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Abstract
The paper approaches the quality factors as for exemple fitness for purpose and value
for money adapted for the higher education system.

uvântul calitate îşi are originea în cuvântul latin „qualita”,
provenit, la rândul său din „qaulis”, traducere în limba latină a
cuvântului grecesc „poiotes”, introdusă de către Platon şi des
utilizată de către Aristotel în lucrările sale.
Calitatea s-a dovedit a fi, odată cu trecerea timpului, o noţiune foarte
complexă şi dinamică, de multe ori fiind definită mai curând prin ceea ce o
deosebeşte de lipsa de calitate sau de non-calitate, decât printr-un concept cu o
încărcătură proprie, reflectând diferite viziuni culturale, politice, naţionale,
regionale sau globale socio-economice.
Dacă în domeniul economic, conceptul de calitate s-a concretizat într-o
mulţime de definiţii, care s-au completat reciproc, în funcţie de sistemul de valori
la care s-au raportat, de mediul în care au fost utilizate şi de personalităţile celor
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care le-au impus în literatura de specialitate, în domeniul educaţiei definirea şi
operaţionalizarea calităţii s-au dovedit a fi şi mai dificile.
Preocupările pe plan european în domeniul asigurării calităţii în instituţiile
de învăţământ superior au debutat în perioada 1994-1995, când Comisia Europeană
a iniţiat un proiect pilot pentru experimentarea unui model unitar de evaluare
pentru învăţământul superior din statele membre. Iniţial, în proiect au fost
implicate 47 instituţii de învăţământ superior, aparţinând unui număr de 17 ţări, o
serie de asociaţii europene din domeniu (CRE, EURASHE şi Confederaţia
Conferinţelor Rectorilor din Europa), precum şi un număr important de experţi
internaţionali. Rezultatul s-a concretizat în elaborarea unei metodologii de evaluare
care, în urma unei serii de perfecţionări, s-a constituit într-o referinţă internaţională
în domeniu.
Urmarea acestei iniţiative a fost că, în anul 1998, Consiliul Europei a emis
o recomandare de promovare a unor „sisteme comparabile” de asigurare a calităţii,
în cadrul larg al sistemelor naţionale de învăţământ superior, având drept scop
principal facilitarea schimburilor şi a recunoaşterii studiilor în diferitele ţări
membre. Astfel, asigurarea calităţii a intrat în atenţia Direcţiei Generale XXII a
Comisiei Europene, care a devenit coordonatorul unei reţele europene în domeniul
calităţii, al cărui scop este acela de a dezvolta un cadru comun general acceptabil,
fiabil şi acceptat de toate mediile academice din UE.
În definirea calităţii procesului de învăţământ a trebuit să se ţină cont de o
serie de particularităţi, printre care: dificultatea elaborării unui singur set de
standarde, universal valabile în toate ţările şi în toate instituţiile de învăţământ;
includerea în acest concept totalizator a unor activităţi diferite, cum ar fi:
administrare, management, predare şi programe academice, cercetare, cu luarea în
considerare a activităţii şi rezultatelor studenţilor, a infrastructurii, mediului
instituţional etc., dar şi de o serie de specificităţi ale procesului educaţional
academic, menţionate, de altfel, şi în Declaraţia Mondială asupra Învăţământului
superior pentru secolul XXI1, printre care:
 Misiunea şi funcţiile învăţământului superior - în general, misiunea
unităţilor de învăţământ superior este de a educa, a pregăti şi a cerceta, iar în
1

Declaraţia a fost adoptată în anul 1998 în cadrul Conferinţei mondiale a învăţământului superior, organizată sub
auspiciile UNESCO
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particular, universităţile au misiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă şi la
dezvoltarea întregii societăţi, privită în ansamblul ei. Îndeplinirea acestei misiuni şi
atingerea acestor deziderate pot avea loc în următoarele condiţii:
- prin cursurile oferite, al căror conţinut să fie în permanenţă adaptat
cerinţelor prezente şi viitoare ale societăţii, universităţile, prin
combinarea în cadrul pregătirii profesionale a cunoştinţelor şi
aptitudinilor specifice, trebuie să ofere calificări înalte absolvenţilor,
care să devină nu numai buni profesionişti, ci şi cetăţeni responsabili şi
capabili să răspundă cerinţelor tuturor sectoarelor de activitate;
- universităţile trebuie să ofere posibilitatea unei educaţii la un nivel
ridicat, pe toată durata vieţii, oferindu-le studenţilor/cursanţilor o paletă
largă de opţiuni şi flexibilitate, atât la intrarea în sistem şi la absolvire,
cât şi oportunităţi de dezvoltare individuală şi mobilitate socială,
participării lor active în cadrul societăţii, având ca scop consolidarea
drepturilor omului, dezvoltarea durabilă, democraţia şi pacea, în
contextul respectării legii;
- diseminarea cunoştinţelor şi formarea creativităţii prin intermediul
cercetării, ca parte a serviciilor către comunitate, oferirea experienţei şi
cunoştinţelor în dezvoltarea economică, socială şi culturală, precum şi
dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnologice în ştiinţele sociale,
umaniste şi artă;
- oferirea unui suport de înţelegere, interpretare, promovare şi diseminare
a culturii naţionale şi regionale, internaţionale şi istorice, în contextul
pluralismului şi diversităţii culturale;
- protejarea şi consolidarea valorilor sociale prin pregătirea tinerilor în
spiritul valorilor democraţiei, prin oferirea unor perspective critice
asupra opţiunilor strategice;
- contribuţia la dezvoltarea şi la îmbunătăţirea sistemului de educaţie, la
toate nivelurile, inclusiv prin pregătirea profesorilor;
 Rolul etic, autonomia, responsabilitatea şi funcţia de anticipare - în
conformitate cu recomandările Statutului Personalului didactic din învăţământul
superior, aprobat de Conferinţa Generală UNESCO din noiembrie 1997,
universităţile, personalul acestora şi studenţii trebuie:
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- să-şi conserve şi să-şi dezvolte funcţiile lor critice prin exerciţii ale
eticii, rigorilor ştiinţifice şi intelectuale în cadrul variatelor lor activităţi;
- prin procesul de înţelegere şi dezvoltare, să vină în sprijinul societăţii
prin dezbaterea, într-o modalitate complet independentă şi prin
exercitarea unei autorităţi intelectuale, a problemelor etice, culturale şi
sociale, în completă cunoştinţă de cauză privind responsabilităţile ce le
revin;
- să-şi întărească funcţiile critice şi de previziune, prin analize permanente
ale trendurilor sociale, economice, culturale şi politice, concentrându-se
asupra zonelor critice, semnalând şi prevenind pericolele posibile;
- prin exercitarea capacităţii intelectuale şi a prestigiului moral să asigure
apărarea şi diseminarea activă a valorilor universal acceptate, inclusiv
pacea, justiţia, libertatea, egalitatea şi solidaritatea, aşa cum acestea sunt
prevăzute în Constituţia UNESCO;
- beneficierea de o autonomie academică deplină şi de libertate, concepută
ca un set de drepturi şi obligaţii, în condiţiile responsabilităţii faţă de
societate;
- să exercite un rol activ în identificarea şi abordarea problemelor care
afectează bunăstarea comunităţilor, naţiunilor şi societăţii umane, în
ansamblul ei;
 Egalitatea accesului la studiile universitare - în conformitate cu art.
26.1 din Declaraţia universală a drepturilor omului, admiterea în învăţământul
superior trebuie să se bazeze pe merite, abilităţi, eforturi, perseverenţă şi
devotament, demonstrate de cei ce doresc să fie acceptaţi în sistem, sistem ce poate
îmbrăca schema unei educaţii de-a lungul vieţii, pe baza recunoaşterii abilităţilor
anterior dobândite. Drept urmare, nu poate fi acceptată nici o discriminare în
asigurarea accesului în învăţământul superior pe motive de rasă, vârstă, limbă,
religie, dizabilităţi fizice sau diferenţe economice, culturale şi sociale.
Egalitatea accesului la învăţământul superior trebuie să se bazeze pe
racordarea acestuia la celelalte niveluri educaţionale, iar dacă este necesar să aibă
loc o reorientare a legăturilor cu acestea, în special cu învăţământul liceal.
Universităţile trebuie privite ca o parte a întregului sistem de învăţământ, punctul
de plecare fiind vârsta preşcolară şi învăţământul primar, educarea realizându-se
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de-a lungul întregii vieţi, printr-un sistem de învăţare continuă. Universităţile
trebuie să funcţioneze pe baza unui parteneriat activ cu părinţii, şcolile, studenţii,
grupurile socio-economice şi comunităţile locale. Învăţământul liceal trebuie să
asigure nu numai pregătirea candidaţilor calificaţi pentru accesul în învăţământul
superior prin dezvoltarea capacităţii de a învăţa pe o bază largă, dar să şi ofere o
deschidere către viaţa activă, prin pregătirea pentru o gamă variată de locuri de
muncă. Ca urmare, accesul la învăţământul superior trebuie să rămână deschis
acelora care au finalizat cu succes ciclul liceal (sau echivalentul) sau care prezintă
calificările necesare, indiferent de vârstă şi fără discriminare. Drept consecinţă a
cererii în continuă creştere pentru învăţământul superior, universităţile trebuie să
dezvolte politici de acces, bazate pe merite individuale.
Accesul la învăţământul superior trebuie facilitat pentru grupuri speciale,
cum ar fi minorităţi culturale sau lingvistice, grupuri cu dizabilităţi, grupuri
dezavantajate sau care trăiesc sub ocupaţie, atâta timp cât aceste grupuri,
colectivităţi sau persoane individuale reprezintă valori pentru dezvoltarea societăţii
sau naţiunilor. Trebuie oferite ajutoare materiale şi soluţii educaţionale care să le
permită atât accesul, cât şi continuare studiilor [3].
Luând în considerare toate cele de mai sus, calitatea în învăţământului
superior a fost definită astfel:
- „fitness for purpose” („conformitate cu scopul”) – implică existenţa la
nivel de universitate a unor mecanisme care să-i asigure atingerea constantă a
obiectivelor, în cadrul scopului declarat: acela de a transmite şi măsura
perfecţiunea. Prin această definiţie se recunoaşte diversitatea misiunilor asumate la
nivel de învăţământ superior, dar şi importanţa acestuia în cadrul sistemului
educaţional general;
- “value for money” (“preţ adecvat valorii reale”; “raportul calitate-preţ”),
definiţie care oferă posibilitatea calculării unei serii de indicatori, cum ar fi: rata
abandonului, raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice etc.
Această definiţie este asociată cu creşterea autonomiei instituţionale, în condiţiile
unei mai mari transparenţe şi o mai bună gestionare a fondurilor;
- distinctiv sau excepţional;
- excelenţă sau menţinerea celor mai ridicate standarde, determinate pe
baza unor criterii de benchmarking;

Anul IX, Nr. 1, 2006

Economia seria Management

Management

75

- proces educational de realizare a unui “produs de calitate”, obţinut în
condiţiile definirii unor standarde minime;
- transformare, în sensul sporirii capabilităţilor studenţilor (adăugare de
valoare, ca obiectiv cheie al procesului educaţional) etc.[1].
Indiferent de definiţia atribuită calităţii, la nivelul comunităţilor academice
internaţionale s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte:
 atingerea şi menţinerea celor mai înalte standarde posibile, demonstrate
prin mecanisme de identificare şi satisfacere a nevoilor sociale;
 angajarea în identificarea sistematică a oportunităţilor, a punctelor forte
şi a zonelor slabe;
 utilizarea eficientă a resurselor;
 înnoirea programelor de învăţământ şi a metodelor de predare;
 dezvoltarea unor programe permanente de specializare şi perfecţionare a
personalului;
 capacitatea de adaptare rapidă şi flexibilă la nevoile studenţilor şi a altor
părţi interesate;
 elaborarea unor proceduri de evaluare realiste;
 asigurarea unor resurse financiare corespunzătoare [2].
Tot prin comparaţie cu sfera economicului, calitatea în învăţământ este şi
mai dificil de comensurat. Calitatea procesului educaţional nu se poate aprecia
numai prin calculul unor indicatori cantitativi, de genul: numărul de studenţi/cadru
universitar, capacitatea sălilor de lectură, a laboratoarelor, a bibliotecilor etc.,
existând în acest domeniu o serie de indicatori specifici, printre care se pot
enumera: competenţa academică şi psihopedagogică a cadrelor universitare,
capacitatea de a satisface nevoile şi cererea socială, aspectele morale ale activităţii
universităţii; satisfacţia studenţilor; responsabilitatea culturală, etică şi socială a
universităţii; condiţiile de angajare şi de lucru oferite personalului; mobilitatea
academică etc. [4].
Asigurarea calităţii în învăţământ poate fi definită ca o sumă de politici,
sisteme şi procese orientate pe linia menţinerii şi creşterii calităţii educaţionale,
având la bază permanente analize şi comparaţii între rezultatele intenţionate şi cele
obţinute în vederea identificării surselor de disfuncţionalităţi.
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La nivel naţional, asigurarea calităţii în educaţie se referă la ansamblul
politicilor, proceselor şi acţiunilor autorităţilor publice prin care se menţine şi
dezvoltă calitatea în educaţie, la nivel naţional.
Printre obiectivele principale ale asigurării calităţii se înscriu: furnizarea de
informaţii în legătură cu funcţionarea sistemului educaţional, cu rezultatele
înregistrate şi căile posibile de îmbunătăţire a acestora; asumarea responsabilităţii
pentru crearea unor condiţii favorabile atingerii calităţii; menţinerea şi
îmbunătăţirea unor înalte standarde academice; demonstrarea unei înalte calităţi a
programelor de formare academică sau profesională, iniţială şi continuă, pentru toţi
studenţii şi cursanţii din cadrul unei unităţi de învăţământ superior; dezvoltarea
unei culturi instituţionale a calităţii şi a asigurării unei reale protecţii a
beneficiarului său de educaţie – studentul/cursantul.
Sistemul de asigurare a calităţii se referă la mecanismul prin care
universitatea confirmă şi conferă încredere, atât clienţilor interni (angajaţi,
studenţi), cât şi celor externi, că sunt oferite toate condiţiile necesare pentru
atingerea standardelor asumate.
Pe fondul tuturor acestor frământări de ordin conceptual, dar şi practic,
manifestate atât pe plan european, cât şi internaţional, se înscriu, firesc, şi
preocupările din domeniul sistemului de învăţământ din România.
În România, cadrul legislativ al asigurării calităţii serviciilor educaţionale
în instituţiile de învăţământ superior este asigurat de Legea nr. 87/2006 pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei
nr. 75/12.07.2005, de Ordinul nr. 3928/21.04.2005 al Ministrului Educaţiei şi
Cercetării privind asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în instituţiile de
învăţământ superior, precum şi de Metodologia de evaluare externă, standardele,
standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de
Asigurare a Calităţii în învăţământul superior.
Potrivit acestor acte normative în domeniu „asigurarea calităţii în educaţie
este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale
de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu prin care se
formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface
standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii
furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele
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anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a
calităţii educaţiei” [5]
Asigurarea calităţii educaţiei se referă la o serie de criterii şi la următoarele
domenii: capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi managementul
calităţii.
Printre obiectivele principale ale asigurării calităţii: furnizarea de
informaţii în legătură cu funcţionarea sistemului educaţional, cu rezultatele
înregistrate şi căile posibile de îmbunătăţire a acestora; asumarea responsabilităţii
pentru crearea unor condiţii favorabile atingerii calităţii; menţinerea şi
îmbunătăţirea unor înalte standarde academice; demonstrarea unei înalte calităţi a
programelor de formare academică sau profesională, iniţială şi continuă, pentru toţi
studenţii şi cursanţii din cadrul unei unităţi de învăţământ superior; dezvoltarea
unei culturi instituţionale a calităţii şi a asigurării unei reale protecţii a
beneficiarului său de educaţie – studentul/cursantul.
De aceea, pentru obţinerea unei calităţi reale a actului educaţional o
importanţă crucială o prezintă următoarele componente:
1) obiectivele actului educaţional, nivelul de competenţă şi planul de
învăţământ (curricula);
2) mediul de studiu, competenţa corpului profesoral şi tehnic auxiliar şi
eficienţa practicilor de lucru;
3) evaluarea independentă, pe de o parte, a activităţii didactice şi de
cercetare şi, pe de altă parte, a rezultatelor înregistrate de către studenţi;
4) un sistem de educaţie funcţional şi emergent şi resurse financiare
suficiente.
În acest sens, se urmăreşte elaborarea unor reguli generale care să
guverneze toate programele educaţionale din învăţământul superior românesc, în
vederea îmbunătăţirii continue a calităţii procesului didactic de formare academică
sau profesională iniţială sau continuă, pentru asigurarea unei egalizări a
oportunităţilor existente pentru toţi studenţii prin:
 programe de studiu comparabile, de înaltă calitate;
 strategii instrucţionale eficiente;
 activitate bazată pe experienţă;
 programe de suport;
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 personal;
 bază materială: echipamente, integrare tehnologică;
 resurse financiare şi alte facilităţi.
Pentru atingerea acestui scop şi pentru definirea performanţelor cerute
absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă, managementul universităţilor trebuie să
colaboreze în permanenţă, atât cu clienţii interni (membri ai corpului profesoral,
personal auxiliar, studenţi, cursanţi etc.), cât şi cu clienţii săi externi (reprezentanţi
ai mediului de afaceri, industriei, organisme guvernamentale, nonguvernamentale,
nonprofit etc.).
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