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Abstract. The purpose of this paper is to analyse the extent to which the McDonaldisation
of society (Ritzer, 2003) affects the university and management sciences education in particular. The paper brings forward to discussion the McDonaldisation phenomenon in the
Romanian economic studies faculties, also pleading for an institutional recognition of management sciences in Romanian University.
Key words: McDonaldisation of society; management sciences education; McUniversity;
Romanian economic studies faculties.

În ultimii ani sociologii vorbesc tot mai mult de
mcdonaldizarea societãþii, fenomen care atinge în
diverse grade aproape toate domeniile vieþii
sociale, de la stil de viaþã ºi petrecerea timpului
liber pânã la învãþãmânt ºi religie. Mcdonaldizarea
societãþii a fost definitã ca „procesul prin care
principiile restaurantului fast-food încep sã domine
din ce în ce mai multe sectoare în societatea
americanã, precum ºi în restul lumii” (Ritzer, 2003).
În continuare ne propunem sã analizãm incidenþa
acestui fenomen asupra învãþãmântului superior
din domeniul gestiunii afacerilor ºi, în special,
asupra celui românesc.
1. Aspecte ale dezvoltãrii învãþãmântului
ºi cercetãrii ºtiinþelor de gestiune pe plan
internaþional
Din capul locului trebuie sã recunoaºtem cã în
comparaþie cu alte activitãþi, cum sunt restaurantele
fast-food, mcdonaldizarea universitãþii este mai

puþin evidentã, fiind „un fenomen cu douã feþe”,
care prezintã avantaje ºi dezavantaje. Majoritatea
sistemelor mcdonaltizate sunt creaþii americane
(mâncãruri, bãuturi ºi modã americane, distracþii
americane, modele sociale americane etc.) ºi se
exportã în toatã lumea. Însã, putem spune cã un
fenomen similar s-a produs ºi în domeniul educaþiei
superioare din domeniul gestiunii afacerilor,
deoarece, dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
tehnicile de gestiune de la Harvard Business
School au fost preluate de ºcolile de afaceri (business schools, în englezã) din multe þãri europene.
De altfel, autonomizarea ºtiinþelor de gestiune
(management sciences, în englezã) ca un domeniu
distinct al cunoaºterii ºtiinþifice s-a realizat mai întâi
în SUA, în prima parte a secolului al XX-lea, sub
impulsul dezvoltãrii teoriei tayloriste privind
organizarea ºtiinþificã a producþiei, ca mai apoi
acest proces sã se propage ºi în þãrile europene
(prima semnalare în SUA se considerã în anul 1954,
sub denumirea de management sciences, iar în 1970
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sunt recunoscute oficial în Franþa sub apelativul
sciences de gestion). Obiectul general al ºtiinþelor
de gestiune poate fi definit ca studiul manierei de
a conduce, de a dirija, de a structura ºi de a dezvolta
o organizaþie (întreprindere, instituþie publicã etc.),
iar dezvoltarea teoriei tayloriste, la începutul
secolului al XX-lea, privind organizarea ºtiinþificã
a muncii poate fi consideratã ca debutul gestiunii
firmei ca un domeniu nou al cunoaºterii ºtiinþifice.
Recunoºterea ºtiinþelor de gestiune ca un
domeniu distinct al ºtiinþelor sociale nu are încã
unanimitatea, fiind un proces de duratã, similar cu
cel al recunoºterii ºtiinþelor economice. De
exemplu, pentru acordarea premiului Nobel în
domeniul economic au trebuit câteva decenii ca sã
fie recunoscute ºi cercetãrile economiºtilor. Deºi
începând cu anul 1901 se acordã premiul Nobel,
potrivit voinþei fondatorului autorilor de
„descoperiri ºtiinþifice care au contribuit de o
manierã semnificativã la binele umanitãþii” sau au
adus acesteia „servicii incomparabile”, pentru
domeniul economic acesta a fost instituit abia în
anul 1968. Aceasta se explicã prin faptul cã
economia a avut o recunoaºtere târzie ca ºtiinþã, în
comparaþie cu alte domenii din ºtiinþele exacte, cum
sunt fizica sau chimia. Apoi, la începutul secolului
al XX-lea, când a fost creat premiul Nobel,
economia nu era obiectul învãþãmântului
universitar ºi doar „în anii 1930 economia a putut
fi recunoscutã, puþin câte puþin, ca o ºtiinþã ºi, în
primele momente, numai de câteva mici grupuri
de economiºti. Dupã cel de-al doilea rãzboi
mondial, facultãþi de economie au fost create
aproape peste tot”.
Modelul de învãþãmânt MBA (Master of Business Administration) este tot un concept educativ
american, preluat ºi de universitãþile europene, care
oferã o pregãtire managerialã post-universitarã,
model care s-a impus la nivel mondial. MBA constã
într-un program cu duratã de unu-doi ani care
oferã o formare generalã în gestiune (include discipline ca finanþe, strategie, marketing, gestiunea
resurselor umane, contabilitate, control de gestiune
etc.) licenþiaþilor în drept, inginerie, litere sau alte
domenii.
În ultimele decenii, învãþãmântul universitar din
domeniul ºtiinþelor de gestiune a suportat câteva
mutaþii majore, una dintre ele fiind masificarea,
deoarece acesta a devenit accesibil unui numãr tot
mai mare de studenþi. Aceasta se explicã prin faptul
cã astãzi profesii cum sunt cele de contabil,
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funcþionar public sau din sfera comercialã nu mai
pot fi practicate fãrã studii superioare, ca acum
40-50 de ani. Apoi, complexificarea afacerilor a dus
la apariþia de profesii noi, care necesitã o pregãtire
superioarã, cum sunt cele de analist financiar, specialist în marketing, actuar, expert contabil, auditor
financiar etc. În plus, existã o cerere pentru profesiile
din domeniul gestiunii afacerilor pe piaþa forþei de
muncã ºi se ºtie cã ºomajul este mai redus în rândul
celor cu o pregãtire universitarã.
Pe de altã parte, „masificarea” învãþãmântului
superior se poate justifica ºi prin politicile guvernamentale de temporizare a ºomajului deoarece se
pare cã întreþinerea unui student, într-o universitate
publicã, este un cost mai eficient, sub raport
social, decât costul cu întreþinerea unui ºomer.
Însã, aceasta este o problemã a universitãþilor
europene, dacã avem în vedere ºi aprecierea
profesorului Ash de la Oxford University (2005),
care considerã cã „la ora actualã, ne confruntãm
cu ceea ce eu aº numi criza universitãþilor
europene. Marea majoritate sunt supraaglomerate,
fondurile de finanþare sunt extrem de sãrace, iar
profesorii sunt din ce în ce mai presaþi de stat sã
scoatã studenþi pe bandã rulantã. Mediul academic
a devenit un fel de industrie de producþie în masã!”.
Apoi, finanþarea în funcþie de numãrul de studenþi
(în universitãþile publice fondurile bugetare sunt
alocate în funcþie de numãrul de studenþi, iar
locurile cu taxã sunt finanþate de studenþi) nu duce
neapãrat la un sistem competiþional în interiorul
universitãþii deoarece finanþarea universitãþii
depinde de numãrul studenþilor aflaþi în sistem,
menþinuþi adesea prin scãderea exigenþei ºi a calitãþii
pregãtirii profesionale, situaþie ce atrage o inflaþie
de licenþiaþi.
Mânat de criteriul eficienþei, învãþãmântul
universitar, botezat acum McUniversity (Ritzer,
2003) a trecut la standardizarea muncii
universitare. Un exemplu este examinarea prin test
grilã, cu variante multiple de rãspuns sau, mai
simplist, cu o variantã de rãspuns care tinde sã
înlocuiascã examinarea clasicã, oralã sau scrisã,
prin care examenul era oarecum personalizat dar
care necesita un consum mare de muncã ºi
considerat ineficient. Examenul de tipul „bifaþi
rãspunsul corect” (testul grilã) permite o evaluare
rapidã, care poate fi fãcutã chiar de asistenþi sau
de calculator, examinarea fiind mai eficientã pentru
profesori, care câºtigã timp pentru activitãþi cum
sunt scrisul ºi cercetarea ºtiinþificã. ªi studenþii par

mare diferenþã între a-þi folosi în mod repetat propria prelegere ºi utilizarea unui scenariu elaborat
de altcineva. De asemenea, angajaþii universitãþii,
în special profesorii, au un comportament mai puþin
previzibil în comparaþie cu angajaþii restaurantului
fast-food”.
Un alt aspect este legat de calitatea pregãtirii ºi
talentul celor care fac cercetarea ºi urmeazã o
carierã academicã în domeniul economic ºi al
gestiunii afacerilor. Este avansatã ideea cã
cercetarea ºi învãþãmântul superior din domeniul
economic nu mai reprezintã un domeniu de atracþie
pentru (unii) absolvenþi talentaþi deoarece în Statele
Unite „bãncile de plasament ºi cabinetele de
consultanþã au oferit, în anii 1990, studenþilor celor
mai strãluciþi salarii de pornire care depãºesc în
mod evident salariul unui profesor titular (…) ºi
Wall Street furnizeazã din ce în ce mai mult tinerilor
economiºti ocazia de a combina satisfacþia
profesionalã cu o bunã remuneraþie, îndeosebi
dacã ei sunt preocupaþi de macroeconomie ºi pieþe”
(Problèmes économiques, nr. 2637/1999).
Mutaþii au loc ºi în maniera de a face cercetare
în domeniul economic. Dacã „în economie
cercetãrile originale sunt, mai frecvent decât în
ºtiinþele naturii ºi îndeosebi în medicinã, opera unui
individ ºi nu a unei echipe”, aceastã situaþie se
schimbã deoarece în revistele specializate de
economie articolele au din ce în ce mai frecvent
mai mulþi autori.
În ce priveºte criteriul de validare al ºtiinþificitãþii
unei teorii în domeniile economic ºi al ºtiinþelor de
gestiune, aceasta depinde de poziþia epistemologicã
asumatã de autor ºi de ºcoala la care se raporteazã.
Însã, în ultimã instanþã, o teorie economicã se
verificã prin modul cum influenþeazã practica
socialã. Academia regalã de ºtiinþe a Suediei nu
acordã premiul Nobel autorilor de teorii economice
recente. Cel mai frecvent, laureaþii premiului Nobel
pentru economie sunt autori care au trecut de mult
de apogeul carierei lor. Aceasta deoarece, în
economie, „se pare cã teoriile trebuie sã reziste la
proba timpului pentru ca autorii lor sã fie
recompensaþi. Vârsta medie a unui laureat în
economie este de 67 de ani, pe când în fizicã sau
în chimie ea este de 52 de ani. Aceastã diferenþã
este fãrã îndoialã legatã de natura particularã a
economiei ca ºtiinþã socialã, validarea unei teorii
neputând fi corect apreciatã decât dupã mai mulþi
ani” (Van Gompel, 1999). Este exemplificator
cazul lui Coase(2), laureat al premiului Nobel pentru
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sã benefieze de avantajele acestui sistem deoarece
testul grilã uºureazã studiul, pe baza unei
bibliografii precise (se editeazã chiar culegeri
„standardizate” de teste grilã care permit
autocontrolul, prin indicarea rãspunsurilor corecte)
ºi se diminueazã subiectivismul în evaluare. Odatã
cu apariþia testului-grilã, examenul a devenit foarte
previzibil deoarece studentul care susþine un astfel
de examen ºtie cã o întrebare este urmatã de patru
sau cinci rãspunsuri din care poate sã intuiascã unul
sau mai multe rãspunsuri corecte.
Specialiºtii sunt de acord cã una din limitele
universitãþii mcdonaldizate este accentul pus pe
cantitate în detrimentul calitãþii: „accentul se pune
pe câþi studenþi – sau produse – pot fi trecuþi prin
sistem ºi ce calificative obþin, nu pe ce au învãþat
sau pe deprinderea de a învãþa”. Universitãþile tind
sã devinã uzine care livreazã titluri cum sunt cele
de „licenþiat în economie”, „masterat în
administrarea afacerilor: MBA” sau „doctor în
economie”, titluri utile nu doar pentru a obþine un
post pe piaþa muncii, dar afiºate tot mai frecvent
ca o etichetã pentru a convinge în privinþa
competenþei celui care le deþine.
De asemenea, factorii cantitativi sunt importanþi
ºi în cercetarea ºtiinþificã din universitãþi, deoarece
criteriile de angajare sau promovare în mediul academic urmãresc mai curând numãrul de materiale
publicate decât calitatea lor. Aceasta are drept
consecinþã „fie publicarea unor lucrãri care nu sunt
de cea mai bunã calitate, insuficient elaborate, fie
publicarea, cu variaþii minime, a aceleiaºi idei sau
descoperiri” (Ritzer, 2003).
Cursurile cu un numãrul mare de studenþi,
condiþionate strict de orar, examinarea standardizatã, limitarea la maximum a interacþiunii dintre
profesor ºi student instituie în mediul universitar
„o atmosferã de fabricã”, unde „studenþii nu se pot
simþi altfel decât asemenea unor obiecte în care se
toarnã cunoºtinþe în timp ce se miºcã de-a lungul
unei linii de asamblare ce furnizeazã informaþii ºi
acordã titluri universitare”. Însã, dupã aprecierea
lui Ritzer (2003), chiar dacã multe din aspectele
mcdonaltizãrii se regãsesc ºi în spaþiul universitar,
care presupun uniformizare, punerea accentului pe
aspectele cantitative ºi previzibilitatea proceselor
în scopul eficietizãrii sistemului, totuºi spaþiul
univeritar „nu este tot atât de mcdonaltizat ca, sã
spunem, restaurantul fast-food. De exemplu, foarte
puþine dintre contactele umane sunt scenarizate.
Existã prelegeri care pot fi uniforme, dar este o
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economie în 1991 pentru descoperirea costurilor
de tranzacþie ºi a drepturilor de proprietate ºi efectele
lor asupra structurii instutuþionale ºi funcþionãrii
economiei, care arãta „… cam acestea erau ideile
pe care le susþineam în articolul din 1937. (…)
Aveam 21 de ani ºi eram extrem de optimist. N-aº
fi crezut însã cã, dupã 60 de ani, aceste idei aveau
sã-mi aducã Premiul Nobel pentru economie. ªi e
o experienþã deosebitã sã fii rãsplãtit la 80 de ani
pentru ceea ce ai realizat la 20" (Coase, 1991).
2. Învãþãmâtul universitar de gestiune
din România: între nevoile de legitimare
instituþionalã ºi afirmare intelectualã
În România, fenomenul mcdonaldizãrii
învãþãmântului superior din domeniul economic
(ºi al ºtiinþelor de gestiune, deºi nu sunt recunoscute
oficial) s-a declanºat dupã 1990, într-un ritm foarte
susþinut, deºi la un interval de câteva decenii faþã
de fenomenul similar din þãrile dezvoltate,
fenomen care a cunoscut o anumitã procesualitate.
Acest lucru era necesar dacã avem în vedere
decalajul important faþã de þãrile oocidentale în ce
priveºte indicatorul „numãrul de studenþi la
100.000 de locuitori”(3), cât ºi noile oportunitãþi
create de trecerea de la economia planificatã, de
tip sovietic, la o economie de piaþã. Dezvoltarea
învãþãmântului superior românesc din domeniile
economiei ºi gestiunii afacerilor s-a fãcut mai ales
sub aspect cantitativ, prin creºterea numericã a
facultãþilor de profil, de stat ºi private, dar farã ca
acestea sã aibã totdeauna ºi o acoperire calitativã
corespunzãtoare în ce priveºte pregãtirea corpului
profesoral ºi logistica aferentã (dotarea cu
biblioteci, laboratoare, spaþii de învãþãmânt etc.) ºi
care sã asigure ºanse egale pentru toþi, de vreme
ce numãrul studenþilor proveniþi din mediul rural
rãmâne unul puþin semnificativ.
În general este acceptat faptul cã „Universitatea”,
ca instituþie socialã, trebuie sã aibã un dublu rol: sã
depoziteze ºi sã vehiculeze informaþie ºtiinþificã,
dar sã ºi creeze ºtiinþã. Distincþia dintre vehicularea
de cunoºtinþe ºi cercetarea ºtiinþificã care genereazã
cunoºtinþe noi este sesizatã cu multe decenii în urmã
de filosoful Ortega y Gasset, care arãta cã „nu
înseamnã ºtiinþã … nici sã explici sau sã înveþi
conþinutul unei ºtiinþe. În înþelesul ei propriu ºi
autentic, ºtiinþã este numai investigaþia: a-þi pune
probleme, a lucra pentru a le rezolva ºi a ajunge la
o soluþie”, iar „a cerceta înseamnã a descoperi un
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adevãr, sau opusul sãu, a demonstra o eroare”
(Ortega y Gasset, 1999, p. 56). De altfel, în lumea
academicã occidentalã se face distincþia între
universitãþile de formare profesionalã ºi cele axate
mai ales pe cercetarea ºtiinþificã, funcþia de cercetare
a universitãþii devenind din ce în ce mai importantã.
Universitãþile sunt denumite în noua economie a
informaþiei ca fabrici de cunoaºtere. De aceea,
schimbarea manierei de învãþare trebuie sã plece de
la predare, de la actuala formulã a „cursului magistral”, unde profesorul „toarnã”, respectiv dicteazã o
sumã de cunoºtinþe care mai apoi sunt reproduse la
examen, cãtre un curs care sã înveþe studentul sã
foloseascã informaþia. Care este drumul de parcurs
al universitãþii, inclusiv al celei din domeniul
ºtiinþelor de gestiune? Un rãspuns ni-l dã John Searle,
profesor de filosofie la University of California at
Berkeley, care considerã cã „Orice universitate bunã
este elitistã, exact în sensul în care echipele de fotbal
profesionist nu pot fi decât elitiste. Echipele se zbat
sã angajeze cei mai buni antrenori, sã recruteze cei
mai buni jucãtori ºi sã facã sã dea tot ce pot.
Universitãþile sunt amatoare de profesori ºi de
studenþi strãluciþi, pe care sã-i înhame la o muncã
de ocnaºi. Educaþia superioarã nu poate fi decât
elitistã, fiindcã esenþa ei este cãutarea perpetuã a
calitãþii intelectuale. Altfel, universitãþile s-ar
transforma în ºcoli comerciale sau în agenþii de
asistenþã socialã. Ele nu-ºi pot permite luxul sã ignore câteva axiome de bazã: unele cãrþi sunt bune,
altele sunt proaste; anumite persoane sunt mai
inteligente ca altele; existã teorii adevãrate ºi teorii
false; ideile pot fi originale sau nu etc.”. Deci, un
prim comandament ºi pentru învãþãmântul
universitar de gestiune ar fi cãutarea excelenþei,
caracterizatã prin vehicularea ºi producerea de
informaþie ºtiinþificã de înaltã calitate.
Însã, la ora actualã, în România, ºtiinþele de
gestiune nu sunt recunoscute instituþional, totul fiind
acoperit de apelativul „economic”. Este adevãrat,
unele facultãþi care se numeau „de ºtiinþe
economice” ºi-au schimbat denumirea în economie
ºi administrarea afacerilor, vrând astfel sã iasã din
schema tradiþionalistã, încercând timid, de la nivelul
autonomiei locale, sã punã în evidenþã autonomizarea unui nou domeniu – administrarea
afacerilor, respectiv „ºtiinþele de gestiune” (vezi
cazul Facultãþii de economie ºi administrarea
afacerilor din cadrul Universitãþii „Al. I. Cuza” din
Iaºi ºi al celei de la Universitatea din Craiova; la
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca existã

Deci, asistãm la o reconfigurare a câmpului
disciplinar al ºtiinþelor economice (economics, în
englezã), care se ocupã de studiul fenomenelor la
nivel micro ºi macroeconomic, pure de orice
finalitate practicã pe când ºtiinþele de gestiune (management sciences, în englezã) oferã suportul teoretic
pentru instrumentele practice de gestiune ale unei
organizaþii. Astãzi, în þãrile occidentale domenii ca
finanþe, contabilitate, marketing, gestiunea resurselor
umane, management etc. sunt considerate ca
aparþinând ºtiinþelor de gestiune. Baza teoreticã a
ºtiinþelor de gestiune s-a format din recombinarea
unor fragmente din diverse discipline cum sunt
economie, sociologie, drept etc. într-o nouã interpretare, la care s-au adãugat ulterior propriile
paradigme. Însã, actualmente, în România, pregãtirea
doctoratului – forma cea mai înaltã de pregãtire
profesionalã ºi de cerectare instituþionalizã, se face
exclusiv în ºtiinþe economice, care cuprind domeniile:
economie, management, marketing, finanþe,
contabilitate, ciberneticã ºi statisticã economicã ºi
relaþii economice internaþionale. De o manierã
aproximativã aceste domenii de doctorat corespund
cu principalele facultãþi din cadrul ASE Bucureºti.
Pentru a urma tendinþele din þãrile vest-europene,
în perioada (imediat) urmãtoare este necesarã ºi o
revedere a cadrului care reglementeazã învãþãmântul
superior ºi cercetarea ºtiinþificã prin recunoaºterea
ºtiinþelor de gestiune, alãturi de alte mãsuri care sã
accentueze aspectele calitative ale învãþãrii ºi
producerii de cunoºtinþe în acest domeniu.

Note
(1) Unele dintre ideile acestui studiu au fost prezentate în
cadrul Simpozionului „Contabilitate ºi informaticã de
gestiune”, ediþia a VI-a, 18-19 noiembrie 2005, ASE
Bucureºti
(2) R.H. Coase a publicat în 1937 articolul „Natura firmei”,
pe baza unor idei originale expuse iniþial în
corespondenþa sa din 1932, pe când avea 21 de ani
(3) O statisticã a UNESCO-CEPES despre învãþãmântul
universitar din þãrile centrale ºi sud-est europene arãta

cã în anul universitar 2003-2004 România se situa la
baza inferioarã a clasamentului, cu 2.856 de studenþi
la 100.000 de locuitori, fiind luat în considerare atât
numãrul de studenþi din sistemul învãþãmântului de
stat, cât ºi din cel privat, fiind devansatã de Bulgaria,
cu 2.929 de studenþi, ºi Croaþia, cu 3.341 de studenþi, ºi
cu mult în urma unor þãri ca Ungaria, cu 4.034 de
studenþi, Polonia, cu 4.843, Slovenia cu 5.229 etc. (vezi
www.cepes.ro)
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Învãþãmântul superior de gestiune, între „mcdonaldizare” ºi cãutarea excelenþei

Facultatea de ºtiinþe economice ºi gestiune a
afacerilor; Facultatea de administrarea afacerilor –
cu predare în limbi strãine, din cadrul ASE
Bucureºti ...).
Optica dupã care „totul este economic, chiar
dacã ºtiinþa economicã nu este peste tot“, face
abstracþie de faptul cã domeniul denumit „ºtiinþã
economicã“ a suferit în ultimele decenii asemenea
mutaþii încât astãzi a impus autolegitimarea unui
alt câmp al cunoaºterii ºtiinþifice: ºtiinþele de
gestiune. Distincþia dintre economie ºi gestiune
este trasatã foarte sugestiv de Herbert Simon
(1982), care arãta: „Economia a descoperit
instituþia pieþei, mecanismele preþului ca proces
de reglare a pieþei (…). Gestiunea a descoperit
instituþia organizaþiei formalizate, mecanismele de
autoritate ºi de influenþã interpersonalã pentru
asigurarea coordonãrii ºi planificarea, ca mijloc
de luare a deciziilor. Întreprinderea a devenit
frontiera (…) dintre economic ºi gestiune.“ Rolul
actual al teoriei economice este diferit faþã de
suportul teoretic al ºtiinþelor de gestiune, deoarece,
„la nivel microeconomic, economistul nu este
consilierul întreprinzãtorului (…). Teoreticianul
microeconomiei apare, cel mai adesea, ca un
cercetãtor privind fundamentele cele mai abstracte
ale ºtiinþei economice, conceptele de bazã, pure
de orice finalitate practicã“, pe când „rolul
teoreticianului în gestiune este de a elabora
instrumentele unei acþiuni operaþionale“
(Lorino, 1989).

Economie teoreticã ºi aplicatã
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