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REZUMAT. Lucrarea îşi propune evidenţierea unor principii manageriale specifice mediului privat, în bună corelare cu obiectivele reale ale
sistemelor educaţionale din ţările membre ale Comunităţii europene, stabilite în urma unor studii efectuate atât pe grupuri înregimentate în
învăţământul de stat cât şi pe grupuri înscrise în structuri educaţionale private. Desigur, sunt luate în considerare forme metodologice care
să  asigure menţinerea şi  îmbunătăţirea continuă  a  Sistemului de Management al  Calităţii  (SMC), implementat şi  certificat conform
cerinţelor standardului internaţional de referinţă ISO 9001:2000. De asemenea, sunt avute în vedere obiective cum ar fi: promovarea în
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toate entităţile educaţionale, cultura calităţii şi principiul orientării către clienţi, satisfacerii depline a cerinţelor şi aşteptărilor acestora,
precum şi în relaţiile cu autorităţile competente (MECT, CNEAA, RENAR, SRAC, etc.), pentru problemele privind calitatea.

ABSTRACT. The paper want to propose the making evident for some managerial principles good for private medium, with a good
correlation with the real objectives by educational systems from the states members of European Community, established after
many studies makes on groups registries in state education institute and in private education structures. Certainly, are considered
methodological  forms which to ensured the maintaining and improving of  Quality Management System (QMS),  introduced and
certificated in according with international standard of reference as ISO 9001:2000. Also, it’s known the objectives like: promotion
in all education units, quality culture and orientation principle to the costumers, full satisfaction of asks from them, and also in
relations with the competences authorities (MECT, CNEAA, RENAR, SRAC, etc.), for problems looking the quality. 

1. INTRODUCERE

Creşterea competitivităţii în Europa pentru recuperarea
decalajului faţă de SUA este un obiectiv strategic relansat
odată cu reuniunea de la Lisabona din martie 2000. România,
conform Raportului Global al Competitivităţii 2003-2004, se
situează pe locul 67 din cele 80 de ţări analizate în Raport
[1]. O modalitate de îmbunătăţire a acestui indicator este şi
ridicarea nivelului de pregătire profesională a populaţiei în
concordanţă  cu nevoile de pe piaţa forţei de muncă  şi
dezvoltarea,  mai  ales  la  ingineri,  a  spiritului  de  între-
prinzător în vederea creării de oportunităţi de afaceri, care
să contribuie la dezvoltarea pieţei forţei de muncă. 

Ultimul deceniu al Mileniului II a fost marcat pentru Ro-
mânia de o cotitură radicală spre o economie de piaţă. În
spectrul tranzitoriu parcurs apariţia structurilor educaţionale
private a determinat creşterea gradului de competitivitate în
Sistemul  naţional  de  educaţie  şi  învăţământ.  Şi  pentru
pregătirea viitorilor ingineri, şcoala privată îşi găseşte locul
potrivit, ca rezultat al unei unităţi de interese cu un caracter
special, unde domină spiritul particular într-o activitate de
interes personal, dar cu importante repercusiuni societale. 

Deoarece  calitatea  se  apreciază,  poate,  mai  mult  în
mediul relaţiilor private decât într-un context general, glo-
bal, aspectele manageriale au particularităţi semnificative.
În acest sens, pentru a se acorda o importanţa meritată, pe
baza  Legii  consorţiilor  universitare,  s-a  creat  un  pol  de
învăţământ  privat  românesc  în  zona  de  vest  a  ţării,  cu
centrul la Arad. Astfel, Facultatea de inginerie a Univer-
sităţii  „Ioan  Slavici”  din  Timişoara,  este  într-o  deschisă
colaborare cu Universitatea de stat Politehnica din Timi-
şoara, dar racordată la un sistem privat de învăţământ, care
deja  îşi  clădeşte  o  tradiţie.  În  cei  aproape  cinci  ani  de
existenţă  a Universităţii „Ioan Slavici” cadrele didactice,
formate în principal în sistemul de învăţământ de stat, s-au
realizat  diferite  studii,  atât  pe  grupuri  înregimentate  în
învăţământul  de  stat,  (în  special  la  Universitatea  „Poli-
tehnica” din Timişoara), cât şi pe grupuri înscrise în struc-
turi educaţionale private, (în special în propria instituţie).

2. PARTICULARITĂŢI ALE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI INGINERESC
PRIVAT

Recent statisticile arătau faptul că statul român cheltu-
ieşte de 15 ori mai puţin pentru un student, faţă de ţările
Comunităţii  europene. Premisa de la care se porneşte în

finanţarea învăţământului superior este că statul nu alocă
fonduri  pentru  derularea  procesului  de  învăţământ,  ci
finanţează  rezultatele  acestuia  [4].  Fiecare  universitate
primeşte o cotă direct proporţională cu numărul de studenţi
ai  acesteia.  Acest  aspect  poate  fi  considerat  o  cauză  a
dezvoltării  învăţământului  privat,  deoarece,  în  alternativă,
învăţământul particular se autofinanţează din taxe, în multe
situaţii chiar mai mici, pe student, dar cu o gospodărire mult
mai judicioasă. Pentru a exista, o universitate particulară are
în  permanenţă  două  obiective de  performanţă:  activitatea
didactică şi ştiinţifică şi activitatea administrativă.

În ambele direcţii indicatorii de eficienţă se bazează pe
calitate. 

Din totalul domeniile de specialitate, în anul universitar
2002-2003 au fost cuprinşi în învăţământul privat pentru
domeniul ştiinţelor inginereşti 3605 studenţi, reprezentând
2,82 % [4]. Acest procent foarte redus pune în evidenţă
mai multe aspecte:

– inerţia  crizei  manifestate  de  dezinteres  pe  piaţa
muncii faţă de profesia de inginer;

– oferta  generoasă  de  finanţare  de  către  stat  faţă  de
pregătirea inginerească; 

– numărul  mare  de  ingineri  disponibilizaţi  în  urma
desfiinţării  sau  reducerii  activităţii  a  mai  multor
întreprinderi industriale;

– dificultatea organizatorică  de asigurare a condiţiilor
necesare  pentru  desfăşurarea  activităţii,  mai  ales  a
celor cu caracter aplicativ. 

O altă particularitate a învăţământului tehnic privat este
dată de procentul foarte ridicat de studenţi (la Facultatea
de inginerie a Universităţii „Ioan Slavici” peste 80%), cu
deja  o  experienţă  în  producţie,  studenţi  care  îşi  câştigă
singuri  banii  necesari  pentru  plata  taxelor  şcolare,  unii
absolvenţi  ai  altei  facultăţi,  studenţi  mult  mai  motivaţi
pentru eficienţa procesului de învăţământ. 

3. PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI
CALITĂŢII 

Pornind de la orientările şi direcţiile generale de acţi-
une a managementului calităţii, în structurile educaţionale
din domeniul tehnic sunt incluse activităţi cum ar fi:

– conceperea şi implementarea unui sistem de manage-
ment  al  calităţii  documentat,  care  să  faciliteze
îmbunătăţirea continuă a proceselor de învăţământ şi



cercetare, în primul rând procesul didactic, teoretic şi
aplicativ;

– conceperea şi implementarea de proceduri de predare
şi  evaluare  a  nivelului  de  cunoştinţe  specifice
specializărilor;

– planificarea şi  coordonarea activităţilor de evaluare
periodică  a  cadrelor  cuprinse  în  structura
educaţională;

– analiza concluziilor şi aplicarea în practică a recoman-
dărilor  cuprinse  în  rapoartele  de  autoevaluare  şi
control;

– perfecţionarea continuă a procedurilor de evaluare, în
raport  cu  aprecierile  conducerilor  întreprinderilor
beneficiare a absolvenţilor ingineri.

În general, există preocupări şi în universităţile private,
pentru  dezvoltarea  competenţei  şi  culturii  interne  în
structura educaţională  în domeniul managementului cali-
tăţii realizându-se:

– instruirea personalului privind managementul calită-
ţii  în  învăţământul,  (dar,  în  mai  mică  măsură,
deoarece, de regulă,  cadrele didactice asociate sunt
deja formate, pregătite în acest sens);

– dezvoltarea şi promovarea disciplinei „Managemen-
tul  Calităţii”,  (în  ultimul  an  de  studiu),  prin
stimularea introducerii ei în planurile de învăţământ,
precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul calităţii; 

– organizarea de cursuri de formare continuă (valabil
doar  pentru  Universităţile  deja  acreditate),  în
domeniul managementului calităţii şi derularea de
contracte  de  colaborare  cu  terţi  (cercetare
ştiinţifică  şi  consultanţă  în vederea implementării
sistemelor de management al calităţii).

La Universitatea „Ioan Slavici”,  s-au stabilit  atribuţii
privind managementul  calităţii  unui coordonator de spe-
cializare, chiar în persoana Preşedintelui Fundaţiei pentru
Cultură  şi  Învăţământ  „Ioan Slavici”,  iniţiatorul  Univer-
sităţii.

Spre deosebire de învăţământul tehnic actual de stat,
în preocupările celor care trebuie să asigure organizarea
şi  coordonarea activităţii de management al calităţii  în
structuri educaţionale private, intervin multe alte aspecte
care vizează motivaţii ale partenerilor cuprinşi în procesul
educaţional. Partenerii sunt cuprinşi într-un sistem în care
primează  interesele private înaintea intereselor societăţii,
dar efectele pot fi mult mai eficiente pentru societate: 

– cadrele didactice implicate urmăresc satisfacţii pro-
fesionale ridicate şi o remuneraţie decentă;

– părinţii  sau  tutorii  celor  care  vin  la  facultate,  vor
investiţii sigure într-o resursă de forţă de muncă pe
care vor să o guverneze mult timp cu mândrie pentru
reuşitele din viaţă;

– studenţii participă  cu  speranţa  împlinirii  personale,
conturarea cât mai comodă a personalităţii, capabile
să le aducă mereu succes;

– beneficiarii absolvenţilor,  de  regulă,  manageri  ai
firmelor din profil caută mereu să participe chiar la
stabilirea  unor  strategii  educaţionale,  dorindu-şi  o
forţă  de muncă  cât  mai eficientă  pentru a le aduce
profituri cât mai ridicate.

Principiile  managementului  într-un  asemenea  sistem
trebuie  să  cuprindă  activităţi  care  să  satisfacă  la  cote
maxime partenerii,  optim repartizate  pe fiecare partener.
Calitatea  condusă  în  acest  caz  capătă  dimensiuni  consi-
derabile, mereu cu intenţii total acoperitoare. 

4. OPORTUNITATEA PERFECŢIONĂRII
MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC SUPERIOR

În  actualul  context  al  aspiraţiilor  României  privind
integrarea europeană, ameliorarea calităţii învăţământului
şi  educaţiei  nu se realizează  după  un model prea bine
consolidat,  deoarece  acesta  încă  nu  există;  dar  s-a
manifestat hotărârea Guvernului României de a se încadra
direcţiilor  de  acţiune  pentru  îndeplinirea  obiectivelor
programului Spaţiul European al învăţământului superior
prin semnarea Declaraţiei Conferinţei de la Berlin din 19
septembrie  2003.  Paşii  legislativi,  în  acest  sens,  sunt
avansaţi, dar până  la încheierea procesului metodologiile
tranzitorii sunt diferite. Există diferenţe datorate dispersiei
intereselor  persoanelor  sau  unor  instituţii  conservatoare
sau perdante în perspectivă. Astfel, o intervenţie brutală a
statului  prin  legi  sau  hotărâri  unilaterale  în  structurile
educaţionale  private  nu  ar  fi  deloc  potrivită  pentru
atingerea dezideratului final de performanţă. Mediul privat
poate oferi flexibilitatea necesară trecerii operative la noile
forme de organizare a învăţământului universitar. Desigur,
atitudinea statului de reglementare privind calitatea învă-
ţământului trebuie să  fie unitară  pentru întregul sistem
de învăţământ românesc, dar cu o direcţionare mai atentă
către  segmentul  majoritar  de  stat,  unde  schimbările
implică  atingerea  unor  interese  personale  în  folosirea
banului public. Se preconizează reorganizarea Consiliului
Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare în Consiliul
Naţional de Acreditare şi Asigurare a Calităţii în Învăţă-
mântul  Superior,  cu  statut  consultativ  pentru  Ministerul
Educaţiei şi  Cercetării.  Acest  organism este binevenit în
măsura în care,  în speţă  comisiile stabilite  pentru ştiinţe
inginereşti, vor avea posibilitatea să-şi stabilească criterii
specifice şi metodologii adecvate de schimbare, luând în
considerare  toate  aspectele  directe  şi  colaterale,  unele
prezentate şi în această lucrare. 

Ca  şi  particularitate  pentru  învăţământul  superior
tehnic,  reuşita  procesului  depinde şi  de capacitatea de
compatibilizare a procesului de învăţământ cu dezvoltarea
industrială actuală. Spre exemplu, conducerea Facultăţii de
inginerie  a  Universităţii  „Ioan  Slavici”  din  Timişoara,
caută  de urgenţă  dezvoltarea parteneriatelor educaţionale
cu cele mai moderne firme interesate absolvenţi, (ingineri
specializaţi  în  tehnica  de  calcul),  din  vestul  ţării.  De
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asemenea, recent au fost încheiate protocoale de schimb şi
cooperare internaţională  cu  Universităţi  din  ţările  recent
admise  în  Uniunea  Europeană  (ex.:  Ungaria,  Cehia
ş.a.). Există hotărârea de implicare activă la elaborarea
unor seturi specifice de standarde, proceduri şi ghiduri de
asigurare a calităţii. 

Pentru  stabilirea  măsurilor  necesare  sunt  luate  în
considerare  prevederile  Sistemului  de  Management  al
Calităţii  (SMC),  cerinţelor  standardului  internaţional  de
referinţă ISO 9001:2000. De asemenea, există preocupări
susţinute pentru promovarea culturii calităţii şi principiul
orientării  către clienţi,  satisfacerii  depline a cerinţelor şi
aşteptărilor acestora, precum şi în relaţiile cu autorităţile
competente (MEC, CNEAA, RENAR, SRAC, etc.). 

Perfecţionarea managementului învăţământului superior
tehnic nu se poate face decât într-o colaborare directă şi cu
asociaţiile  profesionale,  în  speţă  Asociaţia  Generală  a
Inginerilor  din  România,  care  poate  oferi  posibilitatea
colaborărilor cu Universităţile care au ca specializări din
domeniul  ştiinţelor  inginereşti  dar  şi  mijlocirea  coope-
rărilor cu asociaţii inginereşti din ţările Europei unite. 

5. CONCLUZII

Faţă de siguranţa perspectivei din învăţământul de stat,
în care strategiile sunt stabilite pe baza unor sume sigure
alocate,  universităţile  private  evoluează  dependent  de
capabilitatea de a se încadra în condiţiile impuse de lege,
dar  mai  ales  în  măsura  în  care  calitatea procesului  de
învăţământ răspunde aşteptărilor principalilor finanţatori,
aceştia  fiind  chiar  studenţii.  Oportunitatea  funcţionării
structurilor educaţionale private din domeniul tehnic este

confirmată  de  aprecierile  „pieţei”  educaţionale,  unde
cererea  suplimentară  şi  oferta  privată  trebuie  să  fie  în
echilibru. Oferta va rămâne cu siguranţă doar din partea
celor care vor asigura calitatea serviciilor cea mai ridicată. 

Dintr-un sondaj  efectuat  de Centrul  Educaţia  2000+,
rezultă faptul că învăţământul particular câştigă încrederea
populaţiei României. Pentru dezvoltarea spiritului privat al
cetăţenilor  este  oportun  să  existe  în  Sistemul  naţional,
complementar învăţământului public (şi nu perceput peri-
culos  concurenţial),  forma  de  învăţământ  privat.  Merită
chiar  încurajată  această  formă,  cu asigurarea facilităţilor
egale studenţilor şi fără prejudecăţi şi/sau obstrucţii faţă de
cadrele didactice asociate. 

Principiile  manageriale  specifice  mediului  privat,
trebuie  să  fie  în  bună  corelare  cu  obiectivele  reale  ale
sistemelor educaţionale din ţările membre ale Comunităţii
europene.  Toate  preocupările  vizează  de  fapt  calitatea
totală  a pregătirii  absolvenţilor,  ingineri capabili de a se
integra într-un timp cât mai scurt în structuri productive
sau  de  concepţie-proiectare  de  pretutindeni,  sau  chiar
întreprinzători în această direcţie. 
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Lucrarea cuprinde cinci capitole şi o anexă ce conţin informaţii utile pentru managerii
sau angajaţii interesaţi să acţioneze efectiv pentru a obţine satisfacţia clienţilor benefdiciari
ai serviciilor oferite pe piaţă. Primul capitol este dedicat conceptelor şi abordărilor de bază
din domeniul managementului calităţii serviciilor şi proceselor. Al doilea capitol prezintă
modelele japonez, american şi european ale Managementului calităţii totale, iar al treilea
capitol  redă  modele,  tehnici  şi  instrumente  de  implementare  şi  îmbunătăţire  a  caltăţii
serviciilor. Auditul calităţii, certificarea calităţii şi acreditarea sunt prezentate în capitolul
al patrulea, ca mijloace eficace pentru a genera încredereas clienţilor în servicii şi în
furnizorii  acestora.  Al cincilea capitol  redă  unele tehnici  care pot fi  utilizate pentru
implicarea angajaţilor în procesul de implementare a calităţii serviciilor. Anexa oferă
exemple de implementare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor bancare.


