
EVOLUŢII CALITATIVE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SUPERIOR SUB IMPACTUL TEHNOLOGIEI

INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

Prof. dr. ing. Mihai EXARHU,
Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

Absolvent al Facultăţii de Mecanică din UPB, specializarea Maşini hidraulice şi pneumatice, în anul 1966, şi
al Academiei de Ştiinţe Economice, Facultatea de Economia Producţiei, Construcţiei şi Transporturilor, în
anul 1978. Doctor inginer în hidraulică teoretică din anul 1985. În perioada 1966-2004 a ocupat succesiv
posturile de preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar şi profesor în catedra de hidraulică şi maşini

hidraulice din UPB. Domenii de activitate: turbomaşini hidraulice şi pneumatice, măsurări hidraulice, lichide
neomogene, aparataj hidraulic, examinare computerizată. Autor a 7 cărţi şi 97 de articole de specialitate.

REZUMAT. Lucrarea prezintă  avantajele trecerii  la evaluarea computerizată  a  cunoştinţelor  (CAA) şi  anume productivitatea mai
ridicată (timp total de examinare/număr de studenţi), caracterul mai obiectiv şi probatoriu, precum şi buna adaptare la învăţarea
asistată de calculator (e-learning) şi la învăţământul la distanţă. Integrarea învăţământului în societatea informatizată va conduce şi
la schimbări ale arhitectonicii campusurilor universităţilor, cu o pondere mărită a sălilor mici şi a laboratoarelor. În adoptarea noilor
tehnologii didactice trebuie să se ţină seama şi de aspectele psiho-pedagogice, fiind posibile temporar şi reacţii de respingere a
acestei evoluţii atât de către studenţi, cât şi de către unele cadre didactice. În cadrul Universităţii „Politehnica” din Bucureşti este
larg aplicată examinarea computerizată, cu particularităţile specifice învăţământului tehnic..

ABSTRACT. The paper presents the advantages of passing to computer aided assessment (CAA), namely the high productivity (total
assessment time/number of students), the character more objective and more positive proof, a good adaptation to e-learning and to
distance education. The integration of the education in informatised society will lead to changes in architectonic of universities campus,
with a greater percentage of small classrooms and laboratories. In adaptation of didactic technologies, the psycho-pedagogical aspects
must also be considered, other wise the temporary reject of this evolution by the students and also by some professors may appear. In
„Politechnica” University of Bucharest is largely applied the computerized assessment, particularized for technical education.

1. INTRODUCERE

Ultimele decenii  pot  fi  caracterizate  prin  dezvoltarea
explozivă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
şi  prin  pătrunderea  acesteia  practic  în  toate  activităţile
societăţii. Deşi  este pionier în dezvoltarea acestor tehno-
logii, învăţământul universitar tradiţional pare reticent în a
le aplica pentru propria restructurare. 

Activităţile didactice planificate sunt  împărţite  în ore
de curs (prelegeri) şi ore de aplicaţii (seminare, laboratoare,
proiecte). Trebuie observat că orele de curs sunt destinate
preponderent  transmiterii  informaţiei  de  la  profesor  la
studenţi, primii emiţând-o pe cale orală sau vizuală (scriere
pe  tablă)  şi  ultimii  înregistrând-o  în  scris  pe  suport  de
hârtie. Într-o oarecare măsură, acelaşi proces se petrece şi
la orele aplicative. Se poate constata că procesul de trans-
mitere a informaţiei ocupă  cea mai mare parte din timp,
dezbaterea,  coroborarea  şi  însuşirea  acestor  informaţii
trecând pe planul al doilea. Acest fapt a fost inerent în
perioadele  în  care  tipărirea  era  mijlocul  principal  de
înregistrare şi transmitere a informaţiei, şi era condiţionat
de  costuri  impuse  de  acest  proces.  Pe  măsura  trecerii
timpului  au  apărut  automultiplicarea  (utilizând hârtia  de

indigo) şi multiplicarea prin fotocopiere (termenul popular,
la noi, fiind „xerox”), care au golit în parte amfiteatrele. 

Sistemele clasice de tipărire au suferit o evoluţie vizibilă,
trecându-se la multiplicarea prin fotocopierea manuscrisului
tehnoredactat de către autor, element care a dus la micşo-
rarea tirajului economic. Din ce în ce mai mult se utilizează,
însă, sisteme de înregistrare a cunoştinţelor pe suport electro-
magnetic sau optic (dischete şi CD-uri), care reduc la valori
infime  costurile  transferului  de  informaţie  propriu-zis.  Pe
actualele CD-uri se pot introduce, într-un timp foarte scurt
şi cu costuri reduse, cursuri întregi. În această situaţie, se
pune întrebarea dacă obiectivul orelor de curs rămâne acelaşi,
şi  în  final,  dacă  marile  amfiteatre  mai  sunt  necesare  în
universităţi.  Trebuie  văzut  dacă  un  cadru  didactic  de
predare trebuie să fie în primul rând un bun prezentator al
unui material, sau mai curând realizatorul unui material cât
mai documentat şi logic, cu o prezentare cât mai didactică,
ce urmează să fie transmis studenţilor la deschiderea unui
curs  pe  CD sau pe alt  suport.  În  acelaşi  timp,  contactul
direct  cu  studenţii  fiind  indispensabil,  cursurile  s-ar
transforma în ore de dezbateri şi s-ar apropia de activităţile
de seminarizare. 
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Această schimbare, pe care învăţământul la distanţă o

prefigurează, necesită şi schimbări de mentalitate, începând
cu renunţarea la marile amfiteatre, necesare numai pentru
acţiuni  festive  sau  organizatorice,  la  redefinirea  activi-
tăţilor unui profesor (el devenind în primul rând elaborator
al  unor  materiale),  la  unificarea  activităţilor  de  curs  şi
seminar şi la o nouă normare a acestor activităţi.

2. PROCESUL DIDACTIC ÎN FAŢA
MODERNIZĂRII

Procesul de învăţare este el însuşi, în faţa unei moder-
nizări.  În majoritatea situaţiilor,  procesul de însuşire a
cunoştinţelor şi al dobândirii obişnuinţei folosirii acestora
(obiectiv final, de fapt) poate fi eficientizat. Trebuie arătat
că majoritatea orelor de aplicaţii se compun din activităţi
desfăşurate  individual  de studenţi  şi  din  activităţi  desfă-
şurate de perechi student-cadru didactic.  Cum timpul de
conlucrare al cadrului didactic este limitat de orele acor-
date activităţii respective, fiecare student are parte numai
de o fracţiune din acest timp. De aici rezultă necesitatea
unor formaţii reduse de studiu, astfel ca această fracţiune să
fie cât mai mare. Trecerea la educaţia asistată de calculator
(e-learning)  permite  pe  tot  parcursul  orei  o  conlucrare
student-calculator,  conlucrarea directă  cu cadrul  didactic
fiind complementară. În acest mod însuşirea modului de
aplicare  a  cunoştinţelor  este  superioară.  Din  păcate,
tehnologia informaţiei a făcut încă puţin în acest domeniu,
e-learningul fiind încă bazat pe sisteme test-grilă, deci cu o
activare mai  redusă  a  studentului.  În  domeniul  învăţă-
mântului ştiinţific şi tehnic, s-a făcut un pas înainte la
aplicaţiile tip problemă, deoarece programele obişnuite pot
corecta  singure  cel  puţin  rezultatul  final  al  problemelor
indicat de student. 

3. EXAMINAREA ASISTATĂ DE
CALCULATOR.

Ca orice activitate umană, şi învăţământul trebuie să se
finalizeze printr-o evaluare a rezultatelor. Examinarea pe
parcurs  mai  este  denumită  evaluare  formativă,  iar  cea
finală, evaluare cumulativă.

Evaluarea cunoştinţelor la o disciplină sau la un grup
de discipline poate fi:

– totală – practic asupra întregului volum de cunoştinţe
transmise;

– prin sondaj, în acest caz selectându-se un anumit set
de întrebări, iar pe baza răspunsului la acestea acordându-
se calificativul general.

Desigur, cu cât testul va cuprinde o pondere mai mare
a noţiunilor şi ideilor supuse evaluării, cu atât rezultatul va
fi mai concludent sub raportul gradului de însuşire a aces-
tora. Timpul alocat evaluării, atât de către examinat cât şi
de către examinator, raportat la volumul tematicii exami-
nate, impune însă, în majoritatea evaluărilor, cumulative o

examinare prin sondaj în privinţa volumului cunoştinţelor
însuşite, iar în cele formative clasice, şi un sondaj asupra
numărului de persoane examinate.

Evaluarea pe calculator va permite în primul rând creş-
terea productivităţii examinării (timp total de examinare/
număr de studenţi examinaţi), şi pe cale de consecinţă şi a
volumului de cunoştinţe supuse examinării.

După  forma de comunicare dintre examinator şi  exa-
minat se cunosc evaluările scrise, evaluările orale şi lucrările
practice,  fiecare cu avantajele şi  dezavantajele specifice.
În prezent, la acestea se adaugă examinarea computerizată.

Timpul consumat pentru examinarea unui candidat,  t,
se compune din : 

– timpul de gândire al candidatului, notat cu tg, 
– timpul de comunicare, notat cu tc, 
– timpul de verificare de către examinator şi de notare

a răspunsului, notat cu tv;

g c vt t t t= + + (1)

Este evident că fiecare dintre aceste componente depin-
de în primul rând de volumul de materie supus examinării,
iar în unele situaţii mai puţin specifice învăţământului, şi
de viteza impusă pentru răspunsuri.

Timpul de gândire al candidatului, tg, deci de pregătire
a răspunsurilor, este cel care trebuie supus cel mai puţin
unor viitoare limitări, fiind puţine posibilităţi de reducere.

Timpul de comunicare este determinat de modurile ac-
tuale de comunicare interumană: prin vorbire, prin scriere
(la tablă, pe hârtie, pe calculator), şi prin indicare (gesticu-
lare),  fără  să  se  întrevadă  pentru  următoarea  etapă,
modalitate de comunicare mai rapidă.

Într-o examinare orală curentă comunicarea şi verifica-
rea se fac, în cea mai mare, parte concomitent. Diferenţe
apar atunci când se scriu elemente pe tablă, iar notarea pro-
priu-zisă ocupă un timp scurt. Dimpotrivă, la o examinarea
scrisă,  timpul de verificare consumat de către  examinator
este preponderent.

Timpul alocat examinării unui grup de candidaţi,  T, nu
este niciodată egal cu timpul alocat examinării unui candi-
dat multiplicat cu numărul n al candidaţilor, ci mai redus.

T n t< ⋅ (2)

Astfel, într-o examinare orală, pregătirea răspunsurilor
de  către  un  candidat  se  face  în  paralel  cu  examinarea
candidaţilor  precedenţi,  examinatorul  consumând  timp
doar  pentru  pregătirea  răspunsurilor  de  către  primul.
Organele de simţ ale omului şi necesitatea unei examinări
atente permit, însă, doar o comunicare concomitentă între
două persoane, un examinator şi un examinat. Timpul de
comunicare, împreună cu cel de verificare şi notare, con-
stituie consumul cel mai mare de timp pentru examinator,
ca  şi  perioada  cu  consum nervos  maxim şi  sursa  unor
aprecieri subiective. Deci este valabilă o relaţie de tipul

g cT t n t= + ⋅ (3)

Într-o examinare scrisă, timpul de gândire şi de comu-
nicare,  egal  cu  durata  lucrării,  fiind  unic  pentru  toţi



candidaţii, este cu atât mai convenabil pentru examinator cu
cât este mai mare numărul de candidaţi. Dimpotrivă, timpul
de  verificare  rezultă  prin  multiplicarea  timpului  acordat
unui candidat cu numărul acestora, fiind principalul consum
de timp pentru  examinator,  caracterizat  şi  printr-un  efort
intelectual  intens.  Există,  însă,  atât  avantajul  unei  viteze
ceva mai mari a corecturii, cât şi al conservării răspunsului
pentru o viitoare reevaluare. Timpul de verificare a lucrării
fiecărui examinat este, într-o oarecare măsură, aleator, fiind
diferit  pentru  o  lucrare  ordonat  concepută  şi  cu  un scris
lizibil şi pentru una dezordonată şi ilizibilă. Examinatorii cu
experienţă  ştiu  că  cel  mai uşor  sunt  de corectat  lucrările
foarte  bune  şi  cele  foarte  slabe.  Acest  timp constituie
rezerva de creştere a vitezei operaţiei de evaluare. Relaţia
corespunzătoare este

g c vT t t n t= + + ⋅ (4)

Din punctul de vedere al  consumului de timp pentru
examinator, examinarea computerizată concomitentă a mai
multor candidaţi constituie o soluţie ideală. Printr-o astfel
de evaluare  computerizată,  atunci  când se  dispune de  o
baza  materială  corespunzătoare,  adică  fiecare  candidat
dispune de un calculator  (o  staţie  în  reţea),  procesul  de
gândire  şi  de  comunicare  este  realizat  concomitent  de
către toţi candidaţii, pentru examinator contând o singură
dată,  iar  cel  de  verificare,  care  era  cel  mai  lung  la  o
examinare scrisă, este foarte scurt, operaţia fiind efectuată
de calculator  într-un  interval  de  timp  neglijabil.  Vom
avea în vedere că examinatorul consumă, totuşi, un timp tn

pentru notare, relaţia fiind 

g c nT t t n t= + + ⋅  n vt t< (5)

În consecinţă este posibilă o evaluare formativă zilnică
a  tuturor  cursanţilor,  cadrul  didactic  având  o  imagine
generală  certă  asupra gradului de înţelegere şi însuşire a
materiei predate. În acest mod sunt posibile, deci, atât o
bună  notare  a  activităţii  din  timpul  cursului  (în  special
atunci  când  se  acordă  un  mare  număr  de  puncte  credit
pentru activitatea din timpul  semestrului),  cât  şi  un bun
raport  între  volumul  de  materie  predat  şi  cel  examinat,
deci o examinare globală.

Prin viteza sa, examinarea computerizată asigură, deci,
cel  puţin pentru examinator,  volumul maxim de investi-
gare într-un interval dat de timp.

Evaluările  scrise  şi,  evident,  cele  computerizate  pre-
zintă  avantajul  unei  examinări  a  tuturor  candidaţilor  cu
subiecte cu grade de dificultate identice, al unor aprecieri
concomitente şi mai riguroase, cu posibilitatea unor corec-
turi repetate şi cu grade apropiate de exigenţă. În acelaşi
timp, examinarea scrisă şi cea computerizată pot duce la
calificarea unor candidaţi  incapabili  psihic de dialog, de
tehnica argumentării şi a susţinerii unei idei, iar în lipsa
supravegherii corespunzătoare, la copierea rezultatelor de
la colegi.

În cazul examinărilor computerizate, prin adăugarea la
reţeaua de calculatoare a unei imprimante sau a unei înre-

gistrări într-un fişier pe calculator, se asigură şi conservarea
răspunsurilor, la fel ca la un examen scris.

Evaluările  orale  prezintă  avantajele  şi  dezavantajele
opuse  celor  ale  evaluărilor  scrise,  în  principal  imposi-
bilitatea de a asigura un nivel egal de dificultate tuturor
întrebărilor şi, deci, o inegalitate a şanselor candidaţilor. 

Deocamdată, este poate indicat să se combine cele trei
categorii  de  examinări,  cea scrisă  clasică,  cea  compute-
rizată  şi  cea  orală,  cu  ponderi  diferite  specifice  fiecărei
discipline, astfel încât rezultatul să  reflecte cât mai con-
cludent capacitatea candidatului.

Orice examen sau concurs trebuie să asigure trei cerinţe:
– discriminarea  (diferenţierea)  clară  şi  corectă  a  candi-

daţilor;
– minimizarea erorilor aleatorii de apreciere;
– caracterul obiectiv al examinării.

Discriminarea  candidaţilor  implică  alegerea  unor  su-
biecte  care  să  asigure  diferenţieri  ale  notelor  cu  erori
acceptabile de apreciere. Această discriminare se poate
realiza printr-un raport  just  între gradul de dificultate al
întrebărilor şi nivelul examinaţilor. În cazul examinărilor
orale,  discriminarea  se  realizează  întotdeauna,  examina-
torul punând întrebări cu grade de dificultate diferite, până
obţine un clasament. Examenele scrise clasice nu au acest
avantaj,  corectura  relevând  rezultatele  abia  după  înche-
ierea examenului.  Discriminarea este strict necesară  în
cazul  concursurilor,  dar  tocmai  aici  se  aplică  mai  des
examinarea scrisă.

O evaluare computerizată realizează corectura aproape
în timp real, examinatorul având posibilitatea să introducă
chestiuni  mai  dificile  chiar  pe  parcursul  examenului,
gândit eventual în două reprize. Această operaţie poate fi
făcută şi în mod automat, chiar de câtre calculator, printr-
un  program  de  examinare  cu  diferite  niveluri  de  difi-
cultate, accesul la nivelul superior depinzând de depăşirea
celui inferior.

Principala modalitate existentă în prezent pentru mini-
mizarea erorilor aleatorii de apreciere şi pentru asigurarea
obiectivităţii  maxime  a  aprecierii  este  utilizarea  unor
comisii de examinare, considerându-se că mai multe minţi
pot  detecta şi  elimina mai sigur greşelile  involuntare de
apreciere  şi  influenţa  legăturilor  interpersonale  examin-
ator-examinat. Practica ne arată, însă, că această soluţie nu
este infailibilă.

Examinarea orală  de către o comisie este  eliminată
datorită vitezei reduse şi a lipsei unor documente de probă
simple, fapt care lasă loc realizării unor falsuri intelectuale
prin  consemnarea  unor  aprecieri  în  neconcordanţă  cu
răspunsurile.

Examenul  scris,  cu  mai  mulţi  corectori  acţionând
independent, atunci când se respectă regulile de menţinere
a secretului, rămâne cel mai obiectiv. Aceasta explică  şi
larga lui  utilizare în cadrul  concursurilor.  Totuşi,  la un
număr mic de candidaţi, recunoaşterea scrisului, sau semne-
le convenţionale introduse de candidaţi pot constitui căi de
desecretizare a persoanei examinatului. Dimpotrivă, pentru
un număr mare de candidaţi, multiplicarea subiectelor poate
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duce,  în  cazul  unor  defecţiuni,  la  dezvăluirea  înainte  de
termen a subiectelor către unii candidaţi.

Formularea subiectelor de către o comisie măreşte în
acelaşi timp probabilitatea ca acestea să  le fie transmise
unor  candidaţi  contra  unor  avantaje  materiale  sau  sub
presiune, mai ales în cazul unui examen cu miză ridicată,
iar realitatea a arătat că acestea nu sunt nişte cazuri ipo-
tetice.

Într-o examinare computerizată calculatorul poate alege
singur subiectele dintr-o listă suficient de mare pentru a nu
putea fi ghicite, poate corecta cu probabilitate minimă de a
greşi şi nu are stări emoţionale sau sentimente personale
faţă de candidaţi. De aici rezultă superioritatea acestuia în
privinţa calităţii examinării.

4. CONCLUZII

Aşa  cum s-a  văzut  din  cele  expuse,  trecerea  de  la
examinatorul uman la cel electronic prezintă atât o serie
de  avantaje,  cât  şi  dezavantaje,  prezentate  pe  scurt  în
continuare.

Principalul avantaj este creşterea importantă a eficien-
ţei procesului de evaluare prin mărirea vitezei acestuia,
ceea  ce  permite  evaluarea  unui  volum  mai  mare  de
materie, cu o frecvenţă mai mare, şi a unui număr mai
mare de candidaţi. 

Caracterul  obiectiv,  impersonal,  al  aprecierii  trebuie
subliniat. Nici un examinat nu va avea motiv să se plângă
de  resentimentele  personale  ale  examinatorului  sau  de
favorizarea unuia dintre colegii săi. Nici examinatorul nu
va mai fi supus presiunilor de tot felul, administrative sau
psihice,  rolul  său  în  procesul  de  examinare  propriu-zis
fiind pasiv.

Erorile de apreciere datorate oboselii, stresului exami-
natorului sau stărilor emoţionale ale acestuia vor dispărea,
rămânând numai cele datorate stării tehnicii de calcul.

Timiditatea  sau  emotivitatea unor  candidaţi  se  va
diminua ca urmare a relaţiei cu un element impersonal.

Secretul unor subiecte va fi garantat, ele fiind alese de
calculator chiar în momentul examinării.

Va fi posibilă  autoevaluarea la nivel naţional, în mă-
sura în care, conform programelor guvernamentale, şcolile
vor fi legate într-o reţea naţională sau chiar internaţională.

De asemenea, va fi posibilă existenţa, în paralel cu manua-
lele clasice, şi a unei pieţe a programelor de autoevaluare.
În  acest  fel,  fiecare  instituţie  de  învăţământ  va propune
teste care să permită candidaţilor să-şi verifice forţele pro-
prii şi să urmeze studii adecvate capacităţilor intelectuale
pe care le posedă.

Posibilitatea stocării răspunsurilor  pe  dischete,  astfel
arhive uriaşe se pot înlocui cu câteva cutii.

Este  necesar  să  se  menţioneze  şi  unele  dezavantaje,
cum sunt cele prezentate în continuare.

Sunt necesare investiţii în tehnica de calcul  pentru a
dispune de o bază  materială  adecvată.  Evoluţia societăţii
va impune, oricum, aceste investiţii.

Cel ce parcurge un ciclu bazat numai pe examinări pe
calculator  poate  suferi  o  reducere  a  capacităţii  de  ex-
primare verbală,  o  pierdere a  obişnuinţei  discuţiilor,  a
argumentării şi contraargumentării, şi va căpăta un posibil
grad de dezumanizare într-o societate în care dimensiunile
comunicării tind să prevaleze.

Într-o primă fază, în care vor predomina programele cu
grad  interactiv  redus,  accentul  va  cădea,  într-o  măsură
relativ mare, pe memorie.

Este  clar  că,  cel  puţin  într-o  primă  etapă,  numai  în
unele domenii vor fi posibile sau recomandabile evaluările
computerizate,  dar  creşterea  posibilităţilor  oferite  de
informatică va mări numărul acestora.

Trecerea la noua formă de şcoală nu se va face fără o
reacţie atât din partea unor cadre didactice, puţin dispuse
să  accepte  o  schimbare,  cât  şi  din  partea  unor  studenţi,
practic la fel de tradiţionalişti. Din acest motiv, transfor-
mările trebuie introduse treptat, fără a scădea exigenţa şi
cu posibilitatea corectării unor erori de parcurs. 

Aceste transformări sunt strict necesare şi este mai bine
să  fie  efectuate  într-un  ritm  acceptabil,  decât  într-unul
impus de o situaţie de rămânere în urmă.
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