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REZUMAT. Lucrarea abordează două mari probleme ale învăţământului tehnic superior din România, în contextul cerinţelor comunităţii
europene: pregătirea specialiştilor şi cercetarea ştiinţifică. Se fac referiri la adaptarea planurilor de învăţământ, a programelor analitice
şi a structurii anilor de învăţământ la contextul european. Se propune ca masteratul – formă superioară  de pregătire, să se poată
realiza la orice universitate din spaţiul european, circulaţia studenţilor şi a cadrelor didactice în spaţiul comunitar să fie liberă şi fără
restricţii, iar în cercetare să se găsească parteneri în diferite domenii, cu experienţa de care se dispune şi cu dotarea existentă.

ABSTRACT. The paper deals with two important problems of academic teaching in Romania, regarding the European Union's requests.
Adapting the teaching plans, the curricula and the structure of the learning year to the European context is assessed. The authors
launch the proposal theat master courses should be alowed in any university in the European area, and also that the free mobility of
students and teachers in the Union's space should be permited wihout restrictions. Research also should find partners in different
fields, disposing of experience and up-to-date equipment.   

1. TRANZIŢIA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC
SUPERIOR DIN ROMÂNIA 

Pentru încheierea reformei din învăţământul românesc
a devenit necesară o schimbare de mentalitate. Mai exact,
depăşirea mentalităţii de aşteptare pasivă, generată de un
statut distributiv, spre o mentalitate ce favorizează iniţia-
tiva proprie,  elaborarea de proiecte,  competiţia  şi  ideile,

deoarece  progresul  nu este  posibil  fără  angajarea  iniţia-
tivei, a răspunderii şi a proiectului propriu.

Din perspectiva tendinţei de globalizare şi  mobilitate
largă a forţei de muncă cu calificare ridicată, educaţia este
tot mai frecvent considerată a fi, în acelaşi timp, factor şi
efect. În acest context, o strategie actuală trebuie să ia în
considerare diminuarea aspectelor negative şi faptul că
învăţământul superior trebuie să  joace un rol hotărâtor
în  dezvoltarea  unei  societăţi  informaţionale  bazate  pe



NOUA VIZIUNE ASUPRA CALITĂŢII EUROPENE
comunicare şi înţelegerea interesului fiecărui participant la
acest proces.

Astfel,  deşi  există  în  prezent  o  aşa-numită  piaţă  a
cererilor de educaţie superioară, facultăţile nu dispun încă
de mecanisme de adaptare, de implicare în jocul pieţei
şi  ne  permitem să  apreciem că  există  mari  inegalităţi
educaţionale legate de acces şi  dificultăţi  crescânde în
identificarea unui loc de muncă pentru absolvenţi.

În acest context, sunt strict necesare o informare pre-
alabilă  asupra tuturor programelor de studiu oferite de
universităţi şi corelarea acestora cu viitoarele locuri de
muncă oferite de mediul economic actual şi de perspec-
tivă. 

2. REPERCUSIUNILE „PROCESULUI
BOLOGNA”

Începând  cu  anul  universitar  2005-2006,  organizarea
programelor de studiu din România se vor realiza pe trei
cicluri,  conform  schemei  promovate  de  „Procesul
Bologna”, respectiv studii de licenţă, studii de masterat şi
studii universitare de doctorat.

Trecerea  la  noul  sistem  ce  va  face  începând  cu
studenţii admişi în anul I în anul universitar 2005-2006, iar
până în anul 2010, noul sistem se va generaliza în întregul
învăţământ superior din România.

Organizarea pe trei cicluri impune ca fiecare ciclu să
fie  delimitat  cu  claritate  de  celelalte  prin  proceduri
distincte de admitere şi absolvire.

Conform acestor documente semnate la Bologna şi, de
altfel,  prevăzute  şi  în  noua  lege  a  organizării  învăţă-
mântului superior, recent aprobată, studiile universitare de
licenţă  vor  avea  o  durată  de  3-4  ani  (minimum 180 de
credite  şi  maximum 240  de  credite  de  studiu  ECTS  –
European Credits Transfer System). 

Această  adaptare a învăţământului superior românesc
la cerinţele Uniunii Europene trebuie să aducă o serie de
rezultate pozitive, dintre care amintim:

●aspecte generale: diploma de licenţă se acordă după
absolvirea unui program de studii în care s-a asigurat
un  echilibru  între  cunoştinţele  generale  şi  cele  de
specialitate,  astfel  încât  absolventul  să  fie  calificat
pentru practicarea unei profesii;
●cunoştinţe şi procese de cunoaştere: reproducerea şi

înţelegerea cunoaşterii specifice domeniului de studiu
considerat ca un tot şi a modului de stabilire de relaţii
cu cunoaşterea din alte discipline şi arii profesionale;
familiarizarea  cu  cele  mai  recente  dezvoltări  ale
cunoaşterii şi ale aplicaţiilor profesionale în domeniu;
înţelegerea şi  aplicarea principiilor fundamentele de
investigare specifice domeniului;
●abilităţi cognitive: aplicarea cognitivă şi profesională

a  conceptelor,  teoriilor  şi  metodelor  de  investigare
fundamentale  din  domeniul  de  studiu;  capacităţi  de
sintetizare şi interpretare a unui set de informaţii, de
rezolvare a unor probleme de bază  şi  de evaluare a

concluziilor  posibile;  analiza  independentă  a  unor
probleme şi capacitatea de a comunica şi demonstra
soluţii alese;
●competenţe generale: culegerea, analiza şi interpreta-

rea de date şi  informaţii  cantitative şi  calitative din
diverse  surse  alternative,  respectiv  din  contexte
profesionale  reale  şi  din  literatura  disponibilă  în
domeniul;  utilizarea  unor  moduri  diverse  de
comunicare  scrisă  şi  orală,  inclusiv  într-o  limbă
străină;  competenţe superioare  în  utilizarea tehnolo-
giilor informatice. 

3. COMPATIBILIZAREA SISTEMULUI
DE ÎNVĂŢĂMÂNT TEHNIC SUPERIOR

În  aplicarea  noului  sistem  de  organizare  a  învăţă-
mântului  superior  pe  cicluri  de  studii,  trebuie  avută  în
vedere compatibilizarea sistemului de învăţământ superior
din  România  cu  sistemele  de  învăţământ  superior  din
cadrul  Spaţiului  european  al  învăţământului  superior.
Această compatibilizare se va realiza prin:

–aplicarea în toate universităţile a Sistemului european
de credite de studiu transferabile (ECTS);

–dezvoltarea  cooperării  în  cadrul  reţelelor  şi  a  altor
autorităţi  competente,  în  vederea  implementării
Convenţiei  de  la  Lisabona  privind  echivalarea  şi
recunoaşterea diplomelor;

– generalizarea,  până  în  anul  2005,  a  sistemului  de
Supliment  de  diplomă,  inclusiv  tradus  în  limba
engleza, care va fi eliberat fiecărui absolvent, în mod
gratuit;

–promovarea  dimensiunii  europene  a  învăţământului
superior din România, prin schimbări în conţinut şi
orientarea  materiilor  de  studiu  spre  cele  din
universităţile  Uniunii  Europene,  precum  şi  prin
obţinerea de credite de studii în universităţi din alte
ţări europene;

– dezvoltarea de programe de studii integrate, care să
conducă la obţinerea de diplome (joint degrees);

–dezvoltarea masteratelor şi a şcolilor doctorale euro-
pene,  pe  baza  colaborării  internaţionale,  bilaterală
dau multilaterală. 

Realizarea consorţiilor universitare. Consorţiile uni-
versitare sunt definite ca fiind alianţe voluntare bazate pe
acorduri  între  două  sau  mai  multe  universităţi,  dar  şi
institute de cercetare ştiinţifică ce pot fuziona cu univer-
sităţile cu care au corespondenţă sub aspectul domeniului
de cercetare  abordat.  De  asemenea,  universităţile  se  pot
asocia,  în  cadrul  unor  parteneriate  publice  sau  publice-
private, într-o formă juridică legală, pe baza unui contract
de parteneriat.

Consorţiul care se poate realiza între universităţi şi in-
stitute de cercetare are, în principal, următoarele obiective:

–asigurarea  utilizării  eficiente  şi  a  economisirii  re-
surselor  materiale,  financiare  şi  umane  ale
unităţilor componente;



– reducerea substanţială  a  costurilor  prin  utilizarea  în
comun a infrastructurii didactice şi de cercetare;

–oferirea către studenţi a posibilităţii de a urma diferite
cursuri  sau  specializări,  pe  baza  acumulării  şi
transferului de credite, în cadrul consorţiului;

– identificarea domeniilor şi  organizarea de centre de
cercetare  de  excelenţă  şi  susţinerea  lor  logistică  şi
financiară,  spre  a  devenii  competitive  la  nivel
European;

–asigurarea unor facilităţi privind mobilitatea cadrelor
didactice în interiorul consorţiului. 

4. STRATEGII DE MODERNIZARE
A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
PRIN DEZVOLTARE DURABILĂ

Integrarea în aria  europeană  a  educaţiei  şi  cercetării,
deziderat al Uniunii Europene lărgite şi compatibilizarea
specializărilor  şi  a  programelor  curiculare  la  nivel  eu-
ropean  reprezintă  obiective  majore  ale  învăţământului
superior  chemat  să  contribuie  la  dezvoltarea  societăţii
bazate pe cunoaştere.

Toate  aceste  obiective  impun  o  strategie  de  trans-
formare a universităţilor în entităţi foarte dinamice, cu un
management performant, care să asigure o cât mai ridicata
cotă  de  compatibilitate  cu  cele  mai  performante  univer-
sităţi din Europa.

Declaraţia  de  la  Berlin  insistă  asupra  faptului  că
Spaţiul european al educaţiei şi aria europeană a cercetării
ştiinţifice reprezintă  pilonii principali ai societăţii  bazate
pe cunoaştere.

Învăţământul superior contemporan este supus, pe plan
mondial, presiunii a cel patru vectori importanţi ce vizează
schimbarea acestuia:

– globalizarea;
– tehnologia informaţiei şi a comunicării;
– competiţia pentru resurse financiare;
– competiţia pentru studenţi.

Adoptarea  oricărei  strategii  de dezvoltare  a  universi-
tăţilor  presupune  abordarea  acestor  factori  în  strânsă
corelare cu creşterea cererii individuale de studii superioare
în prezenta unei oferte educaţionale extinse în aria publică,
precum şi în cea privată.

În aceste condiţii a devenit o necesitate adoptarea unei
strategii de transformare a universităţilor, care să asigure
dezvoltarea durabilă a acestora şi creşterea contribuţiei lor
la  dezvoltarea  capitalului  intelectual,  cognitiv  şi  tehno-
logic al naţiunii noastre.

Universităţile  trebuie  să-şi  afirme  pregnant  vocaţia
europeană prin dezvoltări convergente în cadrul spaţiului
european  al  învăţământului  superior  şi  al  cercetării  şti-
inţifice, într-un mediu competiţional interuniversitar acerb
pe o piaţă academică tot mai funcţională. Aceasta afirmare
care, în mod natural, impune o transformare, va trebui să
aibă  loc într-un context marcat de existenţa unor impor-
tante decalaje între calificările solicitate de piaţa forţei de
muncă şi cele conferite de universităţi, de o subfinanţare
cronică  în  raport  cu  universităţile  din  ţările  europene
dezvoltate şi de o lipsă acută de cadre didactice tinere şi cu
performanţe reale.

Elaborarea strategiei  de dezvoltare  pentru o perioadă
scurtă  sau  medie,  într-un  context  caracterizat  de  reale
provocări la nivelul întregului sistem de învăţământ din
România şi, desigur, la nivelul spaţiului de învăţământ
european,  reprezintă  un  demers  pe  cât  de  dificil  de
realizat, pe atât de necesar. 
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