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REZUMAT 
 

Teza de abilitare intitulată Funcționalitatea educației superioare din perspectiva dezvoltării 

sustenabile. O analiză economică prezintă principalele realizări științifice și didactice obținute după 

dobândirea titlului de doctor în economie.  

Prima parte a tezei de abilitare evidențiază direcțiile de cercetare științifică urmate după 

finalizarea studiilor doctorale, având la bază atât rezultatele cercetării Educaţia economică 

superioară funcţională - determinant al creşterii competitivităţii şi calităţii vieţii realizată în 

perioada studiilor postdoctorale în cadrul proiectului POSDRU/89/1.5/S/59184, cât și lucrările 

prezentate în cadrul unor conferințe sau publicate în reviste de specialitate din țară sau străinătate. 

Prima secțiune a tezei de abilitare reprezintă o sinteză a demersurilor de cercetare orientate către 

patru mari direcții: identificarea tiparelor specifice diseminării ideilor economice la români, analiza 

funcționalității educației economice superioare, evaluarea implicațiilor economice ale educației din 

perspectiva dezvoltării sustenabile și identificarea unor noi provocări cu care se confruntă educația 

economică, cum ar fi apariția și utilizarea criptomonedelor, ca potențiale alternative monetare.  

Primul capitol, intitulat Educația economică superioară în România – origini, evoluție și 

provocări, prezintă modul în care propagarea teoriilor și conceptelor economice pe teritoriul țării 

noastre și-a pus amprenta asupra stadiul actual de dezvoltare economică. Capitolul pornește de la 

evidențierea realizărilor economiştilor celebri ai secolului al XIX-lea, care au proiectat o ştiinţă 

economică pură, punând în centru libertatea de acţiune, libera concurenţă, reglarea spontană a 

economiei și nu în ultimul rând, respectarea valorilor morale. Ulterior este prezentată situația 

specifică începutului secolului al XX-lea, care a marcat identitatea clară a economistului şcolit, 

dar mai ales a expertului în economie devenit indispensabil sistemului, fiind în același timp şi 

un produs al acestuia. În ţara noastră, în secolul al XIX-lea, autori de studii economice, precum 

D. P. Marţian, I. Ghica, P.S. Aurelian, A.D. Xenopol ş.a. au văzut în educaţie pasul decisiv spre 

modernitate. În căutarea unei lumi mai bune, care să adune la un loc oameni instruiţi, cu un 

nivel care să răspundă aşteptărilor lor, educaţia întruchipa speranţa tuturor celor care credeau 

în emanciparea economică, socială şi culturală prin „puterea minţii”. Capitolul prezintă 

principalele coordonate ale răspândirii ideilor economice la români, pentru ca ulterior să 

analizeze educația economică superioară din România în context european, cu accent pe 

anumite particularități. 

Al doilea capitol, Implicații economice ale funcționalității educaţiei superioare, se 

fundamentează pe ipoteza conform căreia fără un sistem de învățământ superior funcțional din 

toate punctele de vedere nu poate fi conturat un climat propice pentru dezvoltarea economiei. 

Studiul demarează cu o analiză succintă a mutaţiilor fundamentelor teoretice şi empirice ale 



educației superioare, pentru ca ulterior să vizeze aspecte care definesc funcționalitatea acesteia. 

Educaţia superioară poate fi considerată funcţională dacă asigură îndeplinirea funcţiilor pentru 

care a fost creată, generând rezultatele așteptate. Evidențiind tradiţiile universitare şi evaluările 

conjuncturale ale învăţământului superior românesc, precum şi dificultăţile caracteristice procesului 

de funcționare a sistemului, acest capitol analizează problema funcționalității din perspectiva 

implicațiilor economice pe care educația superioară în general, cea economică în special, le au 

asupra creșterii economice și nu numai. Se urmărește, spre exemplu compatibilitatea existentă 

între piaţa educaţională şi piaţa muncii, care constituie esenţa unui potențial echilibru între prezent 

şi viitor, fiind deja cunoscut faptul că educaţia funcţională s-a transformat în vârful de lance al 

performanţei economice a capitalului uman.  

Capitolul al treilea, Educația pentru dezvoltare sustenabilă. O analiză economică , este 

construit pe baza a trei studii empirice complementare care investighează din perspectivă 

practică modul în care conceptele specifice educației pentru dezvoltare sustenabilă (ESD) sunt 

aplicate în cazul studenților economiști din România. Astfel, primul studiu a urmărit 

identificarea măsurii în care educația superioară economică din România cuprinde elemente 

specifice formării unor cetățeni responsabili care să pună bazele unei dezvoltări sustenabile. Al 

doilea studiu empiric a vizat o evaluare a percepțiilor studenților care urmează o pregătire 

universitară în domeniul economiei și afacerilor din cadrul ASE București privind ESD. Al treilea 

studiu oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care comportamentele durabile ale 

studenților sunt modelate prin intermediul percepției lor asupra inițiativelor durabile din campus, 

implicării personalului didactic și curriculei. Analiza statistică și econometrică aplicată pe datele 

colectate prin sondaje în rândul studenților economiști oferă concluzii cu privire la măsura în care 

conștientizarea problemelor specifice dezvoltării sustenabile conduce la un comportament durabil 

în rândul studenților. Pentru a rezuma, concluziile susțin că, în ciuda eforturilor consistente de 

punere în aplicare a principiilor ESD, universitățile din România care au facultăți cu profil economic 

trebuie să facă față nevoilor urgente pentru o mai bună integrare a ESD în planurile de învățământ, 

în proiectele de cercetare și în acțiunile din campus. 

Cel de-al patrulea capitol, Noi provocări pentru educația economică superioară. 

Criptomoneda - potențială alternativă monetară?, evidențiază o altă direcție de cercetare care a 

prezentat interes de-a lungul timpului. Educația economică ne duce astăzi spre noi domenii de studiu 

și atrage atenția asupra unui aspect controversat – posibilitatea existenței unei alternative la moneda 

tradițională. Subiectul nu este unul nou, dar a fost readus în prim-plan grație tehnologiei. Capitolul 

debutează cu identificarea originilor doctrinare ale criptomonedelor, prezintă ulterior implicațiile în 

domeniul teoriilor monetare, pentru ca în final să se concentreze asupra unui studiu de caz – bitcoin. 

Cea de a doua secțiune a tezei de abilitare este dedicată identificării și prezentării 

argumentelor care evidențiază capacitatea de a coordona echipe de cercetare, de a aborda direcții 



de cercetare cu caracter interdisciplinar, de a organiza și gestiona activități didactice. Această parte 

cuprinde planul de dezvoltare a carierei universitare care pornește de la realizările proprii și 

stabilește obiective pentru perioada următoare, fiind evidențiate două direcții: activitatea didactică 

și activitatea de cercetare științifică, precum și modalitățile de armonizare a acestora. 

 


