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Planul prezentării
• Partea I – Parametrii relevanţi şi Analiza SWOT
pentru definirea dimensiunilor şi calităţii sistemului de
învăţământ superior
•

Partea II – Principalele competenţe solicitate de
piaţa muncii

• Partea III – Soluţii de eficientizare a transferului de
competenţe către tinerii absolvenţi într-un cadru flexibil,
adaptat la mişcările din piaţa forţei de muncă
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Partea I - Parametrii relevanţi pentru definirea dimensiunilor
şi calităţii sistemului de învăţământ superior:

-creşterea semnificativă a numărului instituţiilor de învăţământ
superior, a numărului de studenţi/cadru didactic;
- orientarea sistemului mai mult spre cantitate
(număr studenţi pe cicluri);
- existenţa unui număr redus de specialişti cu performanţe în
mediul de afaceri dispuşi să predea materii interdisciplinare;
- lipsa unui echilibru între oferta şi cererea educaţională, pe
fondul unei calităţi în scădere;
- inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii;
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- existenţa unui decalaj numeric şi structural însemnat între
rezultatul educaţiei şi nevoia de pe piaţa muncii, amplificat în
unele domenii de libera circulaţie a persoanelor.
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Analiza SWOT pentru învăţământul universitar
REALIZĂRI/PUNCTE TARI

• Adoptarea sistemului Bologna (3–2–3);
• Introducerea infrastructurii informatice;
• Creşterea numărului cadrelor didactice participante la
activităţi de CDI;
• Un număr sporit de mobilităţi internaţionale pentru
studenţi şi cadre didactice (TEMPUS, ERASMUS/
SOCRATES, Leonardo da Vinci, etc.);
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DEFECTELE - PUNCTELE SLABE, DEFICIENŢELE :

• Deficit de competitivitate şi performanţă (cadre didactice,
studenţi);
• Curriculum-ul nu este corelat cu cerinţele de pe piaţa
muncii;
• Existenţa unor procese educaţionale predominant
teoretice, bazate, adesea, pe memorare;
• Participarea redusă la cursuri şi seminarii, cu tendinţa de
accentuare în anii terminali;
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• Concentrarea, uneori, a atenţiei cadrelor didactice asupra
„elitelor”, cu scopul de a aduce recunoaştere universităţilor,
în detrimentul pregătirii majorităţii studenţilor pentru piaţa
muncii;
• Legătură slabă cu mediul de afaceri;
• Racordarea insuficientă a manualelor la evoluţiile recente
din domeniile ştiinţei specifice;
• Lipsa sau insuficienţa studiilor de caz, work-shop-urilor,
jocurilor de management, aplicaţiilor etc;
• Insuficienta deschidere internaţională.
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AMENINŢĂRILE/RISCURILE :
•
•
•
•

Instabilitatea legislativă. Ambiguitatea legislaţiei în domeniu;
Lipsa unei strategii credibile din partea instituţiilor statului;
Subfinanţare. Lipsa unor soluţii alternative de finanţare;
Inexistenţa unei baze de date pentru evaluarea performanţelor
sistemului şi determinarea impactului măsurilor promovate;
• Atractivitate scăzută pentru meseria de dascăl;
• Baza de cercetare şi dotarea logistică limitate;
• Sistem de învăţare rigid care nu stimulează creativitatea şi
spiritul inovativ.
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OPORTUNITĂŢILE SISTEMULUI UNIVERSITAR :

• Contacte cu universităţi europene şi nord-americane de
prestigiu, în sensul deschiderii, dar şi îmbunătăţirii şi adaptării
sistemului de învăţământ românesc la cererea de pe piaţa
muncii;
• Acces la baze de date internaţionale;
• Creşterea cererii de forţă de muncă cu pregătire superioară;
• Posibilităţi de a accesa fonduri nerambursabile;
• Dezvoltarea sistemului de coparticipare (universităţi – companii).
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Partea II – Factorii tangibili şi intangibili care reflectă
cerinţele pieţei
Nevoile studenţilor
Tangibili:

Intangibili:

•Abilităţi tehnice
•Competenţe
manageriale
•Experienţă practică
•Perspective
internaţionale (burse)
•Cunoştinţe TIC

•Profesionalism
•Capacităţi interpersonale
•Gândire diferenţiată
•Cultură antreprenorială
•Competenţe şi spirit
inovativ
•Brand-ul
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Sursa: Adaptare după Olga Saginova, Enhancing students’ satisfaction with their university experience in transition economies,
2009

Împărţirea responsabilităţilor

Sursa: Prelucrare după Sabine McKinnon (2008) and Scottish Funding Councils for Further and Higher Education, Learning
to work: enhancing employability and enterprise in Scottish further and higher education, Edinburgh, 2004
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Fiecare angajat trebuie să fie şi să rămână competent într-un
mediu în continuă schimbare, respectiv să fie capabil să:
a) performeze eficient într-o varietate de sarcini;
b) să dispună de capacitatea de a rezolva roluri şi situaţii diverse;
c) să aibă disponibilitatea şi capacitatea de a învăţa continuu, de dezvoltare
şi schimbare.

• Astfel, sistemul educaţional se deplasează tot mai mult de la
abordarea bazată pe cunoaştere /învăţare la abordarea bazată
pe competenţe
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Media aptitudinilor şi nivelului de educaţie în rândul
angajaţilor

Sursa: EWCS, 2005. Studiu realizat de Fundaţia EWCS (European Working Conditons Surveys) pe
baza unei anchete asupra condiţiilor de muncă în Europa
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Partea III

Principalii factori de influenţă ai schimbărilor
- în ceea ce priveşte îmbunătăţirea transferului de
competenţe • Creativitatea şi inovarea – devin competenţe uzuale atât în
procesele de producţie, cât şi ale metodelor de învăţare
• Antreprenoriatul - este nevoie de dezvoltarea tuturor
competenţelor absolvenţilor, însă cea mai importantă este
considerată a fi cultura antreprenorială
• Serviciile TIC care accentuează rolul flexibilizării formelor de
învăţare şi de muncă (învăţământ la distanţă, e-munca)
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Modele pentru îmbunătăţirea
transferului de competenţe
• Modelul competenţei globale (calificării) bazat
pe modificări de curriculum – modelul fuzionat
• Modelul de schimbare a metodelor de
predare/învăţare
• Modelul de evaluare pe baza competenţelor
(EBC) utilizând standarde de competenţă – modelul de
acreditare al specialistului

• Modelul de analiză a proceselor de schimbare
educaţională (aplicat procesului de învăţare din
universităţi) – comportamentul actorilor de pe piaţă,
respectiv condiţii de studiu şi motivaţie
10/14/2010

16

10/14/2010

17

Direcţii de acţiune pentru eficientizarea transferului de
competenţe către tinerii absolvenţi într-un cadru flexibil, adaptat la miscările
din piaţa fortei de muncă :

• Promovarea şi susţinerea resurselor umane performante, şi
creşterea ponderii acestora raportat la numărul de studenţi.
Accesarea de fonduri europene, în vederea dezvoltării şi
pregătirii factorului uman;
• Modernizarea şi promovarea educaţiei manageriale în rândul
conducerii universităţilor pentru asigurarea unei calităţi mai
bune a procesului educaţional;
• Promovarea parteneriatelor cu mediul de afaceri şi societatea
civilă;
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• Promovarea culturii şi practicilor antreprenoriale în
universităţi;
• Trecerea la un învăţământ bazat pe acţiune, creativitate
şi motivare;
• Trecerea treptată la utilizarea manualelor recunoscute
internaţional şi/sau racordarea manualelor la evoluţiile
recente din domeniile ştiinţei respective. Crearea unor
caiete de aplicaţii practice bazate pe realităţile şi
posibilităţile pieţei româneşti;
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• Promovarea studiilor de caz, a work-shop-urilor, a jocurilor
de management, a aplicaţiilor etc.
• Internaţionalizarea învăţământului superior. Realizarea de
programe de masterat, doctorat în colaborare cu marile
universităţi europene.
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Vă mulţumesc!
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