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Introducere 

Ultimii zece ani au reprezentat pentru 
societatera românească un proces de deschidere 
şi de reorientare spre valorile sociale şi culturale 
vest-europene. Această reorientare a însemnat o 
creştere a numărului contactelor şi schimburilor 
reciproce, o creştere a volumului de informaţie 
circulată între România şi Europa de Vest, şi pe 
fondul acestora, o creştere a importului de 
cultură  în societatea românească. 

Învăţământul superior românesc, prin 
amploarea pe care au cunoscut-o schimburile 
internaţionale de studenţi şi profesori în aceşti 
ultimi 10 ani, reprezintă unul din principalele 
puncte de concentrare a schimburilor culturale 
între România şi Europa occidentală, un punct 
în care se regăsesc, ca urmare, numeroase 
influenţe interculturale. 

Articolul de faţă îşi propune să analizeze 
influenţele culturale datorate învăţământului 
superior european reflectate în preocupările 
pentru calitate în învăţământul superior 
românesc. 

Calitatea în înv ăţământul superior 

Calitatea a devenit unul dintre cuvintele 
cheie în învăţământul superior în anii 1980-1990 
în practic toate ţările vest-europene. În jurul 
acestui concept au avut loc în aceşti ani mai 
multe evoluţii. În special guvernele europene au 
făcut mai mulţi paşi spre includerea unor 
argumente privind calitatea în politicile lor cu 
privire la cercetarea şi predarea în învăţământul 
superior. 

Ca rezultat, universităţile tradiţionale 
europene se transformă. Idealurile şi practicile 
academice ale secolului XIX nu mai sunt în mod 
automat acceptate de actorii sociali din afara 
universităţilor. Societatea exercită o presiune 
crescândă asupra universităţilor pentru ca 
acestea să-şi demonstreze importanţa şi să-şi 
justifice existenţa în plan social. 

Creşterea interesului pentru calitate  
în învăţământul superior 

Deşi conceptul de calitate a devenit 
familiar în învăţământul superior doar în ultimii 
15 ani, calitatea a jucat dintotdeauna un rol 
central în universităţi. Întrebarea pe care o pune 
Martin Trow1  - “cum au reuşit în ultimul secol 
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marile universităţi ale lumii să devină atât de 
productive în cercetare şi în burse, în formarea 
de oameni bine instruiţi şi educaţi, în oferirea 
unei game largi de servicii pentru societate, fără 
aproape nici o formă de evaluare a calităţii?” – 

îşi are răspunsul în existenţa neexplicită a unor 
preocupări pentru calitate. 

Selectivitatea ridicată combinată cu analiza 
competitivităţii candidaţilor pentru a deveni 
profesor universitar şi selectivitatea admiterii 
pentru studenţi sunt poate cele mai bune 
exemple de practici care au condus în timp la 
menţinerea şi la creşterea calităţii învăţă-
mântului superior. 

Ca răspuns la presiunile actuale, în 
învăţământul superior vest-european s-a produs 
în primul rând explicitarea preocupărilor pentru 
calitate existente şi în al doilea rând dezvoltarea 
de politici noi, orientate expres spre creşterea 
calităţii. 

Şi în învăţământul superior românesc este 
recunoscută de mai mult timp exitenţa unor 
preocupări legate de menţinerea şi creşterea 
calităţii, atât la nivel ministerial cât şi la nivelul 
universităţilor  şi al specialiştilor, în special ca 
manifestări ale unei conştiinţe elitiste a 
comunităţii universitare. 

Existenţa unor politici explicite de creştere 
a calităţii învăţământului superior românesc 
putem spune că datează din 1998, anul înfiinţării 
Consiluilui Naţional pentru Managementul 
Calităţii în Invăţământul Superior. Acest 
consiliu are ca obiectiv pe termen mediu 
dezvoltarea unui sistem al calităţii în 
învăţământul superior românesc, iar ca obiectiv 
pe termen scurt popularizarea beneficiilor pe 
care preocupările pentru calitate şi o cultură a 
calităţi le pot aduce universităţilor. 

Factori care au condus la cre şterea 
aten ţiei acordate calit ăţii în înv ăţământul  
superior 

În Europa Occidentală, în ultimele decade 
s-au manifestat mai mulţi factori care au condus 
la creşterea atenţiei acordate calităţii în 
învăţământul superior 2. 

Primul factor important este interesul 
general al societăţii cu privire la creşterea 

cheltuielilor publice în general. Dat fiind acest 
interes, s-au ridicat întrebări cu privire la 
prioritatea care trebuie acordată învăţământului 
superior în cadrul unei liste largi de activităţi 
sociale dezirabile. Simpul fapt că limitele 
maxime ale cheltuielilor publice au fost atinse în 
multe ţări europene, şi că reducerile bugetare şi 
restrângerile de activitate au devenit situaţii 
familiare, a ridicat problema calităţii relative a 
activităţilor care sunt finanţate prin mijloace 
publice. 

În societatea românească problemele 
generate de dezvoltarea unui sistem concurenţial 
real au condus la bugete de stat insuficiente şi la 
o subfinanţare timp de mai mulţi ani a tuturor 
activităţilor bugetare, deci şi a învăţământului 
superior. În acest context preocupările privind 
eficientizarea activităţii desfăşurate în 
învăţământul superior reprezintă o necesitate 
stringentă, intensificată şi de o subestimare 
cronică a priorităţii sociale care trebuia acordată 
acestui domeniu. 

Spre deosebire de Europa Occidentală, în 
România se ridică arareori problema calităţii 
activităţilor finanţate din mijloace publice, 
orientarea fiind aceea de a rezolva problema 
subzistenţei acestora, indiferent de calitatea lor. 
În această situaţie se găseşte de mai mulţi ani şi 
învăţământul superior. 

Un al doilea factor care poate explica 
creşterea atenţiei acordate calităţii este legat de 
expansiunea sistemului învăţământului superior 
vest-european. Creşterea interesului pentru 
calitatea activităţii din colegii şi universităţi 
apare din acele schimbări fundamentale ale 
sistemului învăţământului superior care conduc 
în tot mai multe ţări spre oferirea unui acces mai 
larg la această formă de educaţie. 

Apariţia pe această cale a ceea ce este 
numit “învăţământ superior de masă” şi 
diferenţa din ce în ce mai puternică faţă de 
tradiţionala formă elitistă a învăţământului 
superior 3, ridică întrebări cu privire la 
adecvarea formelor tradiţionale de control al 
calităţii. 

Este pusă problema eficacităţii aplicării 
formelor tradiţionale de control al calităţii în 
noile instituţii de învăţământ superior în masă, 
sau a aplicării elementelor specifice educaţiei în 
masă în instituţiile elitiste pe măsură ce ele tind 
să devină instituţii de învăţământ de masă. 
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În majoritatea societăţilor vest-europene, 
controlul asupra performanţelor  universităţilor 
de elită se bazează în mare măsură pe încrederea 
pe care aceste societăţi o au în mediul academic, 
în competenţa acestuia, în motivaţia lui 
intrinsecă de a menţine calitatea muncii depuse 
şi a rezultatelor acestei munci, cât şi în 
aranjamentele instituţionale create de-a lungul 
anilor pentru controlul şi menţinerea calităţii. 

Creşterea rapidă a numărului studenţilor în 
ultimele două decade şi creşterea simultană a 
numărului de domenii de studiu, specializări, 
departamente şi chiar instituţii, au intensificat 
discuţiile la nivelul societăţii în ansamblu cu 
privire la nivelul şi direcţia cheltuielilor publice 
pentru învăţământul superior. 

În România situaţia prezintă câteva 
similitudini. Ţara noastră se situează încă pe 
unul din ultimele locuri din Europa din punct de 
vedere al proporţiei studenţilor în populaţia 
şcolară (7,6% faţă de 12-18% în ţările Uniuni 
Europene).  De aceea creşterea cifrei de 
şcolarizare în universităţi din anii trecuţi şi 
dorita dublare a nivelurilor fluxurilor 
studenţeşti4 în viitorul apropiat sunt normale. 
Ele vor ridica însă probleme similare celor din 
universităţile vest-europene în privinţa 
menţinerii selectivităţii la admitere şi în privinţa 
calităţii procesului educativ în ansamblu. 

Sistemul învăţământului superior românesc 
este astfel pus în situaţia de a reacţiona în 
vederea menţinerii calităţii actului educaţional 
în condiţiile creşterii dimensiunii sale 
cantitative, iar una dintre cele mai bune căi 
pentru a realiza acest lucru pare a fi formularea 
şi aplicarea unor politici ale calităţii similare 
celor dezvoltate în universităţile vest-europene. 

Un al treilea factor este deschiderea 
crescândă manifestată în multe sectoare ale 
societăţii vest-europene. Nu numai facilităţile de 
comunicare îmbunătăţite atât la nivel naţional 
cât şi internaţional, dar şi interesul general  
pentru posibilităţile de control public în variate 
sectoare ale societăţii, au făcut ca instituţiile de 
învăţământ superior să nu mai poată fi o 
“grădină secretă” în care oligarhia academică să 
se poată ascunde, să se poată separa de restul 
societăţii. Instituţiile de învăţământ superior  
sunt provocate să explice societăţii în ansamblu 
CE FAC şi CÂT DE BINE FAC. 

Societatea românească se află însă în 
prezent într-un stadiu în care necesitatea 
controlului public asupra cheltuirii banilor 
publici nu este încă larg recunoscută. De aceea 
nici asupra universităţilor nu se exercită presiuni 
în acest sens. 

În plus, nici studenţii, ca principali 
beneficiari ai educaţiei, şi nici angajatorii, ca 
utilizatori ai acestei educaţii prin inermediul 
absolvenţilor, nu sunt încă suficient de 
conştienţi de efectele pe care le au asupra lor 
prezenţa sau lipsa calităţii din procesele 
educaţionale desfăşurate în universităţi şi, în 
consecinţă, nu se constituie în grupuri de 
presiune pentru creşterea calităţii acestor 
procese. 

Toate acestea ne conduc la observaţia 
importantă că preocupările privind calitatea în 
învăţământul superior sunt realmente 
anticipative în relaţia lor cu realitatea imediată, 
iar această anticipare se datorează, cel mai 
probabil, influenţelor culturale cărora le este 
expus de 10 ani mediul universitar românesc, 
influenţe venind în principal din universităţile 
vest-europene. 

Al patrulea factor este creşterea mobilităţii 
internaţionale a studenţilor, profesorilor şi 
cercetătorilor şi internaţionalizarea pieţei 
europene a muncii odată cu introducerea liberei 
circulaţii a persoanelor în spaţiul Uniunii 
Europene. Această mobilitate a dus la o nevoie 
mai mare de înţelegere a echivalenţei 
calificărilor, standardelor şi creditelor din 
variatele sisteme naţionale de învăţământ 
superior  şi astfel la o mai mare atenţie acordată 
sistemelor de evaluare a calităţii. Sistemele 
acestea prezintă ca principal avantaj 
posibilitatea raportării performanţelor 
universităţii la standarde stabilite şi aplicate de 
către evaluatori externi. 

Învăţământul superior românesc s-a înscris 
şi el în această mobilitate europeană a 
studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor, 
proporţia mai mare având-o plecările în 
străinătate ale romănilor şi nu primirea de străini 
în universităţile româneşti. 

Prin experienţa acumulată în străinătate de 
către membrii comunităţii academice au pătruns 
influenţele interculturale cele mai puternice şi în 
consecinţă s-au putut formula convingeri care au 
condus printre altele şi la apariţia preocupărilor 
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privind managementul calităţii în învăţământul 
superior românesc. 

Deschiderea internaţională are însă şi 
efecte negative. Unul dintre ele este numărul 
mare al celor înalt calificaţi şi competitivi care 
emigrează spre ţări cu ecomonie dezvoltată. 
România exportă gratis calificări superioare în 
ţările dezvoltate şi  nu asigură garanţii minime 
de realizare celor înalt performanţi4. Între cei 
care emigrează se găsesc adesea şi tineri membri 
ai comunităţii academice.  

În aceste condiţii universităţile româneşti se 
regăsesc adesea în situaţia de a pierde un capital 
uman extrem de necesar în remodelarea 
învăţământului superior românesc, în creşterea 
calităţii sale în mod direct. 

Concluzii 

În universităţile vest-europene creşterea 
importanţei acordate calităţii învăţământului 
superior s-a realizat pe fondul conturării 
începând cu anii ’80 a ceea ce este numită 
“valoare extrinsecă” a învăţământului superior. 
Valoarea extrinsecă este dată de valoarea 
serviciilor pe care universităţile le oferă 
societăţii (valoare socială). Valoarea extrinsecă 
se diferenţiază net de valorile intrinseci ale 
învăţământului superior – având la bază 
idealurile căutării adevărului şi a dezvoltării 

cunoaşterii umane –  prin stabilirea ei în raport 
cu mediul, cu societatea.  

Pătruns ca urmare a influenţelor culturale 
vest-europene, conceptul de valoare socială a 
unei activităţi nu este încă suficient de puternic 
întipărit în sistemul de valori al societăţii 
româneşti pentru a putea genera o reacţie de 
adaptare socială. 

Preocupările privind managementul calităţii 
în învăţământul superior românesc nu pot 
cauzate decât de influenţele culturale europene, 
întrucât ele sunt în marea lor majoritate 
anticipative faţă de stadiul de dezvoltare a 
societăţii româneşti în general şi al 
învăţământului românesc în particular. 

Deşi datorate unor influenţe externe, aceste 
preocupări sunt prin însăşi natura lor benefice 
pentru universităţile româneşti, şi, în măsura în 
care ele vor depăşi stadiul de intenţii 
transformându-se în politici coerente de creştere 
a calităţii, ele vor putea sta le baza consolidării 
posturii tradiţionale a învăţământului superior 
de “motor al dezvoltării societăţii”. 

Principala problemă cu care este de aşteptat 
să se confrunte încercările de aplicare a unor 
politici privind calitatea este rezistenţa la 
schimbare a sistemului învăţământului superior 
şi a societăţii româneşti în ansamblu, iar una din 
căile de reducere a acestei rezistenţe este, poate 
în mod fericit, tocmai intensificarea influenţelor 
interculturale care au dat naştere acestei mişcări.
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