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Rezumat 
 

Necesitatea studierii conceptului de calitate ȋn sistemele de ȋnvӑţӑmânt superior si a efectelor 

sale asupra pieţei muncii devine din ce ȋn ce mai importantă, atât ȋn contextul formării Spaţiului 

European al Educaţiei şi al desfăşurării Procesului Bologna, cât şi ȋn contextul dezvoltării 

tehnologiei extrem de rapid şi a fenomenului de globalizare. Ȋn prezent, este nevoie de capital uman 

foarte bine instruit, lucrul acesta nemaiputând fi susţinut doar de dimensiunea cantitativă a formării 

educaţionale, aceasta trebuind a fi completată şi prin adăugarea dimensiunii calitative. Astfel că 

scopul principal al lucrării este acela de a evalua calitatea sistemelor europene de ȋnvӑţӑmânt 

superior şi a surprinde impactul acesteia pe piaţa muncii prin metode statistice şi econometrice 

specifice.  

Pe scurt, prin cele patru capitole expuse, cercetarea de faţă a avut ȋn vedere următoarele 

aspecte: 

- Plasarea sistemului de învăţământ românesc, atât la nivel general, cât şi la nivel 

superior în cadrul Uniunii Europene, prin identificarea particularităţilor şi a 

similarităţilor în comparaţie cu celelalte sisteme de învăţământ din Europa; 

- Importanţa calităţii într-un sistem de învăţământ, atât la nivel general, cât şi la nivel 

superior; 

- Captarea percepţiilor principalilor actori educaţionali (studenţi, profesori) asupra 

calităţii oferite de instituţiile de învăţământ superior, prin instrumente specifice; 

- Identificarea formelor de organizare a ţărilor din Europa luând ȋn considerare criterii 

ce ţin de standardele de calitate ale sistemelor de învăţământ superior, şi implicit 

determinarea celor mai performante sisteme din punct de vedere calitativ; 

- Determinarea cauzelor asigurării unui grad ȋnalt de calitate ȋntr-un sistem de 

învăţământ superior al unui stat european, cât şi determinarea efectelor asupra pieţei 

muncii. 



Astfel că ȋn primul capitol a fost expusă evoluţia şi starea curentă a învăţământului 

românesc, atât la nivel general, cât şi la nivel superior într-un context european, incluzând atât 

dimensiunea istorică, cât şi pe cea socială, ca apoi să fie prezentate principalele paradigme în 

studierea relaţiei dintre educaţie şi piaţa muncii, accentul fiind pus, cu precădere, pe influenţele 

laturii calitative. De asemenea, sunt expuse pe larg standardele de calitate şi obiectivele Uniunii 

Europene referitoare la educaţie, Strategia Europa 2020 fiind elementul central. 

    În capitolul al doilea are loc o analiză comparativă, ȋntre percepţiile studenţilor asupra 

calităţii învăţământului superior românesc şi cea a profesorilor,  făcându-se apel la elemente din 

economia comportamentală, un domeniu încă insuficient dezvoltat în România, din marketing şi din 

management pentru a identifica instrumente corespunzătoare determinării calităţii în învăţământul 

superior. Totodată, se realizează o radiografie a situaţiei ȋnvăţământului superior românesc, din 

punct de vedere calitativ. 

Capitolul trei este alcătuit din două părţi. Prima parte defineşte dimensiunile calităţii, cât şi 

indicatorii de calitate din sistemul de învăţământ superior. Apoi printr-o analiză cluster se identifică 

felul în care se grupează ţările din Uniunea Europeană pe baza calităţii sistemelor de învăţământ 

terţiar. Astfel, au fost verificate eforturile Comisiei Europene în direcţia eliminării decalajelor dintre 

ţări, în acest aspect, precum şi dacă ţările fost comuniste au reuşit să se debaraseze de vechile 

influenţe socialiste sau dacă încă mai sunt afectate. Analiza discriminant reprezintă un pas necesar în 

confirmarea grupurilor alcătuite.  Testarea clasificării realizate de analiza cluster s-a realizat prin 

aplicarea funcţiilor discriminant, unde variabilele care au făcut obiectul clasificării sunt clusterele 

conturate pe baza criteriilor ce ţin de asigurarea calitӑţii ȋn sistemele de ȋnvӑţӑmânt superior 

europene. Cea de-a doua parte a constat în aplicarea de regresii logistice cu scopul de a întelege de 

ce ţările s-au grupat astfel, determinând caracteristicile care stau la baza unui sistem de învăţământ 

superior de calitate. 

În capitolul patru au fost aplicate metode şi tehnici de analiză ce au avut în vizor impactul 

calităţii sistemelor de învăţământ superior europene asupra pieţei muncii. Fiind foarte mulţi 

indicatori care reflectă calitatea, este realizată iniţial o analiză factorială care să grupeze indicatorii 

şi să îi înlăture pe cei irelevanţi. Apoi au fost alcătuite modele econometrice care au luat în 

considerare ca variabile independente – factorii determinaţi în analiza factorială şi ca variabile 

dependente – principalii indicatori de pe piaţa muncii. Astfel a fost captat impactul fiecărei 

dimensiuni ce ţine de calitate în sistemul de învăţământ superior. 



Principalele concluzii ale studiilor realizate ȋn aceasta lucrare aduc la cunoştinţă faptul că 

ţӑrile fost-comuniste ȋn continuare mai au foarte mult de recuperat ȋn decalajul produs pe partea de 

educaţie, fiind nevoie de mult mai multӑ muncӑ ȋn aplicarea politicilor ce ţin de crearea şi 

dezvoltarea Spaţiului European al Ȋnvӑţӑmântului Superior, cât şi de dezvoltarea şi asigurarea 

calitӑţii ȋn ȋnvӑţӑmântul superior, acestea ȋn continuare având comportamente similare. De 

asemenea, caracteristicile specifice statelor europene ce posedӑ sisteme de ȋnvӑţӑmânt cu un grad 

ȋnalt de calitate sunt caracteristici obţinute ȋntr- perioadă lungă de timp, ceea ce ȋnseamnӑ cӑ ţӑrile ce 

ȋşi propun ȋmbunӑtӑţirirea serviciilor de calitate din ȋnvӑţӑmânt, vor trebui sӑ treacӑ printr-un 

procedeu de lungӑ duratӑ, neexistând scurtături miraculoase, o posibilă soluţie fiind aplicarea unui 

plan ce include, ȋn primul rând, conceptul de dezvoltare durabilă.  

Necesitatea asigurӑrii calitӑţii ȋn ȋnvӑţӑmântul superior este doveditӑ ȋncă o dată prin 

cercetarea de faţă, aceasta impactând ȋn mod pozitiv piaţa muncii, extinzându-se, totodată, pe multe 

planuri economice, plasându-se ȋncă ȋntr-o fază destul de incipientă ȋn etapele dezvoltării sale atât la 

nivel european, cât şi la nivel global, preocuparea ȋn această direcţie fiind destul de recentă. 

 


