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Rezumat. Lucrarea analizează în profunzime o decizie publică ce 

vizează educația, larg dezbătută, atât datorită actualității acesteia, cât și 
modificărilor apărute brusc. Analiza susține că percepția grupurilor 
asupra cărora aceste modificări au cel mai mare impact este contrară 
efectelor urmărite de lege. Această percepție este testată în cadrul unui 
focus grup divizat (în trei subgrupuri-țintă – personalul academic, studenții 
și personalul de secretariat) atât observațiile inițiale, cât și cele obținute în 
urma utilizării filtrului literaturii de specialitate demonstrează o povară 
puternică asupra sistemului învățământului superior. 
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1. Introducere 
 
Este cunoscut faptul că activitatea economică are un caracter ciclic, cu 

siguranță nu este unul liniar și dacă avem curajul de a privi retrospectiv putem 
chiar fundamenta afirmația prin cei șapte ani buni versus cei șapte ani slabi ai 
Vechiului Testament. 

Nu mai puțin adevărat este însă faptul că vremea celor două cicluri – unul 
în sus, celălalt în jos – a apus […] am pătruns într-o eră a turbulenței 
permanente, fără pauze, și a haosului accentuat (Kotler, Caslione, 2009, p. 19). 
Atunci când a izbucnit criza din 2008 ne-am pus parțial speranța în restabilirea 
„naturală” a echilibrului. Teoria economică a recesiunilor ne face să credem că 
nu putem evita alternanța expansiune – recesiune, fie că vorbim de ciclurile 
Kitchin, Juglar sau Kondratieff. Indiferent de durată, sperăm la o corectare 
firească a direcției. 

Deciziile publice au nevoie de un sistem mai bun în cadrul căruia să fie 
luate, îndeosebi în timpul recesiunilor. Dacă deciziile publice luate pe timp de 
criză sau depresiune sunt „putrede”, atunci acestea cu siguranță nu vor conduce 
la o restaurare a echilibrului. Bunăoară, acestea vor provoca o reacție în lanț 
care va duce în mod constant la o judecată greșită în ceea ce privește serviciile 
care trebuie furnizate consumatorilor de către administrația publică.  

Această lucrare va urmări buclele create de intervenții (modificări, 
suspendări, introduceri, abrogări, respingeri, înlocuiri, aprobări, prelungiri, 
repuneri în vigoare) ale triunghiului decizional (la nivelul puterii executive, 
decizia managerială; la nivelul puterii legislative, decizia politică; la nivelul 
puterii judecătoreşti, decizia administrativă, legislativă) asupra Legii educației 
pe perioada crizei. În acest sens, vor fi prezentate rezultatele unui focus grup 
realizat cu scopul de a confirma sau infirma ipoteza de mai jos. 

Astfel, ipoteza de lucru se referă la faptul că intervențiile asupra noii legi 
a educației dezechilibrează studiile universitare de licență, masterat și de 
doctorat ca urmare a aplicării rapide a unor decizii publice slab fundamentate. 
Mai mult, instrumentele de marketing care ne permit realizarea unei hărți a 
serviciului educațional care să răspundă nevoilor consumatorilor sunt ignorate 
și se dovedește a fi fatal pentru sistemul educațional ca întreg. Este drept ca 
aceste instrumente să fie îndepărtate aruncând astfel studiile universitare de 
licență, masterat și de doctorat într-o buclă a poverii? 

Scopul acestei analize este de a continua o cercetare anterioară (Matei, 
Dinu, 2011) care a vizat multiplele obiecte ale deciziilor publice pe diferite 
niveluri, adică cele ale anumitor grupuri asupra cărora se răsfrâng acele decizii 
publice și de a evidenția percepțiile și atitudinile asupra schimbărilor 
implementate. Analiza precedentă s-a concentrat asupra aplicabilității 
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conceptului teoretic privind decizia specifică fiecărei puteri din stat (legislativă, 
executivă şi judecătorească). În practica decizională o regăsim sub diferite 
forme, dominante fiind: la nivelul puterii executive, decizia managerială; la 
nivelul puterii legislative, decizia politică; la nivelul puterii judecătoreşti, 
decizia administrativă, legislativă. Aceste abordări nu sunt individuale, ele sunt 
majoritare în abordarea tridimensională (managerială, administrativă şi politică) 
a deciziei publice, în sensul următor:  guvernul, reprezentant al puterii 
executive, aplică decizia politică a nivelului legislativ şi respectă celelalte 
decizii adoptate. Acestea sunt reprezentate prin modificări, suspendări, 
introduceri, abrogări, respingeri, înlocuiri, aprobări, prelungiri, repuneri în 
vigoare (Matei, Dinu, 2011, pp. 158-159). Astfel, analiza anterioară care stă la 
baza celei noi a urmărit stabilirea modului de desfășurare a acestui proces 
decizional în România. În mod normal, a fost tipologia deciziilor publice 
echilibrată în mod corect între cele trei puteri? Studiul de caz a urmărit evoluția 
tipologiei deciziilor pentru Legea privind Statutul funcționarilor publici (Legea 
nr. 188/1999), Legea Administrației publice locale (Legea nr. 215/2001) și 
Legea învățământului (Legea nr. 84/1995, Legea nr. 1/2011) și a folosit 
informațiile colectate pentru a testa două ipoteze formulate conform celor două 
mituri ale lui Zionts (1997) – din cele zece formulate de acesta – care bântuie 
procesul de luare a deciziilor, fie ele manageriale, politice sau legale.   

Primul mit se referă la decizia în sine, mai exact la faptul că, deși 
câteodată există o structură decizională bine definită și un interval de timp 
aferent, adesea acestea nu există. Decizia are loc pur și simplu. 

În urma manipulării informațiilor colectate, primul mit, cel al deciziei, a 
fost invalidat de analiza noastră, aceasta demonstrând că decizia nu este luată 
într-un interval de timp bine definit, fiind într-o continuă schimbare în 
conformitate cu voința celor trei puteri.  

Cel de-al doilea mit, cel al decidentului, îl plasează pe acesta într-o poziție 
izolată, afirmând că decizia o ia de unul singur. De fapt, și acest mit este 
invalidat. Scenariul unui grup, nu al unui individ solitar, care ia decizii, se 
confirmă prin rolul activ pe care îl au toate cele trei puteri în stat.  

În ceea ce privește metodologia, studiul are la bază o cercetare 
bibliografică și, mai mult, utilizează observarea directă și analiza de text 
specializat pentru evidențierea tipologiei deciziilor publice și cercetarea 
calitativă de marketing, i.e. un focus grup alcătuit din actori aparținând tuturor 
celor trei categorii asupra cărora legea are impact (cadrele didactice, personalul 
tehnic și studenții). Focus grupul s-a bazat pe un chestionar cu întrebări 
deschise, motiv pentru care a fost utilizat un sistem de codificare formalizat 
pentru a identifica un model sugerat de răspunsurile primite. Codul nu a afectat 
datele calitative deoarece eșantioanele au fost reduse la patru respondenți pentru 
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fiecare grup-țintă relevant (din cele trei grupuri în total) cu scopul de a evita 
eliminarea comentariilor.  

 
2. Focus-grupul nostru, legătura cu realitatea 
 
2.1. Cine au fost subiecții 
 
Focus-grupul a fost alcătuit din doisprezece subiecți care au acoperit trei 

subgrupuri de interes pentru analiză: personalul didactic, studenții și personalul 
de secretariat. Fiecare subgrup a fost selectat în funcție de relevanța acestuia 
pentru subiectul analizat și a avut patru reprezentanți proveniți de la niveluri 
diferite, specifice organizației sau ierarhiei.  

Primul subgrup a fost reprezentat de personalul didactic și a cuprins toate 
gradele didactice: asistent, lector, conferențiar și profesor (conform Legii 
educației nr. 1/2011(1)). 

Al doilea subgrup a inclus patru studenți, câte unul din fiecare formă de 
învățământ: studii universitare de licență (zi), studii universitare de licență (la 
distanță), studii universitare de masterat și doctorat (conform aceleiași legi).  

Cel de-al treilea subgrup a fost alcătuit din personalul de secretariat: o 
secretară care se ocupă de studiile de licență la zi, una care se ocupă de 
programele la distanță, o secretară șefă a facultății și secretarul șef al 
universității.  

Diferența de vârstă, nivel de studii și statut social a fost gândită ca 
principala caracteristică a focus-grupului deoarece, în primul rând, produsul în 
sine (legea) vizează acele grupuri diferite și, în al doilea rând, reprezintă o 
condiție pentru validare (Babbie, 2010, p. 424).     

 
2.2. Formularea întrebărilor 
 
Această inițiativă științifică a apărut ca urmare a unei analize decizionale 

specifice, care a determinat autoarea să reflecteze asupra nevoii de a evalua și 
impactul pe care deciziile publice supuse analizei îl au asupra grupului-țintă și 
nu numai să se concentreze asupra impactului tuturor organismelor statului  
implicate în procesul de luare a deciziilor (cu tripla sa dimensiunea) (Matei, 
Dinu, 2011, pp. 158-159).  

Mai mult, în contextul crizei economice și financiare, concentrarea asupra 
grupului-țintă și mai puțin pe partenerii decizionali se poate dovedi utilă, ținând 
cont de rezultatele anterioare care au arătat ca nu există probleme semnificative 
în ceea ce privește echilibrul activității decidenților. Astfel, nu putem decât să 
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ne întrebăm: Care este percepția grupurilor-țintă? Poate acolo este de fapt 
problema.  

Întrebările au fost formulate pe baza rezultatelor obținute în urma unei 
analize comparative realizate între fosta lege a învățământului (nr. 84/1995(2)) și 
noua lege a educației (nr. 1/2011). Noua lege a intrat în vigoare într-o perioadă 
considerată destul de delicată în contextul acordului stand-by al României cu 
Fondul Monetar Internațional (2009-2011), în special în ceea ce privește 
deciziile de austeritate implementate (Dinu, 2011). 

Întrebările au acoperit aspecte specifice fiecărui focus-subgrup, dar și 
subiecte mai generale relevate de analiza comparativă, i.e. misiunea pe care 
legea o urmărește, principiile pe care le definește etc. Subiectele evidențiate de 
cercetare sunt prezentate mai jos. 
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Sursa: elaborare personală pe baza informațiilor obținute în urma analizei comparative. 
 

Figura 1. Subiecte nou introduse regăsite în întrebările formulate 
 

Subiecte nou introduse 

Viziune corporatistă 

Concentrarea pe studenții cu dizabilități, probleme 
sociale și economice sau aptitudini deosebite 

Cod de etică 

Doctorat în cotutelă 

Studentul doctorand Nr. doctoranzi/coordonator 

Calificativele tezelor de doctorat Program postdoctoral 

Clasificarea universităților 

Finanțarea corespunzătoare 

Consorții și fuziuni 

Sprijinirea elitelor 

Registrul unic al studenților 

Principiile activității studenților 

Metode de promovare 
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Sursa: elaborare personală pe baza informațiilor obținute în urma analizei comparative. 
 

Figura 2. Întrebări pe teme comparate 
 
Întrebările formulate de moderator în debutul focus-grupului au acoperit 

diferite subiecte (așa cum am arătat mai sus) care vizează aspecte specifice 
fiecărui focus-subgrup (figurile 3 și 4). Luând în considerare discuțiile libere, 
subiectele specifice fiecărui subgrup pot reechilibra cele trei focus subgrupuri, 
așa cum vom vedea în urma revizuirii observațiilor. 

Subiecte comparate 

Finanțare specifică 

Principiile sistemului educațional 

Concentrarea pe student 

Organizarea activității didactice 

Chestiuni postuniversitare 

Rectorul 

Rezultate excepționale Practica   

Cod de drepturi și obligații Reprezentarea studenților 

Chestiuni legate de personalul didactic 

Norme didactice Activități didactice 
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Actuala criză economică și financiară ne forțează să ne adaptăm 
strategiile educaționale la transformările pieței. Problema este că modificarea 
întregului sistem este destul de costisitoare, intrând astfel în contradicție cu 
reducerile bugetare pe care România a trebuit să le facă. Totuși, reducerile de 
cheltuieli în masă trebuie evitate și trebuie căutate reduceri corect dimensionate 
și direcționate (Kotler, Caslione, 2009, p. 78). Ceea ce urmărim să testăm este 
dacă grupurile țintă selectate  percep modificările impuse de noua lege a 
educației drept o strategie de salvare a sistemului educațional supus aceleiași 
perioade de criză. Percepția reprezintă un instrument puternic, care nu trebuie 
ignorat de factorii decidenți. 

 

 
Sursa: elaborare personală pe baza informațiilor obținute în urma analizei comparative. 

 
Figura 3. Subiecte nou introduse specifice fiecărui focus subgrup 

 

 
 
Sursa: elaborare personală pe baza informațiilor obținute în urma analizei comparative. 
 

Figura 4. Subiecte comparate specifice fiecărui focus subgrup 
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3. Notarea observațiilor 
 
3.1. Observații empirice 
 
Rezultatele obținute de la primul focus subgrup (personalul didactic) au 

fost structurate în funcție de cei zece itemi conformi cu subiectele nou introduse 
care influențează subgrupul și, de asemenea, în funcție de cei nouă itemi 
corespunzători subiectelor comparate, după cum urmează: 

1) Observațiile asupra celor zece itemi corespunzători subiectelor nou 
introduse: 

a. Viziunea corporatistă 
Respondenții sunt de părere că viziunea corporatistă este numai la nivel 

declarativ; bunăoară, educația orientată spre piață care se dorește a fi promovată 
poate fi evitată suficient de ușor, chiar respectând legea. Astfel, se poate spune 
că decizia nu demonstrează o viziune corporatistă unitară, ci o colecție de 
viziuni diferite.  

b. Cod de etică 
Este important ca acest cod să existe, însă poate părea ușor contrar 

viziunii corporatiste. 
c. Doctorat în cotutelă 
Studiile doctorale în cotutelă permit și profesorilor lărgirea orizonturilor 

de cercetare. 
d. Număr de studenți doctoranzi/coordonator științific 
Se poate spune că un coordonator științific se va concentra mai mult pe 

fiecare student doctorand, însă o evaluare mai bună a celor care se axează pe 
cantitate versus cei care caută calitatea s-ar fi obținut prin stabilirea unui prag și 
a unui plafon al numărului de doctoranzi posibil de coordonat.   

e. Program postdoctoral 
Există multe posibilități pentru astfel de programe, atât naționale, cât și 

internaționale, însă prea puține mecanisme de sprijin financiar. 
f. Clasificarea universităților 
Este relevantă doar pentru cei care știu la ce se referă și poate fi o 

modalitate de motivare pentru următoarea evaluare. 
g. Finanțarea corespunzătoare 
Criteriile de finanțare nu sunt clar stabilite, ceea ce poate atrage suspiciuni 

asupra clasificării universităților. 
h. Consorții și fuziuni 
Poate fi un avantaj atât timp cât universitățile optează pentru consorțiu, nu 

pentru fuziune, ceea ce ar duce la pierderea identității.  
i. Sprijinirea elitelor 
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Există deja multe institute care se ocupă de sprijinirea elitelor. Totuși, pot 
fi destul de invizibile lumii academice; accentul ar trebui pus pe promovarea 
acestora. 

j. Metode de promovare 
Merită să existe metode de promovare rapidă atât timp cât sunt dublate de 

instrumente puternice de care cadrele didactice să se poată folosi pentru a 
îndeplini criteriile de promovare. 

2) Observațiile asupra celor nouă itemi corespunzători subiectelor 
comparate: 

a. Finanțarea specifică 
Este importantă stabilirea unui prag, însă situația actuală impune, de 

asemenea, o mai mare concentrare asupra sectorului educațional care reprezintă 
forța care ne poate scoate din această criză. 

b. Principiile sistemului educațional 
Stabilirea anumitor linii directoare este importantă pentru mediul 

academic, însă la fel de importantă este prezentarea lor drept principii și, în 
același timp, plierea acestora pe cultura academică.  

c. Concentrarea pe student 
Universitatea este creată pentru studenți; de aceea, ei sunt cei care trebuie 

să fie în centru, un partener valid de dialog. Astfel se poate și stimula un nivel 
ridicat de pregătire.  

d. Organizarea activității didactice 
Nu are un impact asupra instituției noastre întrucât nu organizam studii 

serale. Ne putem referi la studiile doctorale cu frecvență (eliminarea celor fără 
frecvență) coroborate cu creșterea taxei de studiu, care vor conduce la o scădere 
a concurenței la examenul de admitere. 

e. Chestiuni postuniversitare 
Ne situează în fața concurenței dacă analizăm condiția conform căreia 

trebuie să organizezi studii universitare pentru a putea organiza studii 
postuniversitare. În ceea ce privește parteneriatele sugerate cu posibilii 
angajatori pentru a putea răspunde mai bine cerințelor pieței, întrebarea este 
„Cine evaluează cerințele pieței?”. Oare măsura de înghețare a posturilor luată 
acum trei ani pentru administrația publică?! 

f. Rectorul 
Cadrele didactice au remarcat faptul că toate universitățile (din 

cunoștințele lor) au respins concursul ca opțiune de alegere a rectorului pe care 
legea o permitea, alegând-o pe cea similară celei vechi (votul). Astfel, au 
respins practic viziunea corporatistă, reducând și ponderea studenților în 
procedura de alegere. 

g. Chestiuni legate de personalul didactic 
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Restricționarea condițiilor de obținerea a gradelor didactice menține 
ridicat nivelul academic. Totuși, problema instrumentelor de promovare este din 
nou ridicată.  

h. Norme didactice 
În actualul context al numărului maxim de norme didactice creșterea 

numărului de ore alocate este contrar nivelului de studiu dorit. 
i. Activități didactice 
În același sens, limitarea orelor plătite suplimentar în contextul 

restricțiilor financiare actuale contrazice ideea calității crescute pe care legea o 
promovează. 

Percepția celui de-al doilea focus-subgrup (studenții) a fost cea mai 
dezbătută atât pentru subiectele nou introduse de lege, cât și pentru cele 
comparate prezentate de moderator. Pentru prima categorie (subiectele nou 
introduse) zece itemi au fost utilizați pentru întrebări, iar pentru cea de-a doua 
categorie (subiectele comparate) au fost utilizați șapte itemi, după cum 
urmează: 

1) Observațiile asupra celor zece itemi corespunzători subiectelor nou 
introduse: 

a. Viziunea corporatistă 
Rezultatele raportate pentru acest item fac referire la ambele aspecte, 

adică acela potrivit căruia legea trebuie să aibă un „suflet” subliniat prin 
misiune, viziune și așa mai departe (așa cum este și cazul), iar celălalt aspect 
care spune că această viziune corporatistă este doar de suprafață, deoarece nu 
are metode de punere în aplicare de succes. 

b. Concentrarea pe studenții cu dizabilități, probleme sociale și 
economice sau aptitudini deosebite 

Niciunul dintre respondenți nu a văzut rezultatele unor astfel de prevederi, 
în special în situația crizei actuale. Prin urmare, aceștia consideră că aceste 
dispoziții care vizează sprijinirea studenților cu handicap și, de asemenea, 
studenților care provin din familii cu venituri reduse (prin împrumuturi bancare 
garantate de stat) sunt strict declarative. 

c. Codul de etică 
Și în acest caz au existat respondenți care nu și-au exprimat nicio opinie 

pe această temă necunoscând astfel de dispoziții, dar au fost, de asemenea, 
studenți care au pledat pentru importanța unui astfel de cod ținând cont de 
reașezarea masivă a straturilor sociale pe parcursul acestor ani de criză și, astfel, 
a comportamentului studenților. 

d. Studii postdoctorale în cotutelă 
Un student a fost surprins de idee, dar foarte interesat să afle cum 

funcționează, iar alții erau familiarizați cu noua formă de studii doctorale, dar 
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au subliniat faptul că, în contextul deloc numeroaselor posibilități de finanțare, 
există, de asemenea, o lipsă de punere în aplicare a liniilor directoare. 

e. Studentul doctorand 
Pe de o parte, ideea de a nominaliza doctorandul creează o legătură între 

cadrele didactice și ceilalți studenți, dar, pe de altă parte, creează confuzie 
printre studenți cu privire la reprezentarea lor în structurile de conducere ale 
universității. Statutul studentului doctorand ar putea fi părtinitor față de rolul 
său în aceste structuri, având în vedere că este atât student, dar desfășoară și 
activități de predare. 

f. Programul postdoctoral 
Chiar dacă legea abrogată nu prevedea în mod special programe de 

postdoctorat, au existat diferite alte documente legale care stabileau această 
posibilitate. Problema constă mai mult în metodele de finanțare decât în simpla 
existență a acestora. 

g. Calificativele tezelor de doctorat 
În acest caz, respondenții au fost în unanimitate de acord cu irelevanța 

acordării de calificative rezultatului unei munci de cercetare de doctorat pentru 
că toate cercetările sunt relevante. Ei au susținut că, în situația actuală a 
reducerilor bugetare, cercetarea ar trebui să fie mult stimulată, în special în 
domeniul studiilor administrative (relevante pentru facultatea noastră). 

h. Clasificarea universităților 
În ceea ce privește perceperea diferențelor dintre cele trei categorii de 

clasificare stabilite de lege, studenții sunt în imposibilitatea de a distinge între 
ele întrucât acestea sunt prea vag definite. Percepția este că acestea sunt doar 
cuvinte goale, fără o explicație clară a sensului fiecărei clasificări. 

i. Consorții și fuziuni 
Respondenții sunt, din nou, împărțiți în două echipe: una care susține că 

nu crede că un consorțiu sau o fuziune îi poate afecta în vreun fel (poate fi chiar 
un câștig în ceea ce privește mai multe resurse financiare), iar cealaltă că o 
astfel de dispoziție este forțată în noua lege, deoarece o lege cu privire la 
consorții(3)  era deja în vigoare și stabilea termeni suficient de clari. 

j. Principiile activităților studențești 
Cunoștințele lor despre principiile specifice sunt foarte limitate, dar 

respondenții recunosc importanța definirii acestor principii în mediul actual în 
schimbare, subliniind, de asemenea, dificultatea de a le urma sau, chiar mai rău, 
problema nerespectării acestora. 

2) Observațiile asupra celor șapte itemi corespunzători subiectelor 
comparate: 

a. Finanțarea specifică 
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Stabilirea unui anumit procent pentru finanțarea educației și cercetării este 
importantă atât timp cât acesta este respectat. Mai mult decât atât, în contextul 
crizei economice și al scăderii PIB-ului, chiar și un procent fix nu acoperă 
necesitățile educaționale și de cercetare. De asemenea, în ceea ce privește 
procentul dedicat activităților de cercetare nu este suficient pentru a rezolva o 
problemă mai profundă, care se referă la lipsa unei investiții și valorificarea 
culturii. 

b. Concentrarea pe student 
Sentimentul comun este că acest nou accent împuternicește studentul. În 

vremuri de criză, atunci când bugetul este redus, este nevoie de a avea putere de 
negociere mare pentru a obține ceea ce dorești. 

c. Rezultate excepționale 
Criteriul performanței pentru cumularea a doi ani într-unul, care a fost 

stabilit prin legea abrogată, ar trebui să fie, de asemenea, păstrat în noua lege. 
Condițiile economice și financiare actuale nu înseamnă performanță mai 
scăzută. Pe de altă parte, dispoziția actuală referitoare la faptul că nu mai mult 
de cinci procente din studenți pot absolvi doi ani într-unul este, de asemenea, 
prea prohibitivă. În cazul în care mai mult de cinci la sută din promoție ar fi 
excepțională ar trebui să li se permită să cumuleze anii de studiu. 

d. Practica 
Universitatea ar trebui să fie cea care stabilește contacte cu instituțiile 

publice pentru a primi studenți pentru stagii de practică. Aceasta va avea, de 
asemenea, mai mult control asupra activității studenților și va dezvolta o relație 
de încredere cu viitorii angajatori, o necesitate în această perioadă de reduceri 
de personal în sectorul public. 

e. Reprezentarea studenților 
Puterea de negociere a studentului este oarecum diminuată, deoarece 

legea distinge între studenți și studenți doctoranzi, creând astfel o dispută cu 
privire la reprezentarea în consiliu sau senat, chiar dacă ambii sunt studenți în 
ochii noii legi. 

f. Cod de drepturi și obligații 
Da, era nevoie de o vizibilitate sporită a drepturilor și obligațiilor 

studenților. De fapt, la începutul lunii aprilie acest cod a fost aprobat prin 
ordinul ministrului(4). Există însă o problemă cu faptul că ministrul a consultat 
numai federațiile studenților și multe dintre asociațiile de studenți de la diferite 
universități (inclusiv a noastră) nu fac parte din nicio federație. 

g. Rectorul  
Studenții nu au avut nicio idee despre modul în care o universitate este 

administrată, prin urmare, nu și-au putut exprima opinia despre noua viziune 
asupra rectorului. 
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Cel de-al treilea subgrup (secretariatul) a oferit o evaluare foarte tehnică 
(conformă cu fișa postului), iar moderatorul a separat categoria subiectelor nou 
introduse (trei itemi) de cea a celor comparate (doi itemi), așa cum se poate 
observa mai jos: 

1)  Observațiile asupra celor trei itemi corespunzător subiectelor nou 
introduse: 

a. Viziunea corporatistă 
Personalul tehnic și administrativ nu este încadrat ca parte a comunității 

academice de noua lege (deci nu face parte nici din Senat, nici din Consiliu), 
prin urmare, se află în imposibilitatea de a se implica mai mult în activitățile 
manageriale. 

b. Concentrarea pe studenții cu dizabilități, probleme sociale și 
economice sau aptitudini deosebite 

O atenție deosebită ar trebui acordată criteriilor de evaluare, nu este 
suficient să stabilești ca principiu sprijinul financiar pentru cei mai puțin 
norocoși, dacă nu pui în aplicare mecanisme și organisme de evaluare adecvate. 

c. Registrul unic al studenților 
Acest registru ne permite nu numai un control mai bun asupra numărului 

de studenți, dar, de asemenea, asupra diplomelor eliberate. Putem compara cu 
ușurință rezultatele noastre de secretariat cu cele ale altor universități. 

2) Observațiile asupra celor doi itemi corespunzători subiectelor 
comparate: 

a. Concentrarea pe student 
Situarea acestora la un nivel mai mare de interes crește, de asemenea, 

rolul nostru ca o legătură între personalul academic și studenți. 
b. Organizarea activității didactice 
Noua organizare reduce volumul nostru de lucru. 
 
3.2. Observații filtrate 
 
Atunci când testăm ipoteza noastră ne întoarcem la observațiile inițiale 

oferite de focus-grup și în continuare le filtrăm conectându-le la reducerile 
bugetare (Dinu, 2011) și la literatura de specialitate cu privire la schimbările 
produse de piață ale sistemului de învățământ (Diedrich, 2012, Kearney, 
Arnold, 1994, Kerka, 1996, Alam et al., 2010, Rosenberg, Sindelar, 1998, 
Olssen, Peters, 2005, Conway et al., 1994). 

Există cinci ipoteze derivate pe care le-am considerat importante în 
procesul de testare: 

 Caracteristica de piață a sistemului de învățământ nu poate funcționa 
de la sine în condițiile crizei economice actuale. 
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 Performanța predării poate scădea dacă nu este dublată de norme 
didactice echilibrate și de o grilă de salarizare corectă. 

 Problemele etice ating vârful în cadrul unui sistem condus de piață. 
 Sistemul bazat pe merit ar trebui să fie principiul după care se 

organizează examenele de admitere. 
 O viziune corporatistă nu este stabilită fără a testa în primul rând 

sentimentul pieței. 
Un număr de observații se evidențiază în lumina „filtrului”. Prima se 

referă la viziunea restrânsă asupra sistemului de învățământ susținută de 
observațiile primului subgrup în ceea ce privește caracteristica de piață, care 
este sugerată prin parteneriatele cu angajatorii pentru studiile de masterat care 
pot fi din sectorul public (cum ar fi în cazul nostru). Mai mult decât atât, 
transformarea educației publice într-o piață competitivă pentru a conduce 
reforma ratează ținta, deoarece niciuna dintre cele cinci condiții necesare pentru 
o concurență pură nu există în învățământul public (Diedrich, 2012, pp. 15-23). 
De exemplu, Legea reformei educației 1988 din Marea Britanie a împins, în 
mod similar, instituțiile de învățământ superior să funcționeze într-un context 
concurențial mult mai mare și, prin urmare, să includă o orientare de piață mai 
mare în procesul de planificare strategică, în scopul de a dobândi un avantaj 
competitiv asupra rivalilor lor (Conway et al., 1994.). 

O a doua observație filtrată vine,de asemenea, de la primul subgrup și se 
referă la normele didactice, care sunt obligate în prezent să respecte pragul 
minim de salarizare și, în același timp, presupun un număr crescut de ore. 
Ambele dispoziții cântăresc mai mult decât calitatea predării. Pentru ca școala 
să fie orientată către piață, structura de recompensare trebuie să fie mai mult 
orientată spre performanță, conform teoriei alegerii publice (Kearney, Arnold, 
1994). 

Referitor la primul și la al doilea subgrup, importanța Codului de etică nu 
este suficient subliniată în termeni practici. Problemele de etică apar, de 
asemenea, atunci când autosuficiența sau cererea de pe piață conduce programul 
(Kerka, 1996). 

Se pune foarte mult accentul pe problemele sociale și economice care 
trebuie să fie luate în considerare în ceea ce privește sprijinirea studenților în 
accesarea sistemului de învățământ superior, însă nu și pe criteriul meritului. 
Meritocrația ar trebui să fie singurul parametru în procesul de recrutare și 
selecție al instituțiilor de învățământ (Alam et al., 2010, p. 3411). 

Un aspect important subliniat de către toate cele trei subgrupuri se referă 
la viziunea așa-zis corporatistă pe care noua lege încearcă să o stabilească 
pentru sistemul de învățământ superior. Problema este lipsa de fundamentare 
din spatele unei schimbări atât de importante, care este demonstrată de opțiunea 
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majorității universităților referitoare la alegerile rectorilor. De fapt, literatura de 
specialitate subliniază faptul că mișcarea spre o abordare mai corporatistă 
pentru activitățile și conducerea în comunitățile învățământului superior este în 
antiteză, dacă nu chiar ostilă programului reformei cadrelor didactice 
(Rosenberg, Sindelar, 1998). Unii autori se întreabă chiar că, atunci când 
organizațiile sunt conduse de regimuri de guvernare și modele noi, în temeiul 
relațiilor de responsabilitate managerială, ce se întâmplă cu prezumția de 
încredere conform căreia funcționarii publici vor acționa în interesul public? 
(Olssen, Peters, 2005, p. 324). 

 
4. Concluzie și continuarea cercetării 
 
Pentru a concluziona, ipoteza de lucru care se referă la faptul că 

intervențiile făcute de noua lege a educației au destabilizat studiile universitare 
și postuniversitare după o aplicare rapidă a deciziilor publice slab fundamentate 
este confirmată prin toate cele cinci ipoteze de lucru derivate. Rezultatele focus 
grupului ne-au arătat că modificările resimțite de către părțile interesate aruncă 
într-adevăr atât studiile universitare, cât și postuniversitare într-o buclă a poverii 
referitoare la grupul cadrelor didactice (în special în ceea ce privește 
organizarea activităților de predare), la grupul studenților (în ceea ce privește 
concentrarea asupra studentului doar la nivel declarativ), precum și la 
personalul tehnic (în termeni de implicare redusă). 

Limitele cercetării se referă la perioada de testare disponibilă la momentul 
organizării focus-grupului deoarece noua lege a educației intrase în vigoare abia 
în luna ianuarie, și a fost efectiv aplicată odată cu începutul noului an 
universitar (octombrie, 2011). Este nevoie de o cercetare aprofundată, care să se 
întindă pe cel puțin doi ani universitari consecutivi. 

 
 

 Note 
 

(1) Publicată în Monitorul Oficial al României, partea întâi, nr. 18 din 10 ianuarie 2011.  
(2) Publicată în Monitorul Oficial al României, partea întâi, nr. 606 din 10 decembrie 1999. 
(3) Legea nr. 287/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 614, pe  

4 iulie 2004.  
(4) OM nr. 3,666/2012 publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 225, pe  

4 aprilie 2012. 
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