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1. CONTEXT 

 Succesul proiectului european depinde de capacitatea UE de a construi un viitor mai bun 

pentru cetăţenii europeni. Acesta este un mesaj-cheie din Cartea albă a Comisiei privind viitorul 

Europei
1
, care stă la baza iniţiativei „Investiţia în tinerii Europei”

2
 şi a Noii agende pentru 

competenţe în Europa
3
. Cele două comunicări au concluzionat că sisteme eficace de educaţie şi  

de formare sunt fundamentale pentru societate, pentru creştere economică şi pentru o ocupare 

durabilă a forţei de muncă. Pilonul european al drepturilor sociale
4
 şi documentul de reflecţie 

privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare
5
 identifică educaţia şi competenţele ca 

fiind o prioritate pentru cooperarea europeană. 

 Prezenta agendă pentru învăţământul superior este parte a strategiei ample iniţiată de 

Comisia Europeană pentru a sprijinii tinerii şi de pentru a consolida pilonul european al  

drepturilor sociale. Agenda  vine în completarea comunicărilor Comisiei Europene privind 

îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei
6
 şi a Corpul european de solidaritate

7
 şi recunoaşte rolul 
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important al învăţământului superior în stabilirea bazei unei societăţi democratice, prospere, 

favorabilă incluziunii. Pentru a fi pusă în aplicare va fi nevoie de o cooperare strânsă între părţile 

interesate din cadrul şi din afara învăţământului superior. Comisia Europeană va iniţia un dialog 

privind punerea în aplicare a acestor acţiuni şi va colabora cu părţile interesate - statele membre, 

Parlamentul European, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi Social şi Grupul Băncii 

Europene de Investiţii - asigurându-se de armonizarea aplicării agendei cu priorităţile din 

actualele şi viitoarele programe de finanţare ale UE. 

 Comunicare este însoţită de Document de lucru al Serviciilor Comisiei la Comunicarea  

privind o agendă reînnoită a UE pentru învăţământul superior
8
. 

 Prezentul document face parte din noile iniţiative privind învăţământul şcolar şi superior, 

care au scopul de a ajuta statele membre să asigure o educaţie de înaltă calitate şi favorabilă 

incluziunii pentru toţi tinerii, printr-o serie de măsuri concrete, astfel încât aceştia să dobândească 

cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii, să fie în 

măsură să răspundă la noile oportunităţi şi provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de 

revoluţia tehnologică şi să îşi poată adapta educaţia la necesităţile pieţei muncii. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Sistemele de învăţământ superior ale UE se confruntă cu provocări cum ar fi: necorelarea 

între competenţele de care are nevoie Europa şi competenţele pe care le deţine; diviziuni sociale 

persistente aflate în creştere; un decalaj în materie de inovare; diferitele componente ale 

sistemelor de învăţământ superior care nu colaborează întotdeauna în mod corespunzător.  

Considerând că este momentul să se ofere o nouă direcţie învăţământului superior, prezenta 

comunicare propune o serie de priorităţi de acţiune, sprijinite prin activităţi la nivelul UE: 

combaterea viitoarelor necorelări în materie de competenţe şi promovarea excelenţei în 

dezvoltarea acestora (nevoia de personal înalt calificat, o programă şi programe bine concepute); 

consolidarea sistemelor de învăţământ superior conectate şi favorabile incluziunii (eliminarea 

problemelor de natură socială, cooperarea sistematică dintre instituţiile de învăţământ superior, 

şcoli şi furnizorii de învăţământ şi formare profesională (VET); asigurarea faptului că instituţiile 

de învăţământ superior contribuie la inovare (soluţii noi la probleme economice, sociale şi de 

mediu, precum şi specializării inteligente); sprijinirea sistemelor de învăţământ superior eficiente 

şi eficace (crearea de stimulente şi stabilirea unor  obiective şi standarde de calitate, precum şi 

orientarea şi echilibrarea investiţiilor). Pentru fiecare dintre aceste priorităţi, Comisia Europeană 

va întreprinde acţiuni prin care urmăreşte să se asigure că bunele practici şi cele mai recente 

evoluţii în materie de educaţie, cercetare şi inovare sunt partajate şi aplicate la scară cât mai largă 

în Europa şi în lume. Această circulaţie internaţională a ideilor este stimulată de cooperarea dintre 

studenţi, cercetători, personal, instituţii şi guverne, de mobilitatea fizică a persoanelor în cadrul 

instituţiilor europene de învăţământ superior.  

 Priorităţile prezentate ilustrează măsura în care sunt corelate rolurile învăţământului 

superior în educaţie, cercetare, societate şi inovare - cele 4 elemente ale modelului cvadripartit al 

cunoştinţelor. Pentru ca sistemele de învăţământ superior să funcţioneze în mod eficace, aceste 

legături trebuie să fie recunoscute şi consolidate în strategiile instituţiilor individuale de 

învăţământ superior, în politica naţională şi regională de învăţământ superior şi la nivelul 

activităţilor întreprinse de UE. 

 În document de lucru al serviciilor Comisiei - SWD(2017)164 - se oferă analize şi dovezi 

care completează şi susţin priorităţile stabilite în comunicare, completând  documentul de lucru al 

serviciilor Comisiei care însoţeşte Noua agendă a competenţelor pentru Europa
9
, şi oferind o 

analiză relevantă privind aspecte cum ar fi: o privire generală asupra cererii de competenţe şi a 
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neconcordanţei în UE; o prezentare generală a sprijinului existent al UE pentru dezvoltarea 

competenţelor; o analiză detaliată a rezultatelor consultării publice privind revizuirea modernizării 

învăţământului superior în UE. 

 Pentru fiecare provocare, analiza scoate în evidenţă dovezile disponibile privind factorii 

interni sau externi care afectează sau pot afecta performanţa sistemelor de învăţământ superior din 

zona în cauză, înainte de a examina exemple de abordări promiţătoare pentru abordarea acestor 

probleme
10

. 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII   

 Comisia Europeană face recomandări legate de învăţământul superior pentru fiecare stat 

membru în cadrul Semestrului european. Noua agendă a UE pentru învăţământul superior a fost 

elaborată ţinând cont de rezultatele unei consultări publice
11

 din 2016. Ea actualizează şi 

înlocuieşte Agenda pentru modernizarea sistemelor de învăţământ superior din Europa, adoptată 

de Comisie în 2011, şi sprijină implementarea prin studii destinate să furnizeze date, schimburi de 

bune practici şi instrumente de finanţare (Programul Erasmus+, Orizont 2020 şi fondurile 

structurale şi de investiţii europene). De asemenea, Comisia Europeană colaborează îndeaproape 

cu responsabilii naţionali, pentru a-i ajuta la  elaborarea politicilor în domeniul învăţământului 

superior, conform Strategiei pentru educaţie şi formare 2020 (ET2020).  Pentru a se asigura că 

obiectivele sunt îndeplinite, Comisia Europeană elaborează şi promovează şi instrumente menite 

să încurajeze mobilitatea (de exemplu Sistemul european de credite transferabile şi Suplimentul la 

Diplomă), să favorizeze recunoaşterea competenţelor şi calificărilor şi să amelioreze  calitatea 

informaţiilor privind învăţământul superior din Europa. În acest context, sprijină  Procesul de la 

Bologna, care urmăreşte să promoveze reformarea învăţământului superior în vederea creării unui 

Spaţiu european al învăţământului superior şi schimbul de bune practici între diferite ţări prin 

intermediul  grupului de lucru pentru învăţământul superior, creat în cadrul Strategiei pentru 

educaţie şi formare 2020. 

 Asociaţia Universităţilor Europene (European University Association, EUA)
12

 - cea mai 

numeroasă organizaţie universitară din Europa, care include cca 850 de universităţi şi consilii 

naţionale ale rectorilor din 47 de ţări, consideră că modernizarea Agendei este iminentă, luând în 

consideraţie factorii de risc pentru dezvoltarea în continuare a învăţământului superior în Europa 

şi anume: incertitudinea privind integrarea Europei, ţinând cont de presiunile asupra spaţiului 

Schengen; scindarea socială şi economică în creştere între statele membre ale UE, care rezultă în 

rate înalte de şomaj, în special în Europa de Est şi Sud; descreşterea sau stagnarea bugetului în 

cele mai multe sisteme ale învăţământului superior, ceea ce pune în pericol transpunerea ideilor 

inovatoare în produse şi servicii, care, la rândul lor, creează locuri de muncă şi creşterea 

economică. EUA înaintează 4 priorităţi, care ar trebui să asigure coeziunea şi dezvoltarea în 

continuare a ariei învăţământului superior european şi ariei de cercetare europene şi a 

competitivităţii lor la nivel internaţional: consolidarea universităţilor; menţinerea şi dezvoltarea 

caracterului deschis al învăţământului superior şi cercetării; încurajarea incluziunii şi relevanţei 

societale, colaborarea cu vecinii Europei şi partenerii internaţionali.  
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4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 Ministerul educaţiei naţionale (MEN) participă la procesul decizional al UE în domeniul 

educaţiei şi formării profesionale, în cadrul reuniunilor Consiliului educaţie, cultură, tineret şi 

sport şi contribuie la elaborarea poziţiei naţionale pentru Consiliul European.  

 În ceea ce priveşte Strategia Europa 2020, MEN contribuie la elaborarea mandatelor şi 

poziţiilor României prin Grupul de lucru pentru învăţământul superior, care pregăteşte reuniunile 

Consiliului în domeniul educaţiei şi formării profesionale din statele membre UE, precum şi 

coordonarea cu grupurile de lucru ale Comisiei Europene, din perioada  ianuarie 2016 - iunie 

2018.  

 De asemenea, Strategia Naţională pentru Învăţământ Terţiar 2015-2020 (IT) vine în 

întâmpinarea iniţiativelor Comisiei Europene, fiind elaborată ca o structură inter-relaţionată, 

susţinută prin mai multe măsuri şi iniţiative pe termen scurt, mediu şi lung. Condiţiile de sprijin 

presupun consolidarea guvernanţei, finanţării, monitorizării şi evaluării învăţământului terţiar, iar 

cele 4 domenii principale de acţiune ale strategiei sunt: îmbunătăţirea participării în învăţământul 

terţiar, în special pentru grupurile sub-reprezentate; dezvoltarea de programe de studii flexibile, 

relevante şi de înaltă calitate; promovarea angajamentului strategic cu economia 

(industria/agricultura); corelarea  cu piaţa muncii şi susţinerea inovării/antreprenoriatului. 

 Creşterea participării în învăţământul universitar, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii şi 

relevanţei acestuia constituie obiectivul major, care vizează: 

 finanţarea multianuală corespunzătoare şi previzibilă pentru instituţiile de învăţământ 

superior din România, cu accent asupra domeniilor cu potenţial de creştere, pe baza criteriilor de 

excelenţă, corelate cu misiunea universităţii, în vederea creşterii calităţii actului educaţional; 

 creşterea calităţii şi relevanţei programelor de studii universitare, inclusiv prin 

îmbunătăţirea cadrului metodologic de auto-evaluare şi evaluare externă, la toate nivelurile de 

studii, concomitent cu creşterea autonomiei universitare şi cu întărirea responsabilităţii şi 

transparenţei în instituţiile de învăţământ superior. 

 realizarea clasificării instituţiilor de învăţământ şi ierarhizarea programelor de studii, 

printr-un proces transparent, pe baza unor criterii relevante în raport cu rolul universităţilor în 

societate, ca un instrument util pentru viitorii studenţi în alegerea unui parcurs academic care să 

răspundă aşteptărilor lor, dar şi pentru eficientizarea cheltuirii fondurilor publice. 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

25 august 2017 
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