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Universitãþile reprezintã azi o sursã esenþialã de competitivitate naþionalã sau internaþionalã ºi
contribuie nemijlocit la creºterea economicã a statelor lumii, indiferent dacã sunt þãri puternic
industrializate sau aflate în curs de dezvoltare. Situate în prim-planul cercetãrii ºtiinþifice fundamentale
ºi aplicative, universitãþile pot juca un rol cheie în modelarea dezvoltãrii economice ºi stimularea
competitivitãþii tehnico-ºtiinþifice.
Conceptul de universitate de talie mondialã (world-class university), dezvoltat recent în
dezbaterile referitoare la capacitatea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi de cercetare de a contribui
la dezvoltare, din perspectiva excelenþei în cercetare ºi a formãrii profesionale la un nivel competitiv
ridicat, desemneazã statutul unei instituþii cu performanþe certificabile în domeniul educaþiei ºi
cercetãrii, relevate prin recunoaºterea internaþionalã a reputaþiei ºtiinþifice (premii Nobel ºi alte
distincþii, factor de impact ridicat al revistelor ºtiinþifice editate, etc.) ºi calitatea managementului
cercetãrii, promovat pe baza principiilor recunoscute ale bunei guvernanþe.
Rolul Bãncii Mondiale, actor internaþional major în susþinerea eforturilor naþionale pentru
implementarea bunei guvernanþe în educaþie, pentru creºterea calitãþii politicilor educaþionale ºi a
nivelului de competitivitate al instituþiilor de învãþãmânt superior ºi de cercetare, este abordat sub
aspectul opþiunilor ºi perspectivelor alternative, oferite guvernelor pentru dezvoltarea ºi consolidarea
sistemelor educaþionale având drept obiective dobândirea statutului de universitãþi de talie mondialã
Viziunea Bãncii Mondiale asupra dezvoltãrii ºi a rolului cercetãrii ºtiinþifice în modelarea
creºterii economice este conexatã explicit cu obiectivele consolidãrii guvernanþei, privitã ca maniera
optimã de participare a tuturor actorilor reprezentativi din societate: instituþii internaþionale, guverne,
autoritãþi locale, sectorul privat ºi societatea civilã. Prima lucrare dedicatã elaborãrii politicilor
educaþionale la nivelul învãþãmântului superior ºi cercetãrii, editatã de Banca Mondialã a fost publicatã
în 1994. Lucrarea The Higher Education: The Lessons of Experience (Washington D.C., The World
Bank, 1994, 120 p.), ce a examinat critic situaþia educaþiei la nivel superior din statele aflate în curs
de dezvoltare ºi a propus reforme pentru creºterea vizibilitãþii cercetãrii ºi a universitãþilor la nivel
internaþional, reprezintã ºi prima contribuþie ºtiinþificã a economistului Jamil Salmi, cooptat în
Departamentul de Politici Sociale ºi Educaþionale al Bãncii Mondiale, dupã 1990.
Autorul lucrãrii The Challenge of Establishing World-Class Universities, Jamil Salmi, este
în prezent coordonatorul Reþelei pentru Educaþie la nivel superior din cadrul Bãncii Mondiale, fiind
membru al unor instituþii internaþionale de prestigiu în domeniu cum ar fi, de exemplu, International
Advisory Network of the UK Leadership Foundation for Higher Education, OECD’s expert group
on Assessing Higher Education Learning Outcomes, Editorial Committee of OECD’s Journal of
Higher Education Management and Policy sau International Ranking Expert Group. Contribuþia lui
Jamil Salmi în domeniul evaluãrii calitãþii educaþiei ºi cercetãrii, reiese pregnant din elaborarea, în
calitate de principal autor, al lucrãrii, Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary
Education (Washington D.C. The World Bank, 2002, 276 p.) în care este prezentatã strategia Bãncii
Mondiale în domeniul educaþiei la nivelul învãþãmântului superior, sub aspect social, politic, cultural
ºi economic.
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Experienþa vastã a autorului în domeniul educaþiei la nivelul învãþãmântului superior ºi al
cercetãrii este validatã de prestigioasa activitate desfãºuratã dupã 1990, în calitate de senior manager
al Departamentului de Politici Sociale ºi Educaþionale al Bãncii Mondiale, prin furnizarea de expertizã
în domeniul politicilor educaþionale pentru universitãþi publice ºi particulare din peste 35 de state,
printre care Mexic, Peru, Kenya, Columbia, Madagascar.
Lucrarea The Challenge of Establishing World-Class Universities este structuratã pe trei
capitole, concluzii, 7 anexe ºi bibliografie. Contribuþiile acestei lucrãri se înscriu în direcþia
recunoaºterii importanþei învãþãmântului superior ºi a cercetãrii, ca factori de bazã în dezvoltarea
statelor lumii ºi în identificarea cerinþelor necesare pentru afirmarea ºi poziþionarea instituþiilor de
învãþãmânt superior ºi de cercetare în topul mondial.
Metodologia de cercetare utilizatã de Jamil Salmi în lucrarea sa cea mai recentã (The Challenge
of Establishing World-Class Universities) are la bazã explicitarea semnificaþiei conceptului de
universitate de talie mondialã (world-class university), analiza strategiilor posibile ºi a modalitãþilor
de atingere a statutului de universitate de top internaþional în educaþie ºi cercetare. Autorul identificã
principalele provocãri ºi riscuri, dar estimeazã ºi costurile implicate în procesul complex de afirmare
internaþionalã a universitãþilor, din perspectiva criteriilor aplicate pentru evaluarea performanþelor
anuale ale fiecãrei universitãþi.
Primul capitol, intitulat What does it mean to be a world-class university?, analizeazã factorii
ce contribuie esenþial la afirmarea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi de cercetare, inclusiv la
poziþionarea acestora în topul mondial. Autorul explicã din start importanþa statutului de world-class
university, atestatã prin recunoaºterea calitãþii educaþiei ºi a cercetãrii, evaluatã printr-un clasament
sui-generis al universitãþilor de cãtre instituþii specializate, dar examineazã succint ºi relevanþa criteriilor
folosite de cele mai recunoscute instituþii, Times Higher Education Supplement (THES) ºi Shanghai
Jiao Tong University (SJTU).
În lumea academicã, aratã autorul, se recunoaºte existenþa unei complexitãþi de factori de
bazã ce contribuie la dobândirea performanþei în educaþie ºi cercetare ºi a calitãþii de universitate de
top mondial: excelenþa în cercetare, calitatea profesoralã, nivelul ridicat al surselor de finanþare
guvernamentale ºi neguvernamentale, autonomia universitarã, nivelul tehnologic al dotãrii pentru
scopuri didactice ºi de cercetare, etc.
Jamil Salmi aºeazã la baza conceptului de world-class university contribuþia a trei factori, pe
baza cãrora îºi dezvoltã argumentaþia ºi propune o nouã definiþie a conceptului: a) concentrarea
talentelor (calitatea profesionalã a corpului profesoral ºi a studenþilor universitãþii); b) resursele
alocate; c) calitatea guvernanþei. Concentrarea de talente este evaluatã drept factorul decisiv în
atingerea excelenþei unei universitãþi ºi se referã nu numai la numãrul de studenþi eminenþi, ci ºi la
nivelul profesional al corpului didactic ºi de cercetare. O universitate de talie mondialã va avea
întotdeauna posibilitatea de a atrage cei mai buni studenþi, cei mai calificaþi profesori ºi cercetãtori,
iar prin promovarea mobilitãþii internaþionale se creeazã o premisã, în plus, pentru obþinerea de
performanþe ridicate în cercetare ºi educaþie.
Cel de al doilea factor, resursele disponibile ale universitãþilor de top internaþional, structurat
dupã sursa de finanþare, în patru subcategorii (bugetul guvernamental, contracte de cercetare, venituri
extrabugetare ºi taxe de ºcolarizare) se remarcã prin importanþa deþinutã în direcþia asigurãrii capacitãþii
de realizare a investiþiilor ºi a programelor de cercetare. Ponderea surselor de finanþare depinde de
natura publicã sau privatã a instituþiilor de învãþãmânt ºi cercetare ºi a regimului reglementat pentru
finanþarea acestora. Cheltuielile instituþiilor de învãþãmânt superior, exprimate procentual faþã de
PIB, erau, în 2006, de 2,5 ori mai ridicate în SUA decât în UE-25 ºi reflectã oarecum supremaþia
universitãþilor americane în top 50 faþã de universitãþile europene.
O guvernanþã eficientã, în viziunea autorului, implicã existenþa unei viziuni strategice,
capacitate de inovare ºi flexibilitate, care sã permitã instituþiei sã ia decizii optime fãrã a fi afectatã de
birocraþia administrativã. Guvernanþa este un factor determinant, la fel ca finanþarea ºi concentrarea
talentelor, pentru poziþionarea universitãþii în topul clasamentului din punctul de vedere al
performanþelor obþinute. Analiza comparativã între universitãþile din SUA ºi UE a evidenþiat de ce
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autonomia mai largã a universitãþilor americane (managementul bugetar, capacitatea de a angaja ºi
de a oferi salarii atractive) asigurã un cadru propice pentru realizarea de performanþe superioare celor
obþinute pe plan european.
Capitolul 2, intitulat Paths to Transformation, încearcã sã rãspundã la câteva întrebãri cheie:
Cum pot fi dezvoltate universitãþi de talie mondialã? Ce opþiuni au la dispoziþie guvernele? Ce rol ar
trebui sã exercite actorii implicaþi în finanþarea ºi managementul universitãþii?
În viziunea lui Jamil Salmi, dezvoltarea unei universitãþi de talie mondialã poate fi abordatã
dintr-o dublã perspectivã: externã ºi internã. Natura externã se referã la rolul guvernului, al autoritãþilor
regionale ºi locale ºi al sectorului privat precum ºi la resursele disponibile pentru consolidarea statutului
universitãþii. Din perspectivã internã, evoluþia spre statutul de universitate de talie mondialã depinde
de reformele adoptate de board-ul universitãþii ºi succesiunea etapizatã a acestora prin care sã se
transforme în universitãþi competitive la nivel internaþional.
Guvernul, în opinia autorului, are la dispoziþie trei strategii pentru a dispune de universitãþi
competitive la nivel global: „upgradarea” unor universitãþi cu potenþial de a excela, fuziunea unor
universitãþi, prin transformarea lor într-o nouã instituþie de învãþãmânt superior ºi înfiinþarea de noi
universitãþi. Fiecare strategie este însoþitã de o analizã sistematicã a beneficiilor, riscurilor ºi
obstacolelor, asociatã cu exemple relevante din experienþa internaþionalã (Reforma educaþionalã la
nivelul învãþãmântului superior din China, Institutul de Tehnologie din India, Iniþiativa germanã
pentru excelenþã, etc.). În partea a doua a capitolului, Salmi exploreazã rolul exercitat de ceilalþi
actori: sectorul privat, autoritãþile regionale ºi locale iar, în final, prezintã o agendã cu întrebãri
esenþiale adresate guvernelor ºi universitãþilor, pentru a le sprijini în adoptarea celor mai bune soluþii,
precum: De ce avem nevoie de universitãþi de talie mondialã?; Care strategii ar fi mai potrivite
pentru realizarea acestui deziderat?; Care va fi rolul guvernului în procesul de transformare?; Cum
pot universitãþile sã dezvolte un leadership performant?
Capitolul 3, Implications for the World Bank, prezintã sintetic, pe trei pagini, rolul exercitat
de Banca Mondialã în furnizarea de expertizã guvernelor naþionale, în vederea depãºirii obstacolelor
inerente în procesul de dezvoltare a unor universitãþi de talie mondialã. Autorul sumarizeazã cele trei
tipuri de intervenþie acordate de Banca Mondialã pentru sprijinirea guvernelor în vederea atingerii
obiectivelor: asistenþã tehnicã, activitãþi de facilitare ºi intermediere ºi asistenþã financiarã.
Jamil Salmi constatã, în capitolul de Concluzii, inexistenþa unei formule „magice” sau a unei
reþete universale privind dezvoltarea unor universitãþi de talie mondialã. Luând în considerare condiþiile
diferite din fiecare þarã (contexte naþionale ºi modele instituþionale diferite), guvernele trebuie sã
aleagã direcþiile ºi strategiile care corespund cel mai bine sistemelor naþionale ºi resurselor de care
dispun.
În acelaºi timp, autorul constatã cã nu orice stat are nevoie de universitãþi de talie mondialã
atâta vreme cât nu sunt întrunite condiþiile elementare ale învãþãmântului superior. În plus, universitãþile
de talie mondialã necesitã eforturi financiare considerabile, concentrare de capital uman excepþional
ºi politici guvernamentale care sã asigure un cadrul adecvat pentru activitãþi didactice ºi de cercetare
de înalt nivel.
Cartea lui Jamil Salmi, The Challenge of Establishing World-Class Universities, reprezintã
un instrument util pentru înþelegerea responsabilitãþilor ce revin actorilor implicaþi în procesul
educaþional pentru creºterea calitãþii în învãþãmântul superior. Cartea reprezintã, în acelaºi timp, un
punct de plecare pentru susþinerea dezbaterilor pe tematica excelenþei în educaþie ºi cercetare.
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