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Obiectivele cercetării
Obiectiv principal:
Evaluarea impactului strategiilor/intervenţiilor dezvoltate pentru sistemul de învăţământ
superior asupra ofertelor educaţionale pentru 3 universităţi.

Obiective specifice:
- Analiza diferenţierii dintre universităţi după programele de studii relevante, ce oferă
competenţe în domenii cu potenţial de dezvoltare la nivel regional;
- Analiza impactului Legii educaţiei naţionale asupra universităţilor, la 5 ani de la
adoptarea acesteia;
- Identificarea modificărilor produse în oferta educaţională a universităţilor ca urmare a
strategiilor / intervenţiilor dezvoltate pentru sistemul de învăţământ superior.

Metodologia cercetării
Pentru a analiza impactul strategiilor/intervenţiilor dezvoltate pentru sistemul de
învăţământ superior asupra ofertelor educaţionale ale celor 3 universităţi, au fost utilizate
următoarele metode principale:
• Studiul legislaţiei specifice domeniului educaţional, prin consultarea actelor normative
publicate în Monitorul Oficial al României, disponibile pe paginile de internet ale
instituţiilor publice (Camera Deputaţilor, Senatul României, Guvernul României,
Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Superior - ARACIS) sau prelucrate prin includerea completărilor şi
modificărilor (pentru obţinerea formei consolidate a actului normativ) cu ajutorul unui
software legislativ.
• Studiul documentelor programatice sau analizelor referitoare la domeniul educaţional,
prin consultarea documentelor disponibile pe paginile de internet ale instituţiilor publice
(Preşedinţia României, Guvernul României, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia
Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior etc.) sau ale unor agenţii
europene de specialitate.
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• Analiza documentelor relevante disponibile pe paginile de internet ale universităţilor
(documente strategice, rapoarte ale conducerilor instituţiilor, documente relevante pentru
structura, organizarea, funcţionarea instituţiilor, activitatea de pregătire a studenţilor).
• Studiul rapoartelor de evaluare externă a calităţii universităţilor, elaborate de către
comisiile de experţi evaluatori ale ARACIS şi aprobate de către Consiliul General al
ARACIS, disponibile pe pagina de internet a Agenţiei Române pentru Asigurarea
Calităţii în Învăţământul Superior, precum şi evaluări externe a calităţii universităţilor
elaborate de către agenţii europene pentru calitate, disponibile pe paginile proprii de
internet.
• Datele furnizate de către universităţi prin completarea unui chestionar, cuprinzând
informaţii despre structura organizatorică a universităţilor, programele de studii oferite,
numărul de studenţi, finanţarea universităţilor, aprecierea impactului Legii educaţiei
naționale şi altor strategii specifice asupra funcţionării universităţilor şi ofertelor
educaţionale a acestora.
• Interviuri cu persoane din conducerea universităţilor, interviuri ghidate atât prin referirea
la informaţiile solicitate prin chestionarele transmise, cât şi prin oferirea de întrebări
deschise referitoare la percepţia asupra impactului Legii educaţiei naționale şi altor
strategii specifice asupra funcţionării universităţilor şi ofertelor educaţionale ale acestora.
Perioada analizată a fost 2011-2016.

Concluzii
Strategiile implementate în domeniul învăţământului superior în ultimii ani, în general
prin adoptarea unor acte normative la nivel de lege, au antrenat unele modificări atât în ceea ce
priveşte organizarea, cât şi oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ superior.
Atât din interviurile efectuate cu persoane care fac parte din conducerea universităţilor,
cât şi din analiza documentelor avute la dispoziţie reiese faptul că viaţa universităţilor s-a
schimbat în ultimii 10 ani, în primul rând datorită implementării unor criterii şi norme legale şi
abia secundar datorită adaptării la cerinţele pieţei muncii şi ale studenţilor.
În mod tradiţional, universităţile beneficiază de autonomie atât în accepţiunea largă a
societăţii, cât şi conform normelor legale. Acest statut a fost consolidat în urma aderării
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României la Spaţiul European al Învăţământului Superior, Declaraţia miniştrilor educaţiei de la
Bergen (2005) consfinţind necesitatea universităţilor de a-şi construi propriile structuri de
evaluare şi asigurare a calităţii cu scopul întăririi autonomiei universitare.
În baza autonomiei universitare, instituţiile de învăţământ superior ar fi natural să-şi
construiască structurile necesare pentru a-şi atinge misiunea educaţională şi socială şi mai ales,
pentru a realiza un deziderat care a caracterizat aceste instituţii din cele mai vechi timpuri: să fie
creatoare. Dorinţa intrinsecă generală a universităţilor şi cadrelor didactice (care beneficiază ele
însele de o autonomie subînţeleasă a conceperii propriilor materiale şi metode didactice şi de
cercetare) de stabilire a propriilor metode de cercetare şi instruire a studenţilor, se confruntă
adeseori cu constrângeri destul de rigide impuse prin acte normative şi, mai ales, cu condiţionări
formale în vederea obţinerii finanţării din fonduri publice.
Universităţile reclamă adesea un nivel de suprareglementare care pe de o parte, nu
permite o suficientă flexibilitate pentru adaptarea la cerinţele studenţilor (de exemplu,
dificultatea de a acredita programe de studii care să se deruleze parţial în instituţia din România
şi parţial într-o universitate parteneră din străinătate, cu acordarea unei diplome duble la
absolvirea studiilor) şi, pe de altă parte, impune crearea unui aparat birocratic amplu.
Universităţile analizate au creat structurile şi mecanismele interne de calitate, conform
strategiilor europene şi naţionale în vigoare şi prevederilor legale, iar aceste structuri sunt pe
deplin funcţionale. În acelaşi timp, universităţile sunt supuse şi procesului de evaluare periodică
externă a calităţii de către ARACIS, atât la nivel instituţional cât şi la nivelul tuturor programelor
de studii, ceea ce presupune, pe lângă costurile asociate, şi un mare volum de muncă birocratică
pentru redactarea rapoartelor de autoevaluare şi anexelor cerute. La aceste activităţi se adaugă
evaluări din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, din partea altor instituţii naţionale cu
atribuţii de finanţare a învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice, precum şi a altor instituţii
europene cu atribuţii în evaluarea calităţii (cum ar fi European University Association).
Este de la sine înţeles că universităţile vor realiza în primul rând raportările către
Ministerul Educaţiei Naționale, în baza cărora se finanţează o parte din procesul educaţional,
apoi către autorităţile care finanţează activităţile de cercetare-dezvoltare, ulterior către ARACIS
care acordă acreditarea instituţională şi a programelor de studii. Abia după realizarea acestor
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activităţi vitale, universităţile pot derula propriile evaluări ale nevoilor interne de dezvoltare şi
pot dezvolta proiecte educaţionale adaptate cerinţelor pieţei muncii şi studenţilor.
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a impus norme clare de organizare internă, iar
universităţile s-au adaptat acestor cerinţe. Rectorii au fost aleşi cu votul universal al cadrelor
didactice, iar decanii sunt numiţi prin concurs organizat de către rector şi pot proveni şi din altă
facultate (conform prevederii Legii nr.1/2011, dar în oarecare contradicţie cu cutuma universală
ca decanul să fie cadrul didactic cu cea mai mare autoritate din corpul profesoral al facultăţii).
Directorii departamentelor au preluat atribuţiile de avizare a modificării statelor de funcţii şi
scoaterii posturilor la concurs, fără să preia însă şi atribuţii de gestiune a bugetului. Bugetele
universităţilor rămân fie centralizate la nivel de instituţie, fie, în cel mai bun caz, defalcate pe
facultăţi.
Programele de studii sunt strict organizate conform prevederilor Procesului Bologna, care
în universităţile analizate au putut fi aplicate fără disfuncţionalităţi majore.
Din punctul de vedere al flexibilităţii ofertei de programe de studii, situaţia celor 3
universităţi avute în vedere este foarte diferită. Dacă universitatea nr. 38 rămâne mai degrabă
conservatoare, derulând aceleaşi programe de studii de licenţă şi master în ultimii 5-6 ani,
universitatea nr. 37 are o politică destul de agresivă de dezvoltare de noi programe de studii (în
paralel cu renunţarea la alte programe de studii): 33 de programe de licenţă, 104 programe de
master acreditate - multe dintre acestea în limbi străine -, un număr foarte mare de studenţi. Este
posibil ca această abordare să aibă o legătură directă şi cu situaţia finanţării publice: dacă
universitatea nr. 38 beneficiază de un coeficient de finanţare a costului pe student mai mare de 5,
în cazul universității nr. 37 acest coeficient este 1, împingând universitatea spre o abordare
cantitativă. Nu în ultimul rând, din politica foarte activă de dezvoltare a universității nr. 37 face
parte şi expansiunea geografică, prin deschiderea de programe de studii în municipii reşedinţă de
judeţ fără tradiţie universitară. Universitatea nr. 39 păstrează relativ constantă oferta de studii de
licenţă, în contrapartidă cu o abordare foarte activă în domeniul programelor de master (inclusiv
în limbi străine), cifra maximă de şcolarizare aprobată pentru programele de master fiind dublă
faţă de cea a programelor de licenţă. Având însă în vedere faptul că numărul efectiv de studenţi
înmatriculaţi la master este jumătate din cifra maximă de școlarizare aprobată, iar numărul
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absolvenţilor este jumătate din înmatriculaţi, putem presupune că universitatea nu a găsit încă
cea mai bună cale de a-şi asigura sustenabilitatea programelor de învăţământ.
Situaţia diferă și în privinţa conţinutului curricular. În acest domeniu, atât Legea
nr.1/2011 cât şi criteriile ARACIS încurajează un învăţământ centrat pe student. În cadrul
universității nr. 37, studenţii constată o rigiditate relativ ridicată a programei de învăţământ, spre
deosebire de universitatea nr. 38 unde procentul disciplinelor opţionale este de cca. 30% (uşor de
aplicat însă, având avantajul unui număr mic de studenţi).
Toate universităţile au operat modificări ale planurilor de învăţământ, răspunzând
principiilor din strategiile adoptate şi criteriilor ARACIS, introducând discipline transversale fără
îndoială foarte utile (de exemplu, abilităţi de comunicare). Trebuie însă subliniat faptul că aceste
modificări au survenit ca urmare a criteriilor de acreditare ARACIS sau percepţiei conducerii
universităţilor asupra nevoilor pieţei muncii (de menţionat şi faptul că universitatea nr. 37 are un
Consiliu Consultativ alcătuit din reprezentanţi ai angajatorilor de prestigiu), fără să fie însă
efectuat vreun studiu în adevăratul sens al cuvântului asupra cerinţelor pieţei muncii sau nevoilor
studenţilor. În lipsa acestui demers, este greu de acceptat că universităţile sunt pregătite să facă
într-adevăr tranziţia spre învăţământul centrat pe student.
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