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European Integration And The Governance of Higher Education and Research reprezintã
volumul 28 din seria Higher Education Dynamics - HEDY, a Editurii Springer.1 HEDY este coordonatã
de cãtre Peter Maasen2 ºi de Johann Müller,3 cuprinde 34 de titluri ºi a început în anul 2002 cu
volumul Higher Education in a Globalising World.4 Obiectivul seriei este cuprinzãtor: “It aims at
applying general social science concepts and theories as well as testing theories in the field of higher
education research.” 5 Domeniul îl reprezintã de fapt guvernanþa educaþiei, o problemã de primã
importanþã în actualul context global. Volumul pe care îl prezint este al cincilea si ultimul din cadrul
HEDY, care insereazã guvernanþa învãþãmântului superior european în contextul politicilor Uniunii
Europene.
Volumul este editat de cãtre Alberto Amaral, profesor la Universitatea din Porto, Guy Neave,
de la Centrul pentru Cercetare ºi Politici în Învãþãmântul Superior - Portugalia, Christine Musselin
de la Centrul de Sociologie a Organizaþiilor – Franþa ºi Peter Maassen.
Structura tematicã a lucrãrii urmãreºte diferitele aspectele ale felului în care ambiþiile globale
ale Uniunii Europene, concretizate prin Agenda Lisabona, înglobeazã obiectivele Procesului Bologna.
Se pune problema guvernanþei învãþãmântului superior la nivel european, dintr-o perspectivã cu
mize pe termen lung pentru politica educaþiei: problema rolului învãþãmântului superior ºi a guvernanþei
acestuia ca ºi instrument al integrãrii europene. Contextul specific þine de felul cum în cadrul procesul
integrãrii europene, cu cele douã componente, supranaþionalã ºi interguvernamentalã, se afecteazã
ºi, mai mult, se intenþioneazã intercondiþionarea reciprocã a evoluþiilor structurale, atât ale
Universitãþilor europene, cât ºi a integrãrii europene.
Procesul Bologna nu reprezintã un nou tip de reformã, din punctul de vedere al obiectivelor
sale politice, sau cea mai profundã reformã în ce priveºte Universitãþile. Valorizarea învãþãmântului
superior, ca parte a procesului de integrare societalã, nu este o problemã contemporanã, ci face parte
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Springer science + business media – lider pe piaþa editorilor de carte ºtiinþificã, cu de 55 de case de editurã în întreaga lume ºi cu o cifrã
de afaceri în anul 2009 de 847 de milioane de euro.
http://www.springer.com/about+springer/company+information/key+facts?SGWID=0-175806-0-0-0&changeHeader=true, consultat la 14
aprilie 2010.
Peter Maasen este profesor de Higher Education la Facultatea de ªtiinþele Educaþiei (Faculty of Education) a Universitãþii din Oslo ºi
membru al Centrului Norvegian pentru Cooperare Internaþionalã în Învãþãmântul Superior.
http://siu.no/en/content/search?cx=004116346121864151417:drtpalpmp6e&cof=FORID:11&q=peter+maasen&sa=Search, consultat la 02
aprilie 2010.
De altfel Peter Maasen mai îndeplineºte ºi calitatea de director al consorþiului european al centrelor de cercetare privind învãþãmântul
superior (Higher Education Development Association - HEDDA).
Profesor la School of Education al Universitãþii din Cape Town. Mai multe informaþii pot fi identificate la: http://web.uct.ac.za/depts/
educate/staff/jpm.php, consultat la 05 aprilie 2010.
International Trends and Mutual Observation A Festschrift in Honour of Ulrich Teichler, Enders, J.; Fulton, Oliver (Eds.), 2002, pp. 280.
A se vedea: http://www.springer.com/series/6037, consultat la 05 aprilie 2010.
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din seria de provocãri cu care s-a confruntat,spre exemplu, procesul de edificare a statelor naþiune. În
celãlalt sens, de profunzime a reformei Universitãþilor la nivelul continentului, ambiþiile Spaþiului
European al Învãþãmântului Superior (European Higher Education Area – EHEA), nu sunt dublate
de mecanisme instituþionale care sã aibã autoritate formalã faþã de Universitãþi, iar, în ceea ce priveºte
statele membre, nu este încã sigur, în ce mãsurã existã capacitatea administrativã de a transpune în
practicã Declaraþia de la Bologna. Totuºi, este cea mai extinsã reformã, din punct de vedere geografic,
pentru cele nouã secole de istorie a Universitãþilor europene.
Ce aduce însã nou contextul integrãrii comunitare pentru învãþãmântul superior european? În
primul rând ne referim la cadrul de înfãptuire a politicilor, în care integrarea are loc: este vorba
despre guvernanþã, adoptatã ca ºi cadru de înfãptuire a politicilor publice la nivel european, care se
referã în principal la absenþa unui centru coordonator al înfãptuirii politicilor. Guvernanþa ca ºi cadru
de înfãptuire a politicilor publice, al oricãrei politici publice, se bazeazã pe douã concepte de bazã: în
primul rând cooperarea ºi apoi conceptul de reþea (networking).
Volumul de faþã detaliazã problemele cu care se confruntã dinamica relaþiei dintre nivelul
instituþional comunitar, pe de o parte, ºi nivelul naþional pe de altã parte, în contextul larg ºi sensibil
al reformei universitare. Totodatã, volumul reprezintã un produs tocmai în cadrul unei cooperãri în
reþea, fapt cu atât mai important, cu cât consorþiul din care s-a nãscut acest volum (HEDDA) este un
caz de guvernanþã a cunoaºterii în spaþiul învãþãmântului superior la nivel european. Pe de altã parte,
exemplul acestei cooperãri mai relevã încã un aspect, cu atât mai important cu cât miza centralã în
contextul cãrþii este aceea de a sublinia rolul educaþiei în cadrul procesului multi-faþetat de integrare
europeanã. Aici ne referim la un alt proces subsecvent integrãrii europene, respectiv europenizarea.
Aºadar, acest volum este o iniþiativã a consorþiului la nivel european HEDDA – Higher
Education Development Association,6 organizaþie al cãrei activitate o reprezintã cercetarea ºi
diseminarea studiilor asupra dinamicii mediului universitar la nivel European. Volumele din seria
amintitã, de la editura Springer, inclusiv cel care face obiectul discuþiei noastre, este în fapt unul
dintre rezultatele seminariilor þinute în cadrul acestui consorþiu, seminarii menite la a aduce contribuþii
noi ºi originale în dezbaterea la nivel european privind aria învãþãmântului superior.
Învãþãmântul superior prezintã, din punctul de vedere al studierii procesului de integrare
europeanã, o complexitate interesantã, ale cãrei consecinþe, aºa cum admit ºi editorii cãrþii încã din
prefaþã, este departe de a fi clarã : îmbinarea unor trãsãturi de interguvernamentalism, cu unele care
þin de componenta supranaþionalã. Astfel, spre exemplu, Spaþiul European de Cercetare (European
Research Area – ERA), obiectiv asumat acum de Comisia Europeanã, este la origine unul dintre
obiectivele Procesului Bologna, care a stârnit nu numai controverse, ci a fost ºi una dintre primele
iniþiative la nivel european în ceea ce priveºte învãþãmântul superior. Pe de altã parte, rolul Comisiei
Europene în cadrul politicilor de educaþie la nivel european rãmâne încã unul fãrã o solidã bazã
legalã,7 în condiþiile în care, aºa cum arãtam ºi anterior, procesul de edificare a universitãþilor este
strict legatã de construcþia statului naþiune.
Una dintre mizele pe care cartea le asumã în mod explicit este rolul Comisiei Europene în
procesul de europenizare al învãþãmântului superior, în condiþiile în care acesta i-a fost negat formal
cu numeroase ocazii. Spre exemplu, Ann Corbett 8 reconstituie istoria implicãrii Comisiei în construcþia
ºi în instituþionalizarea unui model european de învãþãmânt superior din perspective rezultatelor
sale: European University Institute ºi programul Erasmus, descriind aceste rezultate ca ºi formule de
compromis la care s-a ajuns în dinamica concurenþei nivelului supranaþional cu nivelele naþionale pe
parcursul a trei decade.
Pe de altã parte, miza studierii nivelului de înfãptuire a politicilor la nivelul câmpului european
de educaþie nu rezidã numai în decantarea intereselor actorilor implicaþi ºi descrierea acestora, ci ºi în
6
7
8

64

A se vedea mai multe informaþii la urmãtorul link: http://www.uv.uio.no/hedda/about/staff/index.html, consultat la 06 mai 2010.
A se vedea pp. 281.
Cap. “Process, Persistence and Pragmatism: Reconstructing the Creation of the European University Institute and the Erasmus
Programme, 1955–1989”, pp. 59 – 80.
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felul în care aceastã descriere are loc; cu alte cuvinte, instrumentarul metodologic la care cercetãtorul
face apel pentru a studia dinamica relaþiilor în cadrul politicilor de educaþie. Din acest punct de
vedere, volumul poate fi considerat un plus pentru literatura în domeniu.
Pentru a oferi numai un exemplu, capitolul lui Kerstin Martens ºi al lui Klaus Dieter Wolf9
reconstituie, cu instrumente metodologice rafinate ºi utilizând în principal analiza de discurs, felul în
care Comisia a reuºit sã îºi câºtige rolul de partener în cadrul Procesului Bologna ºi modalitatea în
care, aceeaºi Comisie, a reuºit sã asocieze Procesul Bologna Strategiei de la Lisabona, creându-ºi
astfel legitimitate ca ºi actor în cadrul câmpului politicii de educaþie, în pofida faptului cã competenþele
sale formale în acest sens erau extrem de reduse.
Aºa cum aratã Johanna Witte, principalul instrument de integrare\europenizare creat în cadrul
Procesului Bologna a fost instrumentul comun de asigurare a calitãþii10. Acest instrument, a fost
extrem de util în termeni de guvernanþã educaþionalã ºi de cercetare, creând spaþiu pentru noi actori
în acest câmp de înfãptuire a politicilor fie cã, la nivelul statelor naþionale, a întâmpinat sisteme ultracentralizate (cazul Franþei ºi a celor mai multe þãri post-comuniste), fie cã s-a confruntat cu tradiþii
particulare în politica de educaþie (cum este cazul Marii Britanii sau al Franþei).
Volumul are meritul de a analiza în profunzime atât nivelul supranaþional al politicilor de
educaþie, cât ºi cel naþional, reuºind – aºa cum arãtam anterior – sã surprindã nu doar dinamica
acestora, dar mai ales instrumentele specifice politicii educaþionale care structureazã aceastã dinamicã,
la nivelul Uniunii Europene.
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Cap. „Boomerangs and trojan horses: The Unintend Consequences of Internationalising Education Policy Trough the EU and the OECD”,
pp. 81 – 100.
Cap. “Parallel Universes and Common Themes: Reforms of Curricular Governance in The Bologna Context”, pp. 227 – 256.
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