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Obiectivul
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este
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de

a

„evalua

impactul

strategiilor/intervenţiilor dezvoltate pentru sistemul de învăţământ superior asupra ofertelor
educaţionale ale universităţilor 34-36”, scop în care au fost stabilite 3 (trei) obiective specifice, şi
anume:
➢ Os1 - Analiza diferențierii dintre universități după programele de studii relevante ce
oferă competențe în domenii cu potențial de dezvoltare la nivel regional;
➢ Os2 - Analiza impactului Legii educației naționale asupra universităților, la 5 ani de la
adoptarea acesteia;
➢ Os3 - Identificarea modificărilor produse în oferta educațională a universităților ca
urmare a strategiilor / intervențiilor dezvoltate pentru sistemul de învățământ superior.
Studiul realizat are un caracter preponderent exploratoriu şi descriptiv şi, în mai
mică măsură, explicativ şi/sau predictiv, bazat pe o metodologie adecvată prin identificarea unor
tendinţe care se manifestă în cadrul regiunii de Sud-Vest Oltenia. În acelaşi timp, cercetarea are
în vedere atât aspecte diacronice, cât şi aspecte sincronice problematicii studiate.
Rezultatele proiectului se alătură altor rezultate obţinute prin studii similare la nivelul
altor regiuni de dezvoltare şi care au ca ţintă îmbunătăţirea sistemului de învăţământ terţiar cu
ajutorul unor strategii/intervenţii dezvoltate cu impact asupra ofertelor educaţionale.
În prezent există o diversitate şi o diferenţiere în învăţământul superior, iar analiza
acesteia porneşte de la acţiunile întreprinse de UE, centrate pe mai multe obiective majore:
dezvoltarea unei dimensiuni europene în educaţie, favorizarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor
didactice, inclusiv recunoaşterea calificărilor universitare şi a perioadelor de studiu, promovarea
cooperării între instituţiile de învăţământ, dezvoltarea schimburilor de informaţii şi de experienţă
privind problemele comune sistemelor de învăţământ ale statelor membre şi încurajarea
dezvoltării învăţământului la distanţă.
Procesul Bologna a avut drept consecinţă crearea unui spaţiu european de învăţământ
bazat pe caracteristici comune, deschis pentru un număr tot mai mare de studenţi ceea ce a
condus la aspectul unui sistem de masă ajuns în prezent la maturitate. În realitate, masificarea
învăţământului a condus la o adâncire a diferenţelor dintre sectoare şi instituţii academice,
precum şi a competenţelor profesionale.

Toate eforturile de diversificare a programelor şi instituţiilor de învăţământ superior sunt
caracterizate de importanţa acordată dimensiunii “verticale”, diferitele niveluri de reputaţie şi de
calitate, precum şi oportunităţile de acces la o carieră de înalt nivel. Dar sistemele de învăţământ
superior nu se disting numai prin gradul lor de dezvoltare a diferenţelor verticale.
În mod egal se poate reliefa nivelul programelor şi calificărilor, precum şi maniera în care
diferite tipuri de instituţii au combinat aspectele verticale cu cele orizontale. Cu toate acestea,
diversificarea instituţiilor de învăţământ superior numai pe baza programelor şi a calificărilor
(diplomelor) accentuează diversificarea verticală ceea ce, pentru a le face comparabile, a fost
necesară elaborarea standardelor de calitate.
Dezbaterea problematicii privind diversitatea şi diferenţierea universităţilor oferă o
tipologie a acestora în două planuri, pe de o parte în plan vertical ca diferenţă între universităţi în
termeni de prestigiu şi reputaţie, pe de altă parte, în plan orizontal ca diferenţă între universităţi
în termeni de misiune şi profil, aspecte care pot fi reliefate pe baza clasificării universităţilor şi
programelor realizate ca o consecinţă a aplicării Legii nr.1/2011 – legea educaţiei naţionale.
Ancorate în sistemul naţional terţiar, universităţile din regiunea de Sud-Vest Oltenia, dau
dimensiunea concretă a aspectelor de diferenţiere şi diversitate care pot fi constatate în cadrul
unei diviziuni economico-sociale şi culturale a teritoriului.
Impactul produs de strategiile de diferenţiere şi diversitate a universităţilor din Regiunea
de Sud-Vest Oltenia s-a regăsit în special asupra structurii programelor de studii, prin renunţarea
la programele slab clasate în ierarhie şi înfiinţarea altor programe mai performante bazate pe
competenţele necesare pieţei muncii.
Ierarhizarea programelor de studiu a avut şi un impact negativ asupra managemntului
universitar, aspect constatat la toate cele trei universităţi sens în care se pot pune în discuţie cel
puţin trei aspecte legate de concentrarea atenţiei managementului universitar asupra acelor
programe de studiu care sunt solicitate de candidaţi chiar dacă competenţele oferite sunt mai
puţin solicitate de piaţa muncii, finanţarea pe bază de ierarhizare şi clasificare a avut ca efect
creşterea taxelor pentru completarea finanţării şi, nu în ultimul rînd, reacţia negativă a unor
angajatori care au clamat angajarea numai a absolvenţilor din universităţi clasate în grupa
universităţilor de elită;
Adoptarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 a determinat intrarea universităţilor din

România într-un program de reformă care a vizat compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu
cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor,
descongestionarea

curriculumului,

asigurarea

unui

grad

sporit

de

modernizarea şi
descentralizare,

responsabilizare şi finanţare în sistem, asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile
dezavantajate, reforma resursei umane, stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii etc. Cu toate
acestea, Legea educaţiei naţionale a avut un impact diferit asupra universităţilor în cei cinci ani
de la adoptarea acesteia, aspect regăsit în domeniul autonomiei universitare şi responsabilităţii
publice, asupra structurii organizatorice, asupra realizării misiunii universităţilor, asigurării
criteriilor şi standardelor de calitate, precum şi al gestionării în mod eficient a activităţilor de
învăţământ/cercetare/producţie, de transfer cognitiv şi tehnologic, precum şi al asigurării
sprijinului administrativ adecvat memnbrilor comunităţilor universitare, mutaţii în privinţa
programelor încadrate în domeniile de studii, precum şi a cifrei de şcolarizare bugetată stabilită
la nivel instituţional prin defalcarea cifrei globale de şcolarizare alocată de minister,
Cel mai vizibil impact al Legii educaţiei naţionale poate fi regăsit în legătură cu
finanţarea învăţământului superior bazată pe clasificarea universităţilor. Se poate suspecta că
trendul descrescător al finanţării ar fi efectul scăderii numărului de studenţi fizici şi echivalenţi
care stau la baza stabilirii finanţării instituţionale. Fără a elimina în totalitate acest efect, se poate
aprecia că influenţa cea mai mare a reprezentat-o finanţarea suplimentară bazată pe excelenţă a
cărei determinare a diferit de la an la an în funcţie de metodologia adoptată.
Cercetând practica unor universităţi occidentale, considerăm că există posibilitatea de a
se practica şi în sistemul de învăţământ românesc “parteneriatul public privat”, mijloc de
realizare a unei legături mai srânse între mediul de afaceri şi sistemul superior de educaţie dintr-o
regiune prin schimbul de informaţii şi de know-how.
Dincolo de aspectele pozitive şi negative constatate, trebuie să recunoaştem că Regiunea
de Sud-Vest se află în postura de furnizoare a forţei de muncă calificată, atât pentru
regiunile de dezvoltare vecine, cât şi în afara ţării. Acest aspect îşi pune amprenta asupra
universităţilor care internalizează costurile formării forţei de muncă şi externalizează
beneficiile acesteia.
Existenţa unui puternic şi complex centru universitar în Craiova şi complementar la
Târgu Jiu, la care se adaugă pregătirea de înaltă calitate în domeniul medical prin intermediul

unei universităţi autonome, a unor importante obiective economice şi a unor bogate resurse
naturale reprezintă oportunităţi de dezvoltare a regiunii şi de creare a locurilor de muncă, ar
trebui să creioneze imaginea unei puternice regiuni de dezvoltare cu contribuţii importante la
formarea PIB-ului României.
Analiza contribuţiei pe care activităţile desfăşurate de populaţia angajată în diverse
ramuri ale economiei conduce la concluzia că piaţa forţei de muncă solicită specialişti
pregătiţi în domeniul ingineresc (construcţii de maşini, inginerie electrică, ştiinţă şi
comunicaţii), comercial, administraţie publică şi juridic, sănătate.
Imaginea creată de oferta educaţională, ca fiind departe de cerinţele pieţei şi a posibilităţii
de absorbţie a absolvenţilor, a condus la realizarea testului de normalitate sau covarianţă pentru
seria randamentelor Skewness, Kurtosis şi Jarque-Bera, aprecierea generală fiind aceea că oferta
educaţională este favorabilă pieţei muncii, dar într-o analiză detaliată a corelaţiei dintre locurile
vacante şi oferta educaţională, se remarcă existenţa unor puncte nevralgice.
Ceea este important, este asigurarea unui echilibru între oferta educaţională şi capacitatea
pieţei muncii de inserţie a forţei de muncă în acord cu strategia de dezvoltare regională în
perspectiva anului 2020.

