie 

updatate și utilate cu aparaturi de ultimă generație. 

Este adevărat că există săli de curs/laborator care sunt 

dotate și utilate cu cele mai noi și performante aparate 

și utilaje, este adevărat că sunt instituții de învățământ 

foarte moderne și utilate, care satisfac nevoile noilor 

generații și care sunt oarecum pe măsura acestor 

generații moderne, dar raportat la numărul de studenți 

și instituții de învătământ, acestea sunt într-un număr 

foarte mic, aproape nesemnificativ. De multe ori mă 

întreb și poate ați făcut și voi acest lucru, oare în ce 

stadiu se vor afla peste alte câteva decenii, oare sub ce 

formă vor evolua sau chiar vor mai exista aceste 

instituții de învățământ, sau tehnologia va evolua așa 

de mult încât nu va mai fi nevoie de modul actual de 

transmitere a informațiilor. Privind demarajul acestor 

evoluții din ultimii ani, tind să cred că peste alte 

câteva decenii vor exista roboți umanoizi care vor 

lucra și conlucra, cot la cot cu ființele umane, sau 

poate că în unele instituții de învățământ vor exista 

programe speciale de instruire pentru roboți umanoizi. 

În ceea ce privește transmiterea informațiilor de la 

profesori către studenți, tehnologia își poate pune 

amprenta într-un mod foarte rapid. Spre exemplu, 

poate peste câțiva ani, modul clasic de transmitere a 

informațiilor nici nu va mai exista, iar atunci, acestea 

pot fi introduse în creierul ființelor umane prin 

intermediul unui cip, asemenea unui calculator utilizat 

în zilele noastre. 
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