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Conferinþa Naþionalã – Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Superior din România - Raport 2009,
de prezentare a Barometrului calitãþii 2009. Distribuþii
statistice, interpretãri ºi opþiuni privind starea calitãþii
învãþãmântului superior din România
Conferinþa Naþionalã – Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior din România – Raport
2009 s-a desfãºurat în data de 14 ianuarie 2010, în incinta Institutului Naþional de Statisticã. Conferinþa
a fost deschisã de prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu, preºedinte ARACIS ºi manager proiect. În cuvântul
sãu, domnul Daniel Petru Funeriu, ministrul educaþiei, cercetãrii, tineretului ºi sportului, a subliniat
faptul cã Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului (MECTS) este un partener al
ARACIS, la fel cum agenþia este un partener pentru învãþãmântul superior românesc. Ministrul
educaþiei a enumerat cele patru direcþii de acþiune pe care ºi le-a propus în mandatul sãu: diferenþierea
universitãþilor în raport cu misiunea ºi calitatea programelor de educaþie ºi cercetare; promovarea
unei politici de resurse umane bazate pe competenþe; modernizarea managementului universitar
(colegial ºi corporatist); finanþarea învãþãmântului în raport cu calitatea.
Domnul prof. univ. dr. ing. Ioan Curtu a prezentat direcþiile de activitate ale proiectului:
• evaluarea instituþionalã a 46 de universitãþi;
• asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior;
• elaborarea de noi indicatori de referinþã;
• formarea evaluatorilor interni ºi externi ai calitãþii;
• diseminarea ºi transferul de cunoaºtere.
În prezentare s-a menþionat cã dezvoltarea culturii calitãþii în universitãþile româneºti se bazeazã
pe patru elemente cheie: vizibilitate, recunoaºtere, atragere de resurse ºi studenþi. De asemenea,
preºedintele ARACIS a invitat participanþii la conferinþã sã vinã cu idei care sã contribuie la schimbarea
învãþãmântului superior în termenii calitãþii, performanþei ºi competitivitãþii.
Preºedintele Comisiei de învãþãmânt, ºtiinþã, tineret ºi sport a Camerei Deputaþilor, prof. univ.
dr. Cristian Sorin Dumitrescu a relevat importanþa unei finanþãri corespunzãtoare din fonduri publice
a învãþãmântului superior pentru creºterea calitãþii acestuia, ºi care numai astfel poate deveni motorul
dezvoltãrii sociale.
Marian Gabriel Hâncean, expert ARACIS, a prezentat Raportul Starea Calitãþii în Învãþãmântul
Superior din România 2009, subintitulat Barometrul Calitãþii – 2009, finalizat la sfârºitul primului
an al proiectului „Asigurarea calitãþii în învãþãmântul superior din România în context european.
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Dezvoltarea managementului calitãþii academic la nivel de sistem ºi instituþional“, contract POSDRU/
2/.1.2/S/1, cod proiect 3933, Activitatea a II-a, coordonatã de Prof. univ. dr. Lazãr Vlãsceanu. Raportul
prezintã analize interpretative ale unor distribuþii statistice de informaþii obiective ºi ale unor
reprezentãri subiective culese prin sondaje cu privire la starea calitãþii în învãþãmântul superior.
Raportul vizeazã calitatea academicã a activitãþilor din sistemul de învãþãmânt superior ºi
propune o analizã de stare a învãþãmântului superior ca sistem, oferind informaþii privitoare la aspectele
fundamentale ale sistemului nostru de învãþãmânt superior. De asemenea, documentul se bazeazã pe
date subiective (percepþii ºi reprezentãri ale studenþilor, cadrelor didactice ºi angajatorilor), dar ºi pe
date ºi informaþii obiective. Raportul avanseazã comparaþii între sistemul nostru ºi alte sisteme de
învãþãmânt superior ºi identificã succese ºi performanþe, dar ºi problemele existente.
Raportul evidenþiazã un decalaj între sistemul extern naþional de asigurare a calitãþii, evaluat
pozitiv la nivel european, ºi capacitatea universitãþilor de a implementa mecanismele de asigurare ºi
îmbunãtãþire a calitãþii. Principalele concluzii ale raportului sunt urmãtoarele:
• existã un deficit de calitate a predãrii ºi învãþãrii universitare, a competitivitãþii multor
calificãri universitare ºi a producþiei de cunoaºtere ºtiinþificã ºi de inovare din universitãþile
noastre, în comparaþie cu universitãþile performante din alte þãri;
• existã contexte diverse de evaluare ºi înþelegere a calitãþii educaþiei;
• universitãþile româneºti nu se aflã în topul primelor destinaþii de studii pentru studenþii
nici unei þãri din Uniunea Europeanã;
• existã un deficit de cadre didactice;
• decalajul dintre numãrul de studenþi înregistraþi ºi numãrul de absolvenþi e în creºtere.
Barometrul calitãþii pe 2009 va fi urmat de alte trei rapoarte. Cel din 2010 va prezenta o
analizã instituþionalã a regulilor, normelor, valorilor ºi procedurilor de asigurare a calitãþii în instituþiile
de învãþãmânt superior. Raportul din 2011 va combina analiza distribuþiilor
statistice cu analiza instituþionalã a procedurilor de asigurare a calitãþii academice. La finalul
proiectului va fi prezentat un raport sintetic privind starea calitãþii în învãþãmântul superior din
perspectivã longitudinalã.
Au urmat discuþii pe marginea prezentãrilor. Au luat cuvântul: conf. univ. dr. Rãzvan
Bobulescu, preºedinte de onoare al Federaþiei sindicale „Alma Mater“; prof. univ. dr. Victor Ciupinã,
rector al Universitãþii „Ovidius“ din Constanþa; Ciprian Ciucu, Centrul Român de Politici Europene,
studenta Daniela Alexa (ANOSR); acad. Ionel Haiduc, preºedintele Academiei Române; prof. univ.
dr. Iosif Urs, rector al Universitãþii „Titu Maiorescu“ din Bucureºti; prof. univ. dr. Lazãr Vlãsceanu,
coordonator activitate II proiect; prof. univ. dr. ing. Doina Frunzãverde, rector al Universitãþii „Eftimie
Murgu“ din Reºiþa; prof. univ. dr. Genoveva Vrabie, rector al Universitãþii „Mihail Kogãlniceanu“
din Iaºi; studentul Ion Cristian Poenaru, preºedinte UNSR, prof. univ. dr. Radu Mircea Damian,
ARACIS.
Cei mai mulþi vorbitori au pus problema finanþãrii sistemului. Dacã în perioada 2006-2008 a
existat o infuzie de capital în învãþãmântul superior, ulterior finanþarea a fost drastic redusã. Rezultatele

75

Quality Assurance Review
FOR HIGHER EDUCATION

Conferinþa Naþionalã – Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior din România Raport 2009, de prezentare a Barometrului calitãþii 2009

în domeniul educaþiei universitare nu sunt posibile în lipsa unei finanþãri adecvate. O altã îngrijorare
exprimatã adesea în cursul intervenþiilor a fost faptul cã universitãþile româneºti nu figureazã în
clasamentul Shanghai. În acest context, s-a precizat faptul cã universitãþile ar trebui mai întâi sã-ºi
defineascã misiunea, ºi în funcþie de aceasta sã fie realizatã clasificarea lor: universitãþi de cercetare,
universitãþi de învãþare ºi cercetare ºi universitãþi/colegii. O altã idee exprimatã a fost aceea cã studenþii
valoroºi sunt prea puþin ajutaþi de sistem ºi s-a sugerat cã ARACIS ar trebui sã aibã un criteriu de
evaluare legat de aceºti studenþi foarte buni. Nu s-a trecut cu vederea nici faptul cã România este þara
cu cel mai scãzut nivel de educaþie a forþei de muncã. Învãþãmântul la distanþã are o calitate slabã ºi
conduce la o mare producþie de diplome.

De asemenea, îmbãtrânirea personalului universitar devine o problemã serioasã. A mai fost
semnalatã ºi nemulþumirea mediului economic faþã de pregãtirea studenþilor, acest lucru dovedind o
carenþã a procesului de învãþãmânt. Pe de altã parte, universitãþile româneºti se confruntã cu probleme
atunci când este vorba de practica studenþilor, firmele ºi companiile româneºti acceptând într-o mãsurã
total insuficientã orele de practicã ale studenþilor.
În ceea ce priveºte Barometrul calitãþii 2009, s-au formulat aprecieri pozitive privind calitatea
lui ºtiinþificã ºi s-a sugerat cã pe baza lui se pot face strategii de management al calitãþii, de dezvoltare
a culturii calitãþii.
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