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Acest articol îºi propune sã prezinte rezultatele discuþiilor în cadrul unor mese rotunde realizate
în toamna anului 2009 în 20 de departamente universitare în domeniile inginerie mecanicã, drept,
ºtiinþele comunicãrii, calculatoare & IT. Discuþiile au urmãrit evaluarea oportunitãþii ºi viabilitãþii
implementãrii unor standarde de conþinut a procesului de formare universitarã pentru nivelul de
licenþã în aceste domenii ºi, implicit, „armonizarea” curriculum-ului universitar între universitãþi.
Discuþiile reflectã preponderent opiniile cadrelor didactice, în mod special, a celor din conducerea
facultãþii (în cea mai mare parte participanþii fiind membrii ai consiliilor facultãþilor în care s-au
desfãºurat mesele rotunde). Concluziile se referã la oportunitatea la adoptãrii unor astfel de
instrumente de management al calitãþii ºi implicit la schimbarea abordãrii calitãþii în învãþãmântul
superior.

Câteva date despre context

Proiectul PHARE „Adaptarea activã a educaþiei universitare la cerinþele pieþei muncii” ºi-a
propus ca, prin evaluarea sistematicã a ofertei educaþionale în patru domenii de studii, precum ºi a
cererii de competenþe provenite în special de la absolvenþi ºi angajatori sã schiþeze seturi de standarde
de calitate a conþinutului, precum ºi planuri de învãþãmânt – cadru sau model – realizându-se astfel
adaptarea conþinuturilor studiilor la cerinþele actuale ale pieþei muncii. Proiectul s-a derulat timp de
un an în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009 ºi a condus la strângerea unui numãr impresionant
de date empirice, dar ºi la problematizarea ºi re-evaluarea conþinuturilor educaþionale în cele patru
domenii de studii: inginerie mecanicã, drept, ºtiinþele comunicãrii ºi calculatoare & IT.

Proiectul ºi-a propus în primul rând sã piloteze un model de asigurare a calitãþii bazat pe
adaptarea la cerinþele pieþei muncii. Piaþa muncii a fost operaþionalizatã prin acþiunile unei serii de
actori cheie: angajatori, absolvenþi, recrutatori, dar ºi reprezentanþi ai asociaþiilor profesionale. O
astfel de abordare pleacã de la urmãtoarea premisã: universitãþile ar trebui sã producã output-ul cerut
de piaþa muncii, adicã de reprezentanþii cheie ai acesteia identificaþi mai sus. Alternativ, rolul
universitãþii poate fi acela de a produce cunoaºtere, valori, anumite modele de socializare a cãror
legãturã cu societatea se relevã în timp ºi în modalitãþi complexe. O altã premisã a proiectului a fost
aceea cã piaþa muncii, mai precis angajatorii, conºtientizeazã ºi pot identifica cu uºurinþã tipurile de
competenþe de care au nevoie ºi pe care le cer de la proaspeþii absolvenþi.

Proiectul a constat într-o primã fazã în evaluarea a 20 de departamente universitare pe actuala
metodologie de asigurare a calitãþii implementatã de instituþia beneficiarã (ARACIS), evaluare
concretizatã în rapoarte sintetice privind oferta universitarã în fiecare dintre cele patru domenii; de
asemenea, în acelaºi timp s-au realizat anchete sociologice vizând identificarea cerinþelor pieþei muncii
cu referire la cele patru domenii. În cea de-a doua fazã a proiectului au fost elaborate standarde de
calitate a conþinutului din perspectiva profilului dezirabil al calificãrilor urmãrite, precum ºi elaborarea
unor programe-cadru (planuri de învãþãmânt cadru), inclusiv a unor modele de detaliere a conþinuturilor
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în fiºe de disciplinã – constituind câte patru pachete de instrumente de management al calitãþii din
perspectiva conþinuturilor. Cea de-a treia fazã a constat în pilotarea, mai bine zis discutarea acestor
instrumente, a oportunitãþii ºi viabilitãþii în cadrul meselor rotunde desfãºurate în 20 de departamente
universitare (câte cinci pentru fiecare dintre domeniile menþionate).

Pe mãsura implementãrii proiectului, premisele de la care a pornit proiectul au ajuns sã fie
chestionate. Astfel, pe de o parte, anchetele sociologice asupra pieþei muncii au arãtat cã angajatorii
nu opereazã cu profiluri dezirabile bine conturate ale absolvenþilor (potenþialilor sau actualilor angajaþi);
prin urmare, încercarea de a defini o serie de competenþe necesare, ca output al formãrii universitare,
pornind de la investigarea opiniilor angajatorilor nu s-a dovedit pe atât de productivã pe cât ne
aºteptam. Existã, în acelaºi timp, reticenþã ºi dezinters al angajatorilor faþã de universitãþi ºi „producþia”
acestora. Pe de altã parte, premisa conform cãreia universitatea produce un output valorificat direct
ºi imediat ca input pentru piaþa muncii a ajuns, de asemenea, sã fie chestionatã, de data aceasta în
cadrul discuþiilor avute cu cadrele didactice. Acestea nu considerã oportunã adaptarea curriculum-ului
la cerinþele angajatorilor, rolul universitãþii fiind mult mai vast, iar responsabilitãþile sociale ale acesteia
sunt mai presus, uneori antagonice, faþã de nevoile imediate ale angajatorilor.

Datele culese în diversele etape de implementare a proiectului ne aratã douã lumi paralele
între care existã o lipsã acutã de comunicare, care se acuzã reciproc ºi ale cãror viziuni reciproce sunt
caracterizate în cea mai mare parte de stereotipii (angajatorii considerã universitãþile ºi universitarii
ca fiind conservatoare, închise, neadapate realitãþii, în timp ce universitarii considerã angajatorii ca
fiind insuficient dezvoltaþi pentru forþa de muncã pregãtitã de universitãþi ºi exclusiv orientaþi cãtre
obþinerea de profit).

Viabilitatea rezultatelor proiectului

Mã voi referi în cele ce urmeazã la felul în care au fost recepþionate seturile de instrumente de
management al calitãþii elaborate în proiect de cãtre cadrele didactice participante în cadrul discuþiilor
meselor rotunde. Voi prezenta ºi analiza opiniile cadrelor didactice cu privire la oportunitatea ºi
viabilitatea aplicãrii acestor standarde ºi a celorlalte instrumente (planuri-cadru, modele de fiºe de
disciplinã).

Metodologia actualã de asigurare a calitãþii se concentreazã preponderent asupra inputurilor,
a datelor de intrare în sistem (între care cele mai importante sunt cadrele didactice ºi, respectiv,
dotarea materialã) ºi asupra unor aspecte formale ale procesului (existenþa unor planuri aprobate,
programe, fiºe, corelarea numãrului de ore cu numãrul de credite etc.). În acest context, introducerea
de standarde de calitate a conþinutului (subject benchmark statements) reprezintã o schimbare
importantã a status-quo-ului. Pe de altã parte, centrarea pe standarde de calitate a conþinutului ºi
implicit a output-ului nu ignorã elemente ce þin de proces, însã acestea sunt abordate dintr-o altã
perspectivã faþã de metodologia actualã: de exemplu sunt chestionate modalitãþile de formulare a
conþinuturilor – urmãrindu-se principiul formulãrii standardelor în termeni de competenþe ºi alte
achiziþii ale învãþãrii (alternativa fiind centrarea pe conþinuturi de materie studiatã), dar ºi principiul
formulãrii standardelor prin consultarea stakeholderilor – angajatori, absolvenþi, recrutatori etc.

O astfel de abordare a calitãþii, fiind axatã pe caracteristicile, în termeni de competenþe dobândite,
„produselor” învãþãmântului universitar – absolvenþii, este mai apropiatã de interesele mediului exterior
al universitãþii pentru care aceasta produce, mai precis de interesele generale ale pieþei muncii. Pentru
evaluarea viabilitãþii acestei abordãri ºi a instrumentelor propuse, în cazul meselor rotunde, am urmãrit
reacþia categoriei corespondente de actori din interiorul universitãþii, cadre didactice, în general cele din
conducerile facultãþilor (participanþii fiind în mare mãsurã membrii ai consiliilor).

Astfel, în perioada septembrie - octombrie 2009, conform metodologiei de implementare a
proiectului, au fost realizate 20 de mese rotunde în 20 de departamente universitare (câte 5 pentru
fiecare dintre cele patru domenii de studii investigate – inginerie mecanicã, drept, ºtiinþele comunicãrii,
respectiv calculatoare & TI). Participanþilor la aceste mese rotunde le-a fost înmânat, la începutul
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discuþiilor, câte un chestionar cu auto-completare, chestionarele fiind apoi, în majoritatea situaþiilor,
predate organizatorilor mesei rotunde la sfârºitul discuþiilor sau trimise mai târziu, prin curier,
organizatorilor în alte câteva cazuri. În total au fost distribuite ºi completate 265 de chestionare
astfel:

• Calculatoare ºi tehnologia informaþiei – 58 chestionare;
• Inginerie mecanicã – 95 chestionare;
• Drept – 50 chestionare;
• ªtiinþele comunicãrii – 62 chestionare.

Structura eºantionului

Selectarea universitãþilor nu a fost probabilistã, fiind alese universitãþile participante în proiect
(pentru care s-a fãcut evaluare internã, respectiv externã). Totuºi, pentru domeniile investigate,
universitãþile au fost selectate þinându-se cont de principiul variaþiei maxime în funcþie de zona
geograficã. De asemenea, nu a fost decât parþial controlatã distribuþia participanþilor în cadrul meselor
rotunde; organizatorii au cerut ca în cadrul fiecãrei mese rotunde sã participe 15 – 20 de cadre didactice
ºi studenþi cu rol de decizie în proiectarea ºi adoptarea planului de învãþãmânt. În general, participanþii
meselor rotunde au provenit din rândul consiliilor facultãþilor. Date fiind aceste mecanisme de selecþie,
rezultatele anchetei nu pot fi extinse întregii populaþii de cadre didactice universitare, dar tendinþele
pe cele patru domenii, precum ºi comparaþiile între acestea sunt valide.

Tabelul 1 – Distribuþia eºantionului  în funcþie de rolul respondenþilor în universitate

Din tabelul 1 se poate observa cã distribuþia pe cadre didactice este o „piramidã inversã“:
prezenþa în eºantion a profesorilor universitari, respectiv conferenþiarilor este mai mare ca cele ale
preparatorilor, asistenþilor ºi lectorilor, primii fiind supra-reprezentaþi în raport cu ceilalþi. Aceastã
distribuþie este totuºi fidelã faþã de componenþa consiliilor facultãþilor ºi reflectã grupul þintã al
cercetãrii, anume persoanele cu rol de decizie în adoptarea planurilor de învãþãmânt pe cele patru
domenii de studii.

citcadidludarG noitnaºenîãþnevcerF noitnaºenîtnecorP

tnedutS 11 %2.4

ratisrevinurotaraperP 9 %4.3

ratisrevinutnetsisA 03 %3.11

ratisrevinurotceL 25 %6.91

ratisrevinuraiþnerefnoC 16 %0.32

ratisrevinuroseforP 19 %3.43

RN 11 %2.4

latoT 562 %001
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Rezultatele cercetãrii

În mare majoritate, peste 86%, participanþii la mesele rotunde din cele patru domenii considerã
cã rezultatele învãþãrii exprimate în competenþe ºi alte tipuri de achiziþii ar trebui sã constituie standarde
de calitate a conþinutului în învãþãmântul superior (vezi Grafic 1). Acest fapt ne spune cã ar exista
premisele pentru o centrare a proiectãrii curriculum-ului pe obiective, constituite din competenþe ºi
achiziþii de învãþare, spre deosebire de abordarea clasicã centratã preponderent pe conþinuturi. Desigur,
vorbim doar de premise atât timp cât deocamdatã ne aflãm în spaþiul declarativ ºi nu în cel al faptelor.

1 Pânã la redactarea acestui document, chestionarele distribuite la Universitatea Politehnicã Bucureºti, pentru domeniul calculatoare & TI,
nu ne parveniserã.

Tabelul 2 – Distribuþia eºantionului pe domenii de studii ºi universitãþi
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Graficul 1 – Standarde de calitate bazate pe rezultatele învãþãrii

Când ne referim la viabilitatea standardelor elaborate în cadrul proiectului, deºi în toate situaþiile
existã majoritãþi mulþumite, diferenþele pe domenii nu sunt neglijabile: participanþii din domeniul
dreptului se declarã cei mai satisfãcuþi de felul în care au fost proiectate aceste standarde (88%
considerând cã rezultatele învãþãrii sunt bine reflectate de standardele de calitate propuse), urmaþi de
cei din domeniul calculatoare & TI, 73%, în timp ce în cazul ºtiinþelor comunicãrii ºi ingineriei
mecanice doar 65% considerã cã standardele reflectã în mare ºi foarte mare mãsurã rezultatele învãþãrii.

Graficul 2 – mãsura în care rezultatele învãþãrii sunt reflectate în standardele de conþinut elaborate
în cadrul proiectului
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Sunt aceste rezultate bine reflectate de standardele de calitate a conþinutului propuse
de experþii universitari în domeniul dumneavoastrã?



113

Revista pentru Asigurarea Calitãþii
ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIORVol. 1, Nr. 2, Decembrie 2009

Trecând în plan factual, indiferent de domeniu, peste 64% dintre cei intervievaþi (Graficul 3)
susþin cã pe site-urile web ale facultãþilor din care provin au fost afiºate informaþii cu privire la
calificarea academicã ce poate fi obþinutã prin absolvirea programului de studii. Acolo unde ele
existã în mod real, astfel de informaþii constituie un angajament cvasi-contractual al facultãþilor cu
privire la rezultatele învãþãrii ºi tipul de carierã oferit absolvenþilor. În ciuda unei majoritãþi importante
care declarã cã pe site-ul web existã informaþii de aceastã naturã, ar fi interesant însã de vãzut ºi
gradul de detaliere pe care diverse facultãþi îl practicã: cu cât informaþiile sunt mai detaliate, cu atât
angajamentele sunt mai clare ºi mai uºor de monitorizat. Pe de altã parte, nu este de neglijat procentul
de aproape 31% care declarã cã astfel de informaþii nu sunt postate pe site-ul facultãþii. Astfel de
situaþii perpetueazã o stare de asimetrie informaþionalã între prospectivii studenþi (clienþi) ºi furnizorii
de educaþie fapt ce genereazã o alocare sub-optimalã a resurselor (a studenþilor pe domenii de studii,
respectiv facultãþi) ºi implicit eºecul mecanismului cererii ºi ofertei pe piaþa de învãþãmânt superior.

Tot în planul situaþiei actuale în departamentele în care au avut loc discuþiile, în toate domeniile
se observã cã persoanele intervievate apreciazã într-o mai mare mãsurã cã actualele planuri de
învãþãmânt reflectã competenþele cognitive decât pe cele funcþional acþionale ºi într-o ºi mai micã
mãsurã pe cele de comunicare-interacþiune-dezvoltare personalã (competenþe transversale)2.
Aprecierile fiind fãcute pe o scalã de la 1 (în foarte micã mãsurã) la 5 (în foarte mare mãsurã),
mediile pe domenii se plaseazã în jurul valorii 4 pentru competenþe cognitive ºi mai aproape de 3
pentru competenþe transversale, cu cele funcþionale luând valori de mijloc. Persoanele intervievate
din domeniile ºtiinþelor comunicãrii ºi dreptului apreciazã într-o mai mare mãsurã cã cele trei
competenþe sunt bine reflectate de actualele planuri, comparativ cu cei de la inginerie mecanicã ºi
calculatoare & TI. Pe de altã parte, ierarhia reflectãrii celor trei competenþe în planurile actuale de
învãþãmânt se menþine indiferent de domeniu (cu excepþia cazului menþionat mai jos în nota de
subsol). În acest punct este util sã aducem în discuþie cercetarea ce a vizat nevoile pieþei muncii,
realizatã în cadrul proiectului, în prima fazã de implementare. Aceasta a arãtat tocmai interesul mai
mare al angajatorilor pentru competenþele transversale, precum ºi un decalaj mai mare între nevoile
percepute de astfel de competenþe ºi satisfacþia angajatorilor în cazul tinerilor absolvenþi. Intersectarea
acestor date ne aratã nevoia de reformare a curriculum-ului ºi creºterea accentului pe competenþe
funcþionale, precum ºi de comunicare-dezvoltare.

2 Cu excepþia ºtiinþelor comunicãrii unde competenþele de comunicare-dezvoltare au o medie u’or mai mare (3,66) decât cele funcþional-
acþionale (3,59).

Graficul 3 – Informarea actualã a studenþilor în privinþa calificãrii academice obtenabile

În momentul admiterii 2009 la studii de licenþã, erau postate pe pagina web a universi-
tãþii/ facultãþii dumneavoastrã informatii cu privire la calificarea academicã obtenabilã
prin absolvirea programului de studii în care lucraþi?
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Graficul 4.1 – competenþele reflectate de actualele planuri – Drept

Graficul 4.2 – competenþele reflectate de actualele planuri – Calculatoare & TI
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Graficul 4.4 – competenþele reflectate de actualele planuri – ºtiinþele comunicãrii

Graficul 4.3 – competenþele reflectate de actualele planuri – Inginerie mecanicã
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Una dintre mãsurile vehiculate pentru creºterea calitãþii ºi relevanþei formãrii universitare
este aceea a stabilirii unor standarde de conþinut stricte ºi complete pentru fiecare domeniu ceea ce ar
conduce la planuri de învãþãmânt identice în departamente universitare diferite care pregãtesc aceeaºi
specializare. La întrebarea care viza acordul cu o astfel de politicã apar diferenþe semnificative în
funcþie de domeniu. Astfel, dacã cei din ºtiinþele comunicãrii ºi calculatoare & TI resping majoritar
propunerea (57%, respectiv 65%), 47% dintre cei din domeniul inginerie mecanicã sunt de acord în
mare ºi foarte mãsurã ºi numai 36% în micã ºi foarte micã mãsurã, iar în cazul dreptului 54% se
declarã de acord în mare ºi foarte mare mãsurã ºi numai 30% în micã ºi foarte micã mãsurã (Graficul
5). Aceste diferenþe de percepþie între domenii pot avea explicaþii multiple. În primul rând, dezvoltarea
instituþionalã a domeniilor ar putea constitui o explicaþie: ºtiinþele comunicãrii, precum ºi calculatoare
& TI sunt domenii relativ noi în spaþiul academic românesc prin comparaþie cu dreptul ºi ingineria
mecanicã; facultãþile au avut modele ºi strategii diferite de dezvoltare instituþionalã pe care ºi-au
formulat identitãþi diferite. Pe de altã parte, o altã explicaþie, cel puþin pentru ºtiinþele comunicãrii
poate consta în aceea cã este un domeniu multi-paradigmatic, conþinuturile învãþãrii depinzând de
paradigma în care sunt formulate.

Graficul 5 – mãsura în care repondenþii se declarã de acord cu unificarea planurilor de învãþãmânt
pe domenii

În ceea ce priveºte viabilitatea instrumentelor de management al calitãþii propuse, respectiv a
fiºelor de disciplinã, persoanele intervievate declarã în majoritatea cazurilor cã acestea reflectã în
mare ºi foarte mare mãsurã rezultatele învãþãrii (Graficul 6). Existã diferenþe între domenii, doar
66% dintre cei din calculatoare ºi TI apreciind în mare ºi foarte mãsurã cã fiºele disciplinelor propuse
reflectã rezultatele învãþãrii, faþã 81% în cazul dreptului. Aceeaºi tendinþã se menþine ºi în ceea ce
priveºte mãsura în care fiºele de disciplinã explicã modalitãþile de evaluare a dobândirii de cãtre
studenþi a acestor rezultate; de data aceasta însã procentul celor care apreciazã în mare ºi foarte
mãsurã scade la 45% în cazul domeniului calculatoare & TI, la 69% în cazul celor din domeniul
drept, respectiv 72% la inginerie mecanicã (Graficul 7). Problema detalierii unor modalitãþi de evaluare
relevante prin prisma obiectivelor de învãþare stabilite se dovedeºte a fi o întreprindere mai dificilã ºi
mai puþin reuºitã de actuala echipã de experþi universitari din cadrul proiectului.

Calculatoare ºi                                  Inginerie                    Drept          ªtiinþele
tehnologia informaþiei                     mecanicã                                        comunicãrii

În ce masurã sunteþi de acord cu urmãtoarea afirmaþie: toate planurile de învãþãmânt
care pregatesc studenþii din þara pentru o anumitã calificare trebuie sã fie strict identice?

În mare ºi foarte
mare mãsurã

Nici în mare, nici în
micã mãsurã

În micã ºi foarte micã
mãsurã
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Graficul 6 – mãsura în care fiºele disciplinelor reflectã natura rezultatelor învãþãrii

Graficul 7 – mãsura în care fiºele disciplinelor explicã modalitãþile de evaluare a dobândirii
rezultatelor

În mare ºi foarte mare mãsurã
Nici în mare, nici în micã mãsurã
În micã ºi foarte micã mãsurã

Calculatoare ºi                 Inginerie                   Drept                ªtiinþele
tehnologia informaþiei     mecanicã                                            comunicãrii

Referindu-vã la disciplinele din programul cadru propus de experþii care au lucrat
în echipa de proiect, apreciaþi cã fiºele de disciplinã reflectã natura rezultatelor
învãþãrii (nivelul de cunoºtinþe, abilitãþile, competenþele de comunicare, de
cercetare)?

În ce mãsurã consideraþi cã fiºele de disciplinã explicã modalitãþile de evaluare a
dobândirii de catre studenþi a acestor rezultate (competenþe)?

În mare ºi foarte mare mãsurã

Nici în mare, nici în micã mãsurã

În micã ºi foarte micã mãsurã

În ceea ce priveºte consultarea stakeholderilor din afara facultãþii (asociaþii profesionale, angajatori
relevanþi, studenþi) în procesul de elaborare a conþinuturilor planurilor de învãþãmânt, 70% dintre cei
intervievaþi se declarã de acord în mare ºi foarte mare mãsurã, în timp ce numai 9% în micã ºi foarte
micã mãsurã (Graficul 8). Pe de altã parte, când vine vorba de practicile curente (Graficul 9), în doar
jumãtate din cazuri astfel de consultãri au avut loc (cu excepþia domeniului calculatoare & TI unde doar

Calculatoare ºi                 Inginerie                   Drept                ªtiinþele
tehnologia informaþiei     mecanicã                                            comunicãrii
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Concluzii privind viabilitatea instrumentelor propuse în cadrul proiectului

Analizând datele culese în timpul meselor rotunde putem concluziona:

• starea actualã în privinþa reflectãrii ºi transparenþei rezultatelor învãþãrii în instrumentele
de management al calitãþii este mai degrabã nesatisfãcãtoare;

• competenþele cognitive sunt bine reflectate în actualele planuri, dar cele funcþional-acþionale
ºi mai ales cele de dezvoltare-comunicare sunt mai degrabã la nivele medii;

Graficul 8 – consultarea stakeholderilor - nivele dezirabile

Graficul 9 – consultarea stakeholderilor – situaþia actualã

În ce mãsurã consideraþi cã în procesul de elaborare a conþinutului planurilor de
învãþãamânt ºi a fiºelor la disciplinele de specialitate ar trebui consultaþi stakeholderi
din afara facultãþii (asociaþii profesionale, angajatori relevanþi, studenþi)?

În foarte mare mãsurã

În mare mãsurã

Nici în mare, nici în micã mãsurã

În micã mãsurã

În foarte micã mãsurã

În anul universitar 2008 – 2009, facultatea dumneavoastrã a organizat una sau mai
multe acþiuni de consultare a  stakeholderilor mai sus mentionaþi?

Calculatoare ºi tehnologia informaþiei      Inginerie  mecanicã         Drept          ªtiinþele comunicãrii

Nu ºtiu

Nu

Da

26% au declarat cã ar fi existat astfel de consultãri). Procente importante (43% la inginerie mecanicã,
36% la drept, 67% la calculatoare ºi TI ºi respectiv 37% la ºtiinþele comunicãrii) declarã cã nu ºtiu dacã
astfel de consultãri au avut loc; acest nu ºtiu poate fi citit mai degrabã ca nu au avut loc atât timp cât cei
intervievaþi provin în mare majoritate din consiliile facultãþilor.
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• practicile de informare ºi transparenþã cu privire la calificãrile ce pot fi obþinute, dar ºi cu
privire la conþinuturile formãrii ºi evaluãrii (fiºele de disciplinã) nu sunt generale;

• existã, pe de altã parte, premisele centrãrii curriculum-ului universitar pe obiective, atât
timp cât marea majoritate a celor intervievaþi declarã cã rezultatele învãþãrii exprimate în
competenþe ºi alte tipuri de achiziþii ar trebui sã constituie standarde de calitate a conþinutului
în învãþãmântul superior;

• instrumentele de management al calitãþii propuse în cadrul proiectului (standarde de calitate,
programe-cadru, fiºe ale disciplinei) sunt bine recepþionate de participanþii la mesele
rotunde. Primele, standardele de calitate, sunt relativ mai apreciate decât fiºele de disciplinã,
iar în cazul celor din urmã modalitãþile de evaluare reprezintã un aspect perfectibil;

• existã majoritãþi diferite în cele patru domenii în funcþie de aprecierea necesitãþii unor
planuri de învãþãmânt strict identice la nivelul domeniului de studiu: majoritatea celor din
domeniul drept ºi într-o mãsurã importantã cei din domeniul inginerie mecanicã sunt de
acord cu o astfel de mãsurã, în timp ce participanþii la mesele rotunde din domeniile
calculatoare & TI, respectiv cei din ºtiinþele comunicãrii sunt majoritar în dezacord faþã de
o astfel de mãsurã;

• consultarea stakeholderilor în proiectarea curriculum-ului este consideratã ca necesarã,
dar actualmente mai puþin realizatã; existã un decalaj între necesitate ºi practicile curente.

Datele ne aratã astfel cã existã, la nivelul actorilor relevanþi din interiorul sistemului, premisele
schimbãrii abordãrii calitãþii, de la chestiuni ce þin de aspecte formale, de la centrarea pe inputuri, la
centrarea pe rezultate ale învãþãrii, pe competenþe obþinute, dar ºi pe modurile de formulare a
competenþelor. O astfel de abordare a calitãþii poate contribui la “apropierea” lumilor paralele
menþionate în prima parte a articolului: cea a angajatorilor ºi cea a universitarilor. S-ar crea premise
instituþionale pentru comunicarea dintre universitãþi ºi angajatori în formularea ºi ajustarea rezultatelor
propuse ale formãrii universitare: un anumit profil de competenþe al absolventului. Dacã studiul ne
aratã cã existã astfel de premise, principalele obstacole se referã la pattern-urile comportamentale
instituþionalizate atât în cadrul universitãþilor cât ºi în afara acestora, conform cãrora modalitãþile de
formulare a conþinuturilor învãþãrii sunt independente faþã de cerinþele pieþei muncii în aceeaºi mãsurã
în care ºi recrutãrile de forþã de muncã în cadrul companiilor se fac dupã alte criterii decât rezultatele
certificate ale învãþãrii universitare.

Astfel de „decuplãri“ instituþionale, menite sã conserve interesele actuale ale universitarilor,
dar care sunt în acelaºi timp ºi la îndemânã angajatorilor (aceºtia nefiind dispuºi sã consume timp ºi
energie în coordonarea universitãþilor al cãror output în cele din urmã este un bun public pentru piaþa
muncii) perpetueazã disfuncþionalitãþi ºi costuri sociale importante: inflaþia de diplome, deflaþia de
competenþe, cantitate pe seama calitãþii, raportul disproporþionat de absolvenþi pentru anumite domenii
faþã de necesarul pieþei muncii, necesitatea angajatorilor de a investi suplimentar în formare. Recuplarea
instituþionalã nu este însã posibilã în mod automat, oricât de favorabile ar fi premisele. Cele douã
lumi paralele vor continua sã funcþioneze în logica proprie perpetuatã ºi de cãtre actualul sistem de
acreditare ºi certificare. Rolul Agenþiei Române de Asigurare a Calitãþii este astfel fundamental în
schimbarea modului de abordare a calitãþii; aceasta ar trebui sã fie centratã pe rezultatele învãþãrii ca
punþi de legãturã  între universitãþi ºi piaþa muncii.
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