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Mediul universitar, ca orice sistem educaţional, este recunoscut ca un sistem
conservator, reticent la schimbare. Odată cu transformările social-economice şi politice
care au avut loc în ultimii 15 ani, dar şi datorită dezideratului naţional de integrare
europeană, sistemul educaţional românesc în general şi mediul universitar în particular,
se vede nevoit să devină un nucleu de furnizare de forţă de muncă competentă într-o
economie de piaţă funcţională, dar şi să sufere transformări structurale care să-l făcă
eligibil într-o nouă educaţie europeană.
Un centru de învăţământ superior ar trebui să ofere servicii de înaltă calitate
beneficiarilor săi. Preocupările legate de calitatea învăţământului superior au două cauze:
prima este costul foarte ridicat, care exercită presiuni bugetare considerabile, a doua este
reprezentată de numărul mare al efectivelor de studenţi, astfel încât problema
învăţământului superior tinde să devină treptat o problemă a tuturor. Evaluarea
învăţământului universitar românesc scoate la lumină câteva aspecte ce trebuie
reglementate şi soluţionate:
 Numărul de studenţi este în creştere
 Baza materială şi de personal este de cele mai multe ori deficitară
 Salarizarea necorespunzătoare a personalului didactic favorizează, pe de o parte
migrarea unor specialişti din învăţâmântul universitar spre alte sectoare de
activitate mai bine plătite şi, pe de altă parte, lipsa de atractivitate a posturilor
didactice pentru absolvenţii bine pregătiţi
 Înfiinţarea unor facultăţi şi specializări noi ca şi a unor structuri universitare (de
exemplu – ciclul de studii aprofundate) care solicită specialişti şi competenţe
superioare.*

*DAFINOIU, I, (1997), Competenţa, evaluare şi promovare în câmpul universitar, în “Neculau, A. – Câmpul universitar şi actorii săi”, editura Polirom, Iaşi
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Moştenirea regimului comunist s-a caracterizat printr-un număr redus de cifre de
scolarizare, acesta putând fi explicat fie pe “frica de intelectual” fie prin lipsa
posibilităţilor de repartiţie.* Odată cu schimbarea regimului de guvernământ acest număr
s-a modificat crescând simţitor şi oferind şansa mult mai multor absolvenţi de liceu de a
urma o specializare. Numărul acestora s-a dublat în perioada 1996-1997, ajungînd la
28%, în 2000. (figura. 1)
Figura 1.

sursă: Institutul Naţional de Statistică- Cifrele reprezintă date brute de participare

*ROTARU, T (1997). Învăţământul superior între inerţie şi schimbare, în “Neculau, A. coor.– Câmpul universitar şi actorii săi”, editura Polirom, Iaşi
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Mediul universitar se caracteizează prin două tendinţe majore:
(1) dorinţa de a îmbunăţăţi eficienţa sistemului de învăţământ prin întărirea
controlului la nivel central în ceea ce priveşte formarea programelor de
învăţământ. În fiecare sistem naţional care tinde spre eficienţă, programele
sunt stabilite de către administraţia centrală şi sunt controlate cu stricteţe
examinările şi evaluarea rezultatelor
(2) reformarea sistemelor de gestiune a instituţiilor şcolare, accentuând
contribuţia familiei şi a persoanelor interesate în procesul de învăţământ .*
Din punct de vedere al angajamentului la nivelul politicilor guvernamentale în
domeniul educaţiei, România a aderat la obiectivul de a forma Spaţiul European al
Învăţământului Superior până în anul 2010. Pe data de 19 iunie 1999, la un an după
Declaraţia de la Sorbona, miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 29 de
ţări ale Europei au semnat Declaraţia de la Bologna, convenind asupra unor obiective
comune importante pentru dezvoltarea coerentă şi armonioasă în domeniul
învăţământului superior pentru anul 2010. România a semnat Declaraţia de la Bologna
în 1999, angajându-se astfel să includă obiectivele stabilite printre priorităţile
învăţământului superior românesc.
Aceste obiective vizează: asigurarea calităţii, adoptarea unui sistem bazat pe două
cicluri, promovarea mobilităţii, învăţarea continuă, adoptarea unui sistem de diplome
comparabile şi bine definite, promovarea dimensiunii europene în învaţământul
superior, promovarea caracterului atractiv al Spaţiului European al Învăţământului
Superior

*ROTARU, T (1997). Învăţământul superior între inerţie şi schimbare, în “Neculau, A. coor.– Câmpul universitar şi actorii săi”, editura Polirom, Iaşi
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Conform “Guidelines for the assesement of the quality of internationalization in Higher
Professional Education” calitatea învăţământului superior se poate privi sub forma a saşe
dimensiuni:
Dimensiunea legală: măsura în care într-o universitate sunt aplicate reglementările legale şi
procedurile specifice instituţiilor de învăţământ superior;
Dimensiunea profesională: concordanţa activităţilor personalului didactic cu standardele
profesionale specifice şi acceptate pentru fiecare domeniu/specializare din învăţământul
superior;
Dimensiunea economică: atingerea obiectivelor cu un anumit nivel al cheltuielilor,
concretizate în costuri, timp, echipamente şi personal;
Piaţa muncii: măsura în care instituţiile de învăţământ superior sunt capabile să se adapteze
rapid la cerinţele de pe piaţa muncii;
Dorinţele / cerinţele clienţilor: măsura în care serviciile sunt în concordanţă cu dorinţele,
aşteptările şi nevoile potenţiale ale clienţilor; Piaţa muncii: măsura în care instituţiile de
învăţământ superior sunt capabile să se adapteze rapid la cerinţele de pe piaţa muncii;
Dezvoltare organizaţională: capacitatea instituţiilor de învăţământ superior de a defini şi
implementa strategiile organizaţionale în acord cu cerinţele şi obiectivele sistemului
educaţional;
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Figura 2.
Calitatea unei universităţi
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*Nica, P., (2000), Managementul calităţii şi ierarhizarea universităţilor româneşti, editura Paideia, Bucureşti.
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Modul cum organizaţia îşi determină scopul, obiectivele fundamentale şi nivelul de realizare a
lor, deciziile asupra acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru realizarea acestor obiective într-o
anumită perioadă de timp într-un mediu extern schimbător, deciziile luate pentru iplementarea
acestor acţiuni şi evaluarea întregului proces, poartă denumirea de management strategic. Acesta
se defineşte ca fiind acel proces managerial prin care se formulează şi se implementează
strategii.*
Premiul Malcom Baldrige pentru
învăţământ

Sistemul de ierahizare a
universităţilor americane

%

Indicatori

Sistemul de ierahizare a universităţilor
româneşti

Indicatori

%

Indicatori

%

1. Leadership

11

1. Reputaţie academică

25

1. Prestigiu academic

20

2. Planificare strategică

8

2. Selectivitatea studenţilor

15

2. Selectivitatea studenţilor şi
atractivitatea universităţii

10

3. Orientare spre studenţi şi
investitori

8

3. Resurse de personal
didactic

20

3. Managementul resurselor umane

20

4. Informaţie şi analiză

8

4. Rata renunţărilor

20

4. Cercetare ştinţifică, studii
aprofundate / master şi doctorat

15

5. Personalul didactic şi staff-ul

10

5. Resursele finaciare

10

5. Performanţele studenţilor şi ale
absolvenţilor

10

6. Mangmentul educaţional şi
susţinerea proceselor

10

6. Rata de donaţie a
membrilor alumni

5

6. Resurse finaciare şi asigurarea
condinţiilor de deşfăşurare a
procesului didactic

15

7. Rezultatele performanţei

45

7. Rata de performanţă a
absolvenţilor

5

7. Managementul strategic al
universităţii

10

Total

100

Total

100

Total

100

Tabel 1. Sisteme de ierarhizare a universităţilor
*Brătianu, C, & Lefter V, (2001), Managmentul strategic universitar editura Rao, Bucureşti.

