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Abstract. Human society steps, with or without its willing, towards knowledge era which rises new
exigencies for education and research. Universities are influenced and, in the same time, influence the
new society. They define new duties, visions and aims according to the European common space organizing. New arguments appear as national priority, changes within concepts approaches are produced,
universities adapt to new structures, integrate within education’s global market, ensuring a high level of
the research and training services.
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Tipurile de societãþi se succed, cel puþin teoretic, cu o
mare rapiditate. Ne place sã spunem cã am depãºit, deja,
nivelul societãþii informaþionale – caracterizatã de adoptarea
calculatorului ca instrument al muncii, comunicaþiilor ºi
vieþii cotidiene – trecând la societatea cunoaºterii – bazatã,
în principal, pe inovare ºi valorificarea acesteia în folosul
omenirii. Ne place, de asemenea, orgoliul românesc de a
nu rãmâne „de cãruþã” ºi de a ne plasa de fiecare datã pe
valul modernitãþii. Credem cã România se aflã într-o situaþie
de excepþie, putând „arde” etapele dezvoltãrii fireºti,
„plonjând” direct din starea unei naþiuni sãrace ºi sãrãcite
în cea a uneia instruite ºi generatoare de inteligenþã
purtãtoare de bogãþie. Dar, pentru aceasta, este imperios
necesar sã avem curajul de a declara (mai puþin important)
ºi de a ne asuma învãþãmântul ca o prioritate naþionalã. ªi
când spunem învãþãmânt ne gândim la toate treptele sale,
pe întreaga perioadã a vieþii unui om, inclusiv cea anterioarã
grãdiniþei ºi cea posterioarã vieþii active. Susþinem ideea
ca cetãþeanul român sã fie purtãtor, de la naºtere pânã la
moarte, al unui „card” de acces la învãþãmânt, ºtiinþã ºi
culturã, „acoperit”, în proporþii diferite, în funcþie de tipul,
nivelul ºi necesitatea instruirii, de cãtre stat, mediul
economico-social ºi de cãtre cetãþeanul însuºi. În plus, nu
trebuie sã vorbim despre segmente disparate de pregãtire,
ci despre un sistem unitar de învãþãmânt, fiecare treaptã
având intrare din precedenta ºi în succesoarea. De aceea,

calitatea unui nivel de pregãtire este în corelaþie directã cu
cea a nivelului imediat precedent ºi indirectã cu cea a tuturor
nivelurilor anterioare precedentului. Acceptarea
învãþãmântului ca un sistem, în accepþie ciberneticã, trebuie
sã ne determine sã acceptãm cã el este „monopol naþional”,
cã nu oricine poate sã-l facã ºi, mai ales, nu în orice condiþii
ºi pentru orice finalitate. Întregul învãþãmânt este un bun
public, indiferent de forma de proprietate a instituþiei care
îl promoveazã. Chiar dacã afirmaþia este redundantã, ne
referim doar la învãþãmântul care sprijinã dezvoltarea
societãþii, pune în valoare omul ºi promoveazã binele
acestuia. Acest tip de învãþãmânt nu trebuie sã aibã „buline”
de interdicþie pentru nimeni.

Mutaþii în percepþie
Învãþãmântul trebuie perceput ca o necesitate
individualã în efortul de adaptare nu numai la mediul
naþional, ci ºi la cel internaþional. Acum, mai mult ca
niciodatã, înveþi ca sã ºtii mai mult decât anterior, sã poþi
aborda o nouã treaptã de învãþare. Învãþarea trebuie sã te
ajute sã-þi satisfaci mai bine nevoile prezente, sã poþi crea,
pentru cã acest demers este cel mai bine plãtit, sã poþi naviga
printre ocupaþii ºi funcþii, sã te simþi mai liber în societate.
Spre deosebire de societatea industrialã, învãþarea nu-þi mai
poate oferi o calificare pe viaþã, ci te poate susþine într-o
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competiþie prezentã, nu-þi mai garanteazã un loc de muncã
permanent, ci te poate plasa pe orbita obþinerii unuia care
þi se potriveºte acum. Scopul învãþãrii s-a schimbat: dorim
sã fim mai instruiþi, sã ne calificãm dinamic, pentru cerinþe
dinamice. Uneori, în dorinþa de a avea o susþinere a
demersurilor noastre, creãm confuzii cu privire la
restructurarea ºi modernizarea învãþãmântului. Am spus,
cu obstinaþie, cã trebuie sã ne aliniem exigenþelor integrãrii
europene. Nimic mai fals. Învãþãmântul românesc trebuie
sã se raporteze la tendinþele mondiale de globalizare ºi
liberalizare a exercitãrii profesiilor. Nici mãcar nu trebuie
sã devenim stat al Comunitãþii Europene pentru ca
învãþãmântul sã se modernizeze, sã se restructureze, sã
devinã prioritate naþionalã. Dacã acest lucru nu este asumat
ca o necesitate obiectivã a prezentului ºi viitorului, riscãm
fie sã impunem un sistem nedorit, fie sã ne izolãm. Aici,
orgoliul naþional nu are sens. Trebuie sã dãm ºansa
românilor sã rãmânã români, dar sã câºtige ºi sã trãiascã
oriunde în lume, unde se simt mai împliniþi. Credem cã
acesta este noul sens al naþionalismului, globalizat ºi el
într-o lume civilizatã ºi modernã. România are toate resursele
limitate, mai puþin capacitatea intelectualã a cetãþenilor sãi.
Dacã acceptãm acest adevãr, trebuie sã acþionãm ca atare:
ºcoala trebuie plasatã unde se cuvine în inimile, mintea ºi
acþiunile noastre. Oricine este sincer cu sine va recunoaºte
cã se aflã acolo unde este datoritã ºcolii pe care a urmat-o.

Misiunea universitãþii în Societatea Cunoaºterii
Misiunea universitãþii în Societatea Cunoaºterii este
aceea de a produce, valorifica ºi transmite cunoºtinþe.
Pentru aceasta ea desfãºoarã activitãþi de cercetare
ºtiinþificã, instruire ºi dezvoltã relaþii cu mediul extern,
naþional ºi internaþional. Trebuie subliniatã noua abordare
a misiunii universitãþii: cea orientatã, în primul rând, pe
cercetare, care asigurã înaltul nivel (universitar) al
învãþãmântului. În societatea industrialã, învãþãmântul superior punea accentul pe instruirea prin transmiterea de
cunoºtinþe. Cel mai bun profesor era cel care „preda” bine.
Comunitatea era net împãrþitã în transmiþãtor ºi receptor
de cunoºtinþe. În etapa actualã, fãrã a nega rolul didacticii,
universitatea este chematã sã producã cunoaºtere. La acest
proces participã toþi membrii comunitãþii, indiferent cã
sunt „instructori” sau „instruiþi”. Dar vor putea îndeplini
toate universitãþile o astfel de misiune? Probabil cã nu.
Unele vor trebui sã se declare universitãþi de învãþãmânt,
altele universitãþi de învãþãmânt ºi cercetare. În plus, va
trebui sã acceptãm ierarhizarea universitãþilor în funcþie
de performanþele lor. Acest lucru este important, atât
pentru transparenþa în faþa „clienþilor” noºtri, cât ºi pentru
diferenþierea accesului la resursele publice. Universitãþile
sunt de interes public ºi trebuie sã rãmânã sub monitorizare
publicã. Ele se organizeazã dupã urmãtoarele principii:
autonomie universitarã, responsabilitate publicã,
asigurarea
libertãþilor
academice,
accesul
nediscriminatoriu la învãþãmânt, multiculturalism,
asigurarea calitãþii, respectarea principiilor de eticã ºi
deontologie profesionalã, transparenþa deciziilor,
deschiderea spre mediul de afaceri.
O nouã caracteristicã a universitãþii moderne este viteza
de pilotaj a carierei. Deoarece adaptabilitatea la mediul
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prezent este hotãrâtoare, ciclurile de pregãtire trebuie sã
fie scurte, dar mai numeroase. De aceea, ºi în România s-a
optat spre structurarea pregãtirii universitare pe urmãtoarele
niveluri: licenþã, masterat, doctorat. La acestea se adaugã
pregãtirea multiplã postuniversitarã. Se apreciazã cã un om
trebuie sã se întoarcã în procesul de învãþãmânt cel puþin o
datã la cinci ani.

Noua organizare a învãþãmântului superior
economic din România
Toate universitãþile trebuie sã-ºi defineascã
competenþele asigurate prin absolvirea fiecãruia dintre
nivelurile de pregãtire – licenþã, masterat ºi doctorat. Pentru
învãþãmântul superior economic s-a optat spre structura
3+2+3 (licenþa de trei ani, masteratul de doi ani ºi doctoratul
de trei ani).
n
Primul ciclu – de trei ani – are ca scop înzestrarea
studenþilor cu fundamentele teoretice ºi aplicative,
specifice fiecãrui domeniu de specializare.
Absolvenþii acestui ciclu vor fi economiºti de
execuþie. Pentru ciclul de licenþã sunt prioritare
abordarea pragmaticã, însuºirea competenþelor
operaþionale, în paralel cu deprinderea învãþãrii
rapide ºi „pe cont propriu”. În acest sens, chiar dacã
este destul de contestatã, organizarea anului de
învãþãmânt în Academia de Studii Economice din
Bucureºti pe patru module vine în susþinerea
necesitãþii ca tinerii sã fie obiºnuiþi sã depunã eforturi
intensive de învãþare.
n
Ciclul al doilea – de doi ani – conduce la obþinerea
diplomei de master – ºi urmeazã sã asigure formarea
pe specializãri înguste, având cunoºtinþe avansate
ºi competenþe de analizã ºi sintezã specifice
funcþiilor de conducere din fiecare domeniu.
Absolvenþii acestui ciclu vor fi economiºti de
concepþie. Pentru ciclul de masterat, accentul trebuie
sã cadã pe deprinderea cercetãrii ºtiinþifice,
abordarea componentelor de pregãtire avansatã, pe
dezvoltarea capacitãþilor inovatoare ale studenþilor.
Aceºtia trebuie incluºi în programe de cercetare
ºtiinþificã (alãturi de doctoranzi), trebuie încurajaþi
sã valorifice munca prestatã prin articole ºi studii,
chiar dacã ele sunt doar dezbãtute în grupe de lucru.
De asemenea, considerãm cã cel puþin 25% din
durata programului trebuie dedicatã formãrii
experienþei practice de nivel decizional.
n
Ciclul al treilea – de trei ani – vizeazã formarea de
vârf a unei elite ºtiinþifice de economiºti în cadrul
ºcolilor doctorale ºi se adreseazã celor mai buni
absolvenþi ai ciclului de masterat. ªcoala de doctorat,
în exigenþele restructurãrii, a început în Academia
de Studii Economice din Bucureºti de anul acesta.
Programul de doctorat vizeazã, exclusiv, cercetarea
ºtiinþificã ºi însuºirea unor instrumente avansate de
inovare în domeniul economic, juridic ºi al ºtiinþelor
administrative. Considerãm cã aducerea
programelor de doctorat (ºi masterat) în segmentul
studiilor universitare (nu postuniversitare) este
menitã sã stimuleze pregãtirea la un înalt nivel
calitativ. Academia de Studii Economice din
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Bucureºti a optat spre organizarea modernã a
doctoratului, pe douã componente: studii avansate
– un an ºi programul de cercetare – doi ani.
Programul postuniversitar – învãþare continuã – se
poate organiza sub diverse forme ºi cu durate
diferite. Academia de Studii Economice din
Bucureºti are programe de specializare (de un an)
ºi de perfecþionare (de la o sãptãmânã la trei luni).

Dimensiunea internaþionalã a învãþãmântului
Universitãþile au obligaþia sã se raporteze la exigenþele
internaþionale, adoptându-ºi planuri ºi programe de
învãþãmânt compatibile cu ale celor mai prestigioase
universitãþi din lume. Cerinþa nu este un simplu moft, ci se
degajã din necesitatea asigurãrii, pe de o parte, a mobilitãþii
studenþilor care au libertatea alegerii locului de instruire
care li se potriveºte cel mai bine iar, pe de altã parte,
compatibilitãþii diplomelor ºi certificatelor de studii, în
vederea exercitãrii profesiei oriunde în lume. În corelaþie
cu aceasta, trebuie dezvoltat ºi perfecþionat sistemul
creditelor transferabile, astfel încât mãsurarea efortului de
însuºire a unei discipline sã nu difere semnificativ faþã de
alte universitãþi. În perspectivã prevedem „liberalizarea”
pieþei formãrii universitare, putând sã aparã în România
„antene” ale universitãþilor din strãinãtate. Va fi greu sã

facem faþã concurenþei chiar la noi acasã ºi va fi ºi mai
greu ca noi sã „exportãm” învãþãmânt. Universitãþile vor
trebui sã-ºi facã din ce în ce mai multe programe cu predare
în limbi de circulaþie internaþionalã ºi cu diplome duble,
prin parteneriate cu universitãþi din strãinãtate.

Managementul calitãþii învãþãmântului
În efortul lor de modernizare, universitãþile trebuie sã
adopte politici ºi practici pentru asigurarea unui nivel înalt
al calitãþii. Pentru aceasta, trebuie sã se accepte ideea cã
universitatea este o unitate care oferã servicii (de
învãþãmânt), în care se regãsesc cei doi parteneri: prestatorul
ºi clientul. Calitatea învãþãmântului superior se poate
mãsura prin gradul de satisfacere a nevoilor de instruire ºi
cercetare ale clienþilor sãi, care, în ultimã instanþã, înseamnã
formarea deprinderilor specifice treptei de pregãtire pe care
o urmeazã aceºtia. Este posibil ca un sistem al calitãþii sã
nu fie acceptat de la bun început de comunitatea academicã,
mai ales cã în el trebuie incluse ºi proceduri de control ºi
evaluare, chiar individualã. Dar dinamismul ºtiinþei,
exigenþele societãþii cunoaºterii ne obligã sã ne raportãm
la un nivel înalt al educaþiei. Altfel, vom fi scoºi treptat,
treptat de pe scena universitarã, mai ales cã prevedem
introducerea prin lege a obligativitãþii îndeplinirii unor
standarde minimale.
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