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Educaþie de calitate pentru piaþa muncii
Mihai Korka (Coordonator), Editura Universitarã, Bucureºti 2009, 278 p.

Nicolae Toderaº ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative,
nicolae.toderas@snspa.ro

În ultimul deceniu atunci când se discutã despre învãþãmântul superior în mod inevitabil
intervine chestiunea corelãrii procesului de formare profesionalã cu cel al activitãþii profesionale
propriu-zis, adicã daca ceea ce înveþi sã faci (proces specific contextului universitar) este corelat cu
ceea ce trebuie sã faci la locul de muncã (proces specific pieþei muncii). Aceastã dilemã este discutatã
nu numai în mediul universitar sau în cel al câmpului muncii, dar ºi în câmpuri adiacente, cum ar fi
mediul politic, cel familial, precum ºi în cercul de prieteni ºi colegi. O asemenea dilemã este analizatã
ºi în volumul Educaþie de calitate pentru piaþa muncii, apãrut în noiembrie 2009 la Editura Universitarã.

Volumul Educaþie de calitate pentru piaþa muncii prezintã rezultatele atinse în cadrul proiectului
„Adaptarea activã a educaþiei universitare la cerinþele pieþei muncii – Quality Education for Labor
Market“. Proiectul a fost implementat în perioada decembrie 2008 – noiembrie 2009 de cãtre un
consorþiu format din compania Mott McDonald Ltd din Marea Britanie ºi Centrul Educaþia 2000+
din România, fiind finanþat de Uniunea Europeanã ºi Guvernul României prin intermediul programului
PHARE 2006. Beneficiarul proiectului a fost Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul
Superior – ARACIS.

Volumul înglobeazã rezultatele obþinute în urma unei activitãþi de cercetare ºi analizã în vederea
elaborãrii unor standarde de calitate a conþinutului formãrii. În aceste scop, au fost analizate, prin
intermediul unor metode cantitative ºi calitative, patru domenii de studii universitare: Calculatoare ºi
Tehnologia Informaþiei; Drept; Inginerie Mecanicã; ºi ªtiinþele Comunicãrii. În baza cercetãrii ºi
analizei efectuate au fost elaborate programe-cadru de formare în cele patru domenii enunþate. De
respectivele programe cadru de formare au beneficiat în total 20 de facultãþi, câte cinci pentru fiecare
domeniu de studii.

Apariþia volumului a fost coordonatã de profesorul Mihai Korka, care a fost ºi Team Leader-ul
proiectului, iar la acesta au contribuit urmãtorii experþi implicaþi în implementarea proiectului amintit:
Mihaela Vlãsceanu, Mihai Pãunescu, Magdalena Balica, Bogdan Voicu, Mihail Voicu, Sergiu
Nedevschi, Vladimir Creþu, Flavius-Antoniu Baias, Paul Vasilescu, Dan Claudiu Dãniºor, Simona
Lache, Romeo Resiga Susanu, Leonard Domniºoru, Mihai Coman, Delia Balaº ºi Radu Gabriel
Pârvu. Experþii au fost asistaþi ºi de o echipã formatã din: Claudiu Tufiº, Paula Tufiº, Gabriel Hâncean,
Marius Precupeþu ºi Raluca Nahorniac.

Echipa de implementare a proiectului ºi-a propus elaboreze ºi sã fundamenteze empiric un
model de adaptare a ofertei educaþionale universitare la cerinþele pieþei muncii1 prin intermediul
cãruia sã se genereze o nouã culturã a calitãþii în fiecare universitate, precum ºi în întregul sistem.
Astfel, menit sã prezinte rezultatele cercetãrii ºi analizei întreprinse, volumul este conceput într-un
stil analitic orientat pe intervenþii ce vor trebui înfãptuite în cadrul intern al universitãþilor, dar ºi la
nivel de sistem. Asemeni demersului de înfãptuire a proiectului, volumul clarificã chestiunile propuse
spre cercetare prin intermediul relaþiei dintre lumea universitarã ºi piaþa muncii, având ca liant procesul
ºi practica asigurãrii calitãþii academice a programelor de studii, chiar dacã cele douã câmpuri
organizaþionale au cunoscut o evoluþie independentã pe parcursul timpului. Pe lângã multitudinea de
date ºi constatãri furnizate volumul meritã a fi parcurs de cãtre comunitatea epistemicã din domeniul

1 Dupã cum este stipulat în Sinteza implementãrii proiectului, p. 253.
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asigurãrii calitãþii ºi formãrii profesionale iniþiale tocmai pentru faptul cã reuºeºte sã prezinte atât o
diagnozã cantitativã, cât ºi una calitativã a stãrii de fapt în mediul universitar românesc, cel puþin în
cele patru domenii de studii universitare de licenþã analizate, surprins în legãturã directã cu piaþa
muncii. Este de remarcat faptul cã în ultimii ani cu greu poate fi identificat ceva asemãnãtor ºi la fel
de relevant ºi bine fundamentat din punct de vedere metodologic ºi ilustrat din punct de vedre al
rezultatelor. Chiar ºi contribuitorii la acest volum de mai multe ori specificã faptul cã la nivel de
structuri universitare (facultãþi ºi departamente) existã demersuri asemãnãtoare, însã acestea nu sunt
întemeiate în mod pertinent ºi totodatã sunt fragmentate ºi nevalorificate la justa lor valoare, iar
multe nici nu sunt continuate. Ideal ar fi dacã însãºi universitãþile ar putea sã genereze procese similare
de consultare periodicã cu asociaþiile profesionale, principalii angajatori din domeniile aferente formãrii
profesionale, precum ºi alþi factori interesaþi de procesul asigurãrii calitãþii. Procesele de consultare
ar trebui sã priveascã mai întâi de toate adaptarea programelor de studii la cerinþele pieþei muncii ºi
apoi sã ofere platforme de formare continuã bazate pe principiul furnizãrii serviciului de formare
profesionalã la cererea clientului. Mai mult decât atât, având în vedere principiul responsabilitãþii
publice, un asemenea proces ar trebui sã fie susþinut mai degrabã din propriile resurse ale universitãþilor
ºi mai ales din propria iniþiativã ºi din interiorul comunitãþii academice. Volumul proiecteazã cu grijã
o asemenea abordare, având ca punct de plecare necesitatea generãrii unei noi culturi a calitãþii în
învãþãmântul superior românesc.

Cartea are o structurã pe ºapte capitole, ce pot fi grupate în 3 pãrþi. Adiþional, volumul
încorporeazã ºi o sintezã a implementãrii proiectului „Adaptarea activã a educaþiei universitare la
cerinþele pieþei muncii“, atât în limba românã, cât ºi în limba englezã, astfel cã pot fi urmãrite activitãþile
ºi rezultatele obþinute în urma intervenþiei înfãptuite. În cele ce urmeazã voi descrie succint fiecare
parte a cãrþii.

Prima parte, formatã din primele douã capitole ale volumului, se concentreazã asupra justificãrii
intervenþiei, prezentând starea de fapt în domeniul asigurãrii calitãþii atât la nivel european, cât ºi la
nivel intern, ºi oferind totodatã premise metodologice ºi factuale ale adaptãrii educaþiei universitare
româneºti la cerinþele pieþei muncii. Meritã de specificat faptul cã profesorul Mihai Korka, autorul
primului capitol, nuanþeazã cã pe parcursul timpului „multe dintre universitãþi au ºtiut sã cultive o
anumitã apropiere, dacã nu chiar o subordonare a contextului economic, social, cultural ºi politic,
pentru a-ºi promova rostul în societate, potrivit propriilor valori, convingeri ºi atitudinale membrilor
comunitãþii academice“2. De aici poate fi dedus faptul cã instituþiile de învãþãmânt superior, indiferent
de tipologia ºi forma de proprietate, nu au fost izolate într-un turn de fildeº, aºa cum pe tot parcursul
secolului trecut, precum ºi la începutul acestui mileniu, instituþiile pieþei muncii identificau ºi poziþionau
universitãþile. Totodatã, în cadrul capitolului profesorul Mihai Korka reuºeºte sã surprindã modificarea
abordãrilor pe parcursul timpului în ceea ce priveºte înþelegerea procesului de asigurare a calitãþii în
instituþiile de învãþãmânt superior: asigurarea calitãþii din interior (autodefinirea calitãþii) la cea din
exterior ºi apoi la cea mixtã, fundamentatã pe o evaluare colegialã a tuturor pãrþilor interesate. Este
de apreciat faptul cã într-un subcapitol profesorul Mihai Korka reuºeºte sã prezinte ºi sã explice
succint etapele din ultimele douã decenii privind asigurarea calitãþii învãþãmântului superior din
România: structuri ºi procese.

Cel de al doilea capitol se focalizeazã pe o prezentare a metodologiei fundamentãrii empirice
a diagnosticãrii interacþiunii dintre universitate ºi mediul extra-universitar, elaboratã la fel de profesorul
Mihai Korka. Apoi, este oferitã sinteza rezultatelor evaluãrii academice interne ºi externe a programelor
de studii universitare de licenþã, elaboratã de profesoara Mihaela Vlãsceanu. Iar, în ultima secvenþã
a capitolului, este prezentatã sinteza studiului comprehensiv privind inserþia pe piaþa muncii a
absolvenþilor cu diplomã de licenþã din patru domenii de studii, autori fiind Mihai Pãunescu, Magdalena
Balica ºi Bogdan Voicu. Astfel, în urma acestui capitol se poate desprinde urmãtoarea concluzie
„…în cele patru domenii de studii de licenþã abordate, existã germeni de interacþiune între universitãþi

2  p. 11.
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ºi angajatori, între universitãþi ºi absolvenþii cu diplomã de licenþã, dar lipsesc procedeele ºi
instrumentele care sã faciliteze ºi eficientizeze dialogul…“3 Tocmai de aceea, autorii ne lasã sã
înþelegem cã demersul de cercetare ºi analizã va fi continuat, mai ales cã este unul pilot.

A doua parte a volumului, ce încorporeazã capitolele 3 – 6, oferã o prezentare cuprinzãtoare
a diagnozei ºi rezultatelor obþinute în urma cercetãrii ºi analizei întreprinse asupra celor patru domenii
de studii universitare. Capitolele au o structurã unitarã însã conþinutul este specific pentru fiecare
domeniu de studii universitare de licenþã în parte. Prin urmare, capitolul 3 se referã la rezultatele
specifice ale proiectului în domeniul Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei, capitolul 4 se referã la
rezultatele specifice ale proiectului în domeniul Drept, capitolul 5 la rezultatele în domeniul Inginerie
Mecanicã, iar capitolul 6 la rezultatele în domeniul ªtiinþele Comunicãrii. Capitolele au fost elaborate
atât de cãtre experþi din domeniile specificate, cât ºi de experþi metodologi deja enunþaþi pentru
capitolul 2. Privind transversal capitolele 3 – 6, pot fi observate un ºir de asemãnãri privind carenþe
structurale în ceea ce priveºte proiectarea curriculumului aferent programelor de studii (de exemplu,
în continuare se manifestã centrarea pe obiective ºi nu pe competenþe); relaþionarea cu actorii extra-
universitari în vederea ajustãrii curriculumului cu necesitãþile ºi sugestiile enunþate de factorii interesaþi,
modul de utilizare a instrumentelor de management al calitãþii etc. În schimb, pot fi remarcate ºi
multiple disonanþe între cele patru domenii analizate, unele dintre acestea fiind cauzate de specificul
domeniilor de studii universitare.

Ultima parte, capitolul 7, oferã un set de recomandãri de politici ºi instrumente de management,
atât pentru ARACIS ºi pentru universitãþile româneºti în direcþia managementului intern în asigurarea
calitãþii, cât ºi pentru principalii reprezentanþi ai pieþei muncii. Recomandãrile enunþate pleacã de la
concluzia proiectului conform cãreia „învãþãmântul superior românesc resimte puternic nevoia unei
noi culturi a calitãþii în fiecare universitate, în sistem“4. De exemplu, referitor la recomandãrile
pentru ARACIS pot fi expuse sintetic urmãtoarele enunþuri: actualizarea legislaþiei cadru; alinierea
metodologiei de evaluare; instituirea ºi promovarea unei proceduri complete ºi clare cu privire la
evaluarea externã; dezvoltarea unei strategii mai cuprinzãtoare de comunicare ºi interacþiune cu
instituþiile furnizoare de educaþie universitarã5. Pe când, recomandãrile pentru universitãþi vizeazã
în principal douã linii de acþiune: a) concentrarea pe implementarea realã ºi eficientã a unui mecanism
intern de monitorizare operativã continuã a asigurãrii calitãþii; ºi b) dezvoltarea din iniþiativa
universitãþii a unui dialog activ ºi continuu cu toate categoriile interesate de activitatea instituþiilor
de învãþãmânt superior.6 La finalul capitolului, Mihai Pãunescu, oferã o proiecþie privind viabilitatea
recomandãrilor bazate pe rezultatele proiectului.

Echipa de implementare a proiectului ºi autorii volumului au reuºit sã constate ºi sã nuanþeze
faptul cã o asemenea fundamentare empiricã „este necesarã ºi doritã de mediul academic ºi cã existã
disponibilitate de dialog între universitate/facultate, pe de o parte, ºi mediul extra-universitar pe de
altã parte, pentru ajustarea operativã a programelor de studii în vederea sporirii capacitãþii de
inserþie a absolvenþilor pe piaþa muncii“7. Ori, dacã existã o asemenea disponibilitate atunci trebuie
sã existe ºi germeni ai demersurilor convergente care sã plece de la iniþiativa structurilor universitare
cãtre principalii angajatori ºi organizaþiile profesionale aferente domeniilor de studii. O nouã culturã
a calitãþii nu numai cã trebuie sã se bazeze pe principiul parteneriatului, ci ºi pe principiul pro-
activitãþii, iar responsabilitatea publicã a instituþiilor de învãþãmânt superior este dependentã ºi de un
asemenea caracter al furnizorilor de învãþãmânt terþiar.

3  p. 33.
4  p. 230.
5  p. 230-235.
6  p. 236 – 237.
7  p. 264.


