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Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-

zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire  
de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica 
acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate. 
Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta 
acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă), dar şi negative (conflicte intra-
grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici), care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul 
socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va 
oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol 
ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai 
exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.  

Cuvinte-cheie: grup, grup social, grup de elevi/studenţi, formare profesională. 
 
THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative study) 
The academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized 

by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences.  
Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and 
development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on 
the members being remarkably understudied. The need to learn more about the psychosocial aspects of the student 
group processes derives from the fact that the group may act as a positive force field (inducing cooperation, solidarity 
and mutual support) but also as a negative one (intragroup conflicts, lack of competition, peer issues), impacting 
significantly on the learning processes and social-affective climate of the group. Therefore, a complex and elaborate 
study on the functioning of these groups will provide premises for a better understanding of the potential group 
implications on the personality of the student. In this article, we intend to analyze only one of these – the role of student 
groups in the professional development, namely, student opinions and perceptions with reference to this issue. 

Keywords: group, social group, pupils/students group, professional development. 
 
 
Consideraţii introductive 
Suntem produsul unor grupuri sociale şi acestea constituie un marcator al distinctivităţii şi identităţii 

noastre colective. Procesul de socializare şi educaţie se desfăşoară în diverse grupuri şi colectivităţi (în 
familie, grădiniţă, şcoală etc.), unde asimilăm cunoştinţe şi învăţăm conduite sociale, ne sunt transmise 
anumite valori şi norme, atitudini sau opinii. În mod cert, persoanele cu care interacţionăm în cadrul grupuri-
lor ne influenţează reacţiile atitudinale, afective sau comportamentale, chiar dacă ne place să admitem că 
suntem autonomi de influenţele celorlalţi. Şi această „moştenire grupală” ne marchează interacţiunile sociale 
ulterioare.  

Studierea grupurilor constituie obiectul de studiu a mai multor domenii socioumane: antropologie, ştiinţele 
educaţiei, psihologie, sociologie sau politologie. Atât în ştiinţele sociale, cât şi la nivelul cunoaşterii comune, 
termenul „grup” are un înţeles mai larg, referindu-se la o serie de formaţiuni şi categorii de persoane de 
diferite mărimi, cu diverse caracteristici şi funcţii [6-8]. Totuşi, grupul ca entitate psihosocială (ceea ce ne 
interesează în studiul de faţă) are anumite caracteristici care îl diferenţiază de simpla colecţie de indivizi, şi 
anume: grupul reprezintă un număr de indivizi; membrii grupului stabilesc relaţii nemijlocite de interacţiune 
şi interdependenţă reciprocă de durată; grupul este caracterizat de scopuri şi activităţi comune; în cadrul 
grupului se creează o reţea structurală de status-uri şi roluri diferite; membrii grupului împărtăşesc valori şi 
norme comune care reglementează comportamentele la nivel intragrupal; membrii grupului sunt reuniţi 
împreună având conştiinţa apartenenţei la grup şi sentimentul de „noi” [5].  
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O definiţie care încearcă să acopere un areal cât mai mare de formaţiuni umane, incluzând atât dimensiunea 
obiectivă (atribute reale ale grupului, caracteristici, procese etc.), cât şi dimensiunea subiectivă (apartenenţa 
la grup) şi pe care o preluăm în acest articol este cea oferită de psihosociologul român P.Iluţ [6], care defi-
neşte grupul drept un ansamblu de persoane care au caracteristici, scopuri şi interacţiuni comune, participă 
la aceleaşi stări şi procese sociale şi au conştiinţa apartenenţei de grup. 

 

Grupuri educaţionale în instituţii preuniversitare şi universitare 
Grupul educaţional este o comuniune socială de persoane (elevi sau studenţi), cu o structură şi coordonare 

managerială unitare, constituită în baza unor interese şi obiective comune. Activităţile comune ce caracteri-
zează grupul educaţional se referă şi la realizarea unor obiective care contribuie la pregătirea şi dezvoltarea 
personalităţii şi profesionalităţii fiecărui elev sau student, având ca demersuri comune învăţarea şcolară, pre-
gătirea pentru o profesie [3]. Grupul de elevi reprezintă unitatea primară (de bază) în învăţământul preuni-
versitar, pe când grupul de studenţi şi, într-o anumită măsură anul de studii, reprezintă structuri de grupuri 
educaţionale universitare. Atât grupul de elevi, cât şi cel de studenţi, ilustrează o „societate în miniatură”, cu 
o structură tipică şi relaţii de interdependenţă dintre cadre didactice şi elevi/studenţi [2]. 

În una din lucrările sale, D.Sălăvăstru [9] evidenţiază caracteristicile grupului de elevi ca un grup social, 
relevând interacţiunea directă, nemijlocită, de tip „faţă în faţă”, a membrilor; prezenţa scopurilor şi a mo-
tivelor; structura grupului; existenţa unui sistem de norme; gradul de coeziune. Pe de altă parte, dacă grupul 
de studenţi, asemenea clasei de elevi, este un grup de învăţare (a se vedea tipologia grupurilor restrânse a lui 
Ch.Leclerc), prin urmare, un grup de formare, de modelare a unor capacităţi şi trăsături de personalitate, de 
învăţare a unor comportamente, de însuşire a unor cunoştinţe şi abilităţi necesare [9], atunci am putea consi-
dera aceste caracteristici ca fiind specifice şi grupului de studenţi. În vederea analizei unui grup de elevi sau 
studenţi se vor lua în considerare următoarele caracteristici [cf. 3]: 

• Mărimea (volumul) grupului (numărul de elevi/studenţi care alcătuieşte grupul). 
• Compoziţia grupului (în general, grupul este format din elevi/studenţi de aceeaşi vârstă, având com-

petenţe relativ egale, atestate prin studii similare absolvite, cu interese şi obiective comune – acestea 
fiind condiţii sociale şi psihopedagogice necesare pentru dezvoltarea unor relaţii interumane armoni-
oase şi desfăşurarea unor activităţi didactice şi educative eficiente). 

• Structura grupului (grupul de elevi/studenţi reprezintă o unitate instituţionalizată, formată din 25-30 
de persoane, cu anumite substructuri de coordonare – în acest cadru este un nucleu managerial, ales în 
mod democratic, care are în componenţa sa un lider (şef de clasă, şef de grupă sau şef de an) şi anumiţi 
responsabili permanenţi sau temporari pentru coordonarea anumitor resoarte sau activităţi).  

• Interese şi obiective ale grupului (constituirea şi funcţionarea grupului de elevi/studenţi se bazează în 
primul rând pe interese şi obiective comune, legate de studii, de formarea personalităţii integre şi a 
profesionalităţii elevate şi eficiente). 

• Un sistem de relaţii sociale şi interpersonale: 
a) Relaţiile sociale sunt legăturile ce se stabilesc între elevi/studenţi şi grup în ansamblu, având la 

bază interesele şi obiectivele, sensurile, mobilurile şi acţiunile comune. Pe baza relaţiilor sociale se 
dezvoltă opinia publică, coeziunea şi unitatea grupului. 

b) Relaţiile interpersonale sunt legături ce se realizează în câmpul social al grupului între o anumită 
persoană şi alta sau alte persoane. Relaţiile între membrii grupului pot fi: de coordonare, de subor-
donare înţeleasă, relaţii de cooperare şi întrajutorare. 

c) Relaţiile profesor-elev, profesor-student şi profesor-grup. 
• Capacităţile creative ale grupului (deşi există viziuni diferite în acest sens, după unii autori, emiterea 

de idei, reflecţii sau soluţii noi, originale este superioară în cadrul grupului, comparativ cu contribuţia 
creativă a unei persoane sau a unui număr restrâns de persoane, căci inteligenţa şi competiţia în colectiv 
se manifestă ca un vector de stimulare a creativităţii membrilor grupului). 

• Sintalitatea grupului (reprezintă performanţele măsurate ale unui grup, care a ajuns să se manifeste ca 
un tot unitar, elevat, valoros şi eficient, ca şi cum ar fi o singură persoană, deci analog cu personalita-
tea distinctă a unui anumit individ). 

• Caracterul democratic al vieţii şi activităţii grupului (în condiţiile unui stat de drept şi ale unei societăţi 
bazate pe principii democratice, întreaga viaţă şi activitate, relaţiile şi conducerea grupului trebuie să 
aibă un caracter democratic). 
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Tipuri de grupuri educaţionale în instituţii preuniversitare şi universitare 
După criteriul mărimea grupurilor, acestea pot fi clasificate în: 
a) grupuri sociale mici (microgrupuri şcolare) (clasele de elevi, grupele/subgrupele de studenţi) şi 
b) grupuri sociale medii (asociaţii ale elevilor/studenţilor, şcolile, facultăţile şi universităţile). 
Din punctul de vedere al caracterului organizării, grupurile se diferenţiază în: 
a) grupuri şcolare formale, instituţionalizate, organizate pe baza unor reglementări oficiale (clasele de 

elevi, grupele de studenţi, şcolile, facultăţile, universităţile etc.); 
b) grupuri (grupări) şcolare informale, spontane, neinstituţionalizate (care se constituie ca aglomerări 

temporare, incidentale, de elevi sau studenţi, bazate pe unele situaţii neaşteptate, dar care-i atrag pe 
tineri, potrivindu-se cu anumite interese individuale pozitive ale acestora).  

E necesar să menţionăm că pot apărea şi grupuri informale cu interese negative. Astfel, cunoaşterea caracte-
rului pozitiv sau negativ al obiectivelor şi preocupărilor grupurilor educaţionale informale reprezintă o necesitate 
în vederea stimulării activităţilor pozitive şi a diminuării sau înlăturării celor cu tendinţe negative şi antisociale. 

I.Bontaş [3] compară grupul studenţesc cu grupul de elevi, evidenţiind unele asemănări şi deosebiri între 
aceste două grupuri. După cum argumentează autorul, s-a recurs la această analiză pentru a oferi factorilor 
educativi din învăţământul superior şi grupului studenţesc posibilitatea: 

a) de extrapolare creatoare a datelor privind grupul de elevi pentru studierea şi educarea grupului studen-
ţesc în baza asemănărilor dintre aceste două grupuri; 

b) de identificare a unor date şi soluţii noi, specifice studierii şi educării grupului studenţesc, graţie deo-
sebirilor. 

A) Asemănări între cele două grupuri educaţionale: 
• mărimea relativ aceeaşi; 
• nuclee manageriale relativ asemănătoare (lideri de clasă şi, respectiv, lideri de grupă şi an); 
• reprezentanţi în organele de conducere ale instituţiilor de învăţământ; 
• obiective relativ comune legate de învăţătură şi formarea profesionalităţii.  
B) Deosebiri între grupul şcolar şi grupul de studenţi: 

 

Grup şcolar Grup studenţesc 
• Elevii au vârsta mai mică, fiind încadrată 

între copilărie şi adolescenţă. 
• Studenţii au o vârstă mai mare, fiind încadrată în vârsta 

adulţilor, cu particularităţi psihosocioeducaţionale diferite.
• Elevii au o personalitate în formare. • Studenţii au o personalitate conturată, matură. 
• Grupul şcolar are îndrumare nemijlocită 

din partea profesorului diriginte. 
• Grupul studenţesc nu are o astfel de îndrumare, el 

beneficiind de autonomie. 
• În grupul şcolar, îndrumarea şi relaţiile 

psihosociale şi educaţionale se situează 
între formal şi informal. 

• În grupul studenţesc, îndrumarea şi relaţiile psihosociale 
şi educaţionale se situează în temei în sfera informalului. 

• În grupul şcolar se dezvoltă şi relaţii 
psihosociale şi educaţionale de cooperare, 
ajutor reciproc şi consilierat. 

• În grupul studenţesc relaţiile psihosocioeducaţionale 
sunt în totalitate de cooperare, ajutor reciproc şi 
consilierat. 

• Membrii grupului şcolar au relaţii strânse 
şi reglementate cu părinţii, cu familia. 

• Membrii grupului studenţesc nu mai au o relaţie oficială 
cu părinţii, cu familia, decât într-un cadru temporar 
neoficial. 

• Relaţia profesor-elevi sau profesor-grup 
şcolar este un gen special de relaţie: de 
îndrumare, înţelegere, sprijin faţă de elevi 
şi grupul şcolar în realizarea obiectivelor. 

• Relaţia profesor-studenţi sau grup studenţesc este una 
discretă, bazată pe înţelegere, sprijin, consilierat şi 
cooperare. Relaţia profesor-studenţi trebuie să dinami-
zeze pe studenţi şi grupul studenţesc la autoconducere, 
autocontrol şi autoevaluare. 

• Elevii se orientează spre viitoarea 
profesie, căutând unde ar putea obţine 
studii corespunzătoare. 

• Studenţii deja se formează profesional, obţinând compe-
tenţele necesare pentru a ocupa un loc de muncă pe piaţa 
muncii. 

• Grupul de elevi poate ajuta membrii săi în 
cunoaşterea potenţialului propriu (caracter, 
temperament, abilităţi, atitudini etc.). 

• Grupul de studenţi ajută membrii săi în formarea unor 
competenţe sociale şi profesionale (de comunicare, 
colaborare, socializare etc.). 
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Mai mulţi autori se pronunţă asupra necesităţii de a cunoaşte aspectele psihosociale legate de funcţionarea 
grupului. Grupul de studenţi, scrie E.Babad [2] acţionează ca un câmp de forţe pozitive (activităţi de coope-
rare şi susţinere reciprocă), dar şi negative (conflicte intragrupale, lipsa de competiţie, studenţi problematici 
care produc blocaje în buna funcţionare a grupului), care influenţează activitatea şi climatul socioafectiv al 
grupului. Nu mai puţin importantă, menţionează autoarea, este capacitatea cadrului didactic de a gestiona cu 
aceste forţe, de a neutraliza influenţele negative. Grupul, observă D.Sălăvăstru [9], se distinge prin cel puţin 
două trăsături majore: în grup, membrii interacţionează, iar prin această interacţiune socială ei se influenţează 
unii pe alţii. Nu putem să ne împotrivim influenţei grupurilor, scrie A.Neculau [7], de aceea cunoaşterea 
mecanismelor de funcţionare ne poate permite să-i limităm influenţa constrângătoare. 

În această ordine de idei, în continuare vom analiza cum interacţionează şi se influenţează membrii grupu-
lui de studenţi în formarea lor profesională. Subliniem că, pe lângă alţi factori, o importanţă deosebită asupra 
dezvoltării personalităţii studentului şi formării lui profesionale are şi mediul studenţesc, îndeosebi grupul 
din care face parte. Cu certitudine, implicarea şi angajamentul studenţilor sunt importante în activitatea de 
învăţare şi dezvoltare profesională, însă influenţa grupului din care fac parte nu poate fi neglijată. Se cunoaşte 
faptul că, în grup, comportamentul oamenilor este diferit, comparativ cu comportamentul acestora în condiţii 
individuale. Grupul de studenţi, la fel ca şi alte colectivităţi sociale, se pretează aceloraşi legităţi: se produc 
procese dinamice de structurare, consolidare şi schimbare a relaţiilor interpersonale, de repartizare a rolurilor 
în grup sau de distribuire a sarcinilor în cadrul unor activităţi comune. Aceste şi alte procese de grup exercită  
o influenţă esenţială asupra personalităţii studentului, asupra succeselor în activitatea de învăţare socială şi 
profesională.  

În acelaşi timp, mediul universitar, în general, şi grupul de studenţi, în mod particular, apar ca un mediu 
psihologic de formare a valorilor profesionale şi de interiorizare a principiilor etice şi deontologice. Anume 
aici se formează atitudinea faţă de procesul de învăţare a cunoştinţelor teoretice şi practice, se dezvoltă anu-
mite competenţe profesionale, se creionează imaginea privind viitoarea profesie şi valoarea acesteia. Grupul 
de studenţi, prin climatul său socioafectiv, e capabil să sporească substanţial eficienţa procesului de asimilare 
individuală şi colectivă a cunoştinţelor profesionale. Dar pentru aceasta e nevoie ca grupul studenţesc să de-
vină colectiv (echipă) cu un grad înalt de coeziune socială, unde fiecare e în stare să-l ajute pe fiecare, unde 
se manifestă valorizarea învăţării şi cunoaşterii; astfel spus, în grup trebuie să se stabilească un climat psiho-
social favorabil. Crearea unui astfel de climat depinde de organizarea autoconducerii la nivelul grupului. 
Conducătorilor grupelor studenţeşti le revine sarcina de a-i ajuta pe studenţi să-şi creeze o astfel de structură 
a autoconducerii ce ar contribui la consolidarea grupului. 

 

Opinii, percepţii şi atitudini privind rolul grupului în formarea profesională 
În ceea ce priveşte evaluarea proceselor, dinamicii şi climatului de grup, sunt utilizate trei tipuri de stra-

tegii metodologice [2]: 
1) observaţii asupra grupului, pentru înregistrarea şi descrierea de conduite, ritualuri sau evenimente 

specifice (pot fi desfăşurate de cercetători sau chiar de către profesori după o instruire prealabilă pri-
vind utilizarea metodei observaţionale); 

2) chestionare de evaluare, completate de către studenţi, având drept scop identificarea percepţiilor stu-
denţilor privind climatul din grupul de apartenenţă; 

3) metode etnografice şi calitative (observaţii participative şi interviuri în profunzime pe diverse tematici 
legate de grup).  

Prin acest studiu am dorit să vedem care sunt opiniile, percepţiile şi atitudinile studenţilor (licenţă şi 
masterat) cu referire la implicaţiile pe care le comportă grupul de studenţi în formarea lor profesională. 
Utilizând un demers calitativ, am solicitat studenţilor de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei  
(3 grupe, N=40 persoane) şi masteranzilor de la specialitatea „Managementul educaţional” (1 grup, N=20 
persoane) să-şi expună opiniile cu privire la acest aspect în cadrul unui minieseu, în care să aprecieze rolul 
grupului din care fac parte în formarea profesională.  

Acest corpus de date (eseurile) a fost supus unei analize de conţinut calitative (prin teoretizare) [pentru 
detalii a se vedea 1]. Această metodă, întemeiată pe paradigma constructivistă, reprezintă un studiu idiografic 
care încearcă să facă o descriere cât mai amplă a unui caz particular din perspectivă fenomenologică, urmă-
rind conectarea aspectelor unice ale acestuia cu principii sau adevăruri mai generale [1]. Metoda se centrează 
atât asupra conţinutului manifest (temele şi ideile textului), cât, mai ales, urmăreşte să surprindă sensurile 
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latente ale textelor, care nu sunt imediat sesizabile [Mayring, 2000 apud 1]. Conţinutul textual al eseurilor a 
fost analizat în conformitate cu etapele specifice acestei metode: lectura flotantă a întregului corpus, selec-
tarea fragmentelor de text relevante pentru analiză, codificarea, categorizarea şi elaborarea unei scheme de 
categorii. Astfel, categoriile de analiză identificate de noi se referă la: (1) rolul grupului în formarea unor 
competenţe sociale şi profesionale; (2) rolul grupului în consolidarea normelor, atitudinilor şi comportamen-
telor sociale şi profesionale şi (3) condiţiile grupale care facilitează procesul de formare profesională. E nece-
sar să menţionăm că atât studenţii, cât şi masteranzii au extins tematica propusă spre examinare, dezvăluind 
rolul grupului de studenţi nu doar în formarea lor profesională, ci şi personală. 

 

1. Rolul grupului în formarea unor competenţe sociale şi profesionale  
Studenţii au remarcat rolul colegilor de grup în formarea unor competenţe de comunicare eficientă, coope-

rare şi colaborare, în dezvoltarea unor abilităţi de acumulare a cunoştinţelor, menţionând că la formarea lor 
profesională contribuie nu doar cadrele didactice, ci şi grupul de studenţi. În cadrul grupului ei îşi formează 
anumite abilităţi de învăţare (de analiză, sinteză, comparaţie interdisciplinară), contribuind astfel la formarea 
lor profesională. Cooperarea în cadrul grupului îi ajută să realizeze unele proiecte comune: interacţiunea în 
diverse situaţii din cadrul cursurilor, compararea diversităţii de opinii şi convingeri, dezvoltă responsabilita-
tea faţă de îndeplinirea unor sarcini în grup. Ei menţionează că abilităţile de interacţiune eficientă în cadrul 
grupului le sunt utile nu doar în prezent, în mediul academic, ele le vor fi utile şi în viitor, în mediul profesio-
nal, deoarece, observă participanţii la studiu, şi acolo va exista un grup (colectiv) cu care vor interacţiona şi 
vor suporta influenţe reciproce şi în care vor continua să-şi perfecţioneze aceste abilităţi. Grupul de studenţi, 
ca unitate primară în formarea profesională, reprezintă pentru ei o condiţie importantă care va facilita inte-
grarea eficientă în câmpul muncii. Grupul de studenţi se formează ca persoană socială şi sociabilă, a subliniat 
unul din respondenţi.  

Susţinerea şi ajutorul reciproc din partea colegilor este, în viziunea lor, un factor la fel de important: sunt 
împărtăşite informaţii noi, lecturi, care nu sunt prezentate de cadrul didactic în timpul cursului, informaţii 
care, precizează ei, pot fi la fel de importante pentru formarea lor profesională. Unii dintre intervievaţi, acti-
vând în calitate de voluntari în cadrul diverselor ONG-uri, prezintă tehnici sau metode pe care le folosesc în 
activităţile extracurriculare, tehnici ce sunt preluate de colegii lor.  

O viziunea oarecum mai pesimistă privind semnificaţia grupului este împărtăşită de trei persoane din 
totalul de studenţi participanţi la studiu, care nu sunt de acord că grupul contribuie în vreun fel la formarea 
lor profesională. Potrivit argumentelor prezentate de aceştia, doar schimbările de personalitate pot influenţa 
într-o anumită măsură domeniul profesional, însă personalitatea se formează în adolescenţă, iar în anii de 
studenţie, cred ei, schimbări semnificative nu se produc. Formarea profesională poate fi influenţată de anumite 
idei, cunoştinţe, opinii, însă şansele că ele vor fi preluate din grupul de studenţi şi nu dintr-un alt grup sunt 
mici, mai adaugă intervievaţii. Grupul de studenţi nu are un rol atât de important, deoarece în ziua de azi, 
consideră ei, foarte multe persoane sunt egocentriste, se gândesc doar la binele şi bunăstarea lor personală. 
Predomină un gen de individualism în formarea profesională; aceste persoane nu participă la discuţii, dezba-
teri sau intenţionat expun păreri eronate. Trebuie să fim precauţi, consideră ei, şi să avem încredere doar în 
persoanele care merită încrederea şi respectul nostru. Cu alte cuvinte, pentru aceşti trei grupul de studenţi nu 
prezintă o experienţă esenţială în formarea profesională. 

Masteranzii, unii dintre ei fiind deja angajaţi în câmpul muncii, s-au referit în special la oportunitatea unui 
schimb de experienţe în domeniul activităţii profesionale, de îmbogăţire a cunoştinţelor profesionale, de 
asemenea, de consolidare a competenţelor sociale şi profesionale. Ei subliniază, în special, aptitudinea de a 
asculta, de a fi flexibil, de a comunica, de a fi asertiv. Cel mai mult ce preţuiesc în acest grup, menţionează 
unul din ei, este posibilitatea de a avea parte de un schimb de opinii, informaţii, viziunii, de a-mi dezvolta 
competenţele de lucru în echipă: „Aflându-mă zilnic în acest grup de colegi îmi îmbogăţesc cunoştinţele, îmi 
formez noi competenţe, aptitudini de care voi avea nevoie în viitoarea activitate, dar şi în viaţa de zi cu zi”. 
Împreună cu colegii analizează diverse studii de caz, situaţii şi evenimente din activitatea profesională, ceea 
ce contribuie semnificativ la acumularea de noi experienţe. 

Domeniile socioumane diverse din care vin le oferă avantajul unei perspective interdisciplinare, precum şi 
o înţelegere mai complexă a situaţiilor profesionale. Fiecare dintre colegii de grup, menţionează un maste-
rand, este bine pregătit în domeniul său şi are propria experienţă pe care este deschis să o împărtăşească cu 
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ceilalţi. În opinia lor, este mult mai util uneori să asculţi un coleg vorbind despre experienţa sa reuşită şi să  
o preiai ulterior, decât să citeşti o carte din care nu prea ai ce prelua. Colegii sunt pentru masteranzi liantul 
dintre cunoaşterea teoretică şi cea practică: „Grupul şi sinergia acestuia constituie un catalizator al învăţării 
în cadrul programului de master”, concluzionează ei. 

 

2. Rolul grupului în consolidarea normelor, atitudinilor şi comportamentelor sociale şi profesionale 
Studiile din literatura de specialitate atestă rolul pe care îl au membrii grupului în aprobarea unor conduite 

sociale, implicit profesionale, considerate dezirabile sau în dezaprobarea celor indezirabile. În cadrul grupu-
lui, individului i se oferă mijloace de afirmare şi valorizare socială. Membrii grupului constituie un reper de 
comparaţie a standardelor de calitate: „Colegii de grup sunt cei care îţi oferă un model de urmat, te susţin în 
activităţile pe care le realizezi”. Pe de altă parte, interacţiunea cu diverse persoane le oferă prilejuri pentru o 
mai bună cunoaştere a psihologiei umane: „În cadrul grupului poţi cunoaşte diferite personalităţi, tipuri de 
oameni/caractere, poţi învăţa lucruri noi care îţi vor fi de folos în viitorul profesional (mai uşor vei interac-
ţiona cu cei care îţi vor solicita consiliere şi consultanţă pe diverse probleme)”; „În grup avem oameni diferiţi. 
Fiecare din ei, prin personalitatea, ideile, gândurile sale, ne influenţează”. 

 

3. Condiţiile grupale care facilitează formarea profesională 
Reţeaua de interacţiuni în cadrul grupului de studenţi, spre deosebire de relaţia profesor-student, este una 

informală; mai mult, pentru unii studenţi aceste reţele informale de interacţiune sunt mai importante în pro-
cesul de învăţare, decât cele formale cu profesorii [cf. 4]. Cooperarea în cadrul grupului şi dezbaterea unor 
probleme de interes comun creează, în general, o atmosferă benefică, constată Chang [4]. Totuşi, remarcă 
unii autori, uneori pot să apară efecte negative, cum ar fi dominarea şi presiunea din partea unor colegi. În 
esenţă, grupul este un mediu de satisfacere a unor nevoi: de suport, de schimb de informaţii, de comparare 
socială, de apartenenţă şi diferenţiere socială ş.a. [5]. În cazul grupului de studenţi aceste nevoi sunt în spe-
cial de ordin intelectual şi afectiv. Grupul poate oferi un suport emoţional (atunci când predomină o atmo-
sferă de respect reciproc, căldură şi atitudine binevoitoare din partea membrilor grupului) şi un suport stimu-
lator pentru învăţare (atunci când fiecare are grijă de reuşita fiecărui membru al grupului, când sunt create 
reţele de intrajutorare, sunt analizate greşelile şi modul în care ar putea fi depăşite etc.) [2].  

Ambele grupuri participante la acest studiu au evidenţiat condiţiile şi strategiile prin care grupul poate 
influenţa mai eficient procesul de formare profesională şi personală, menţionând în mod prioritar activităţile 
comune în cadrul grupului, discuţiile, dezbaterile, analiza unor studii de caz, trainingurile, proiectele comune 
etc. În viziunea lor, atmosfera, climatul psihologic favorabil în grup este condiţia principală ce-i motivează 
să-şi expună deschis opiniile privind problemele puse în discuţie: „Pentru mine contează atmosfera, gradul 
de deschidere spre comunicare şi cooperare”. Se mai subliniază că este foarte important să primească din 
partea grupului încurajare, aprobare, susţinere şi ajutor reciproc: „Pe marginea unor probleme de serviciu 
discut foarte productiv, solicit idei, propuneri… Am descoperit că colegii îmi pot oferi sprijin şi încurajare 
necondiţionată, ceea ce a contribuit la dezvoltarea competenţei mele de comunicare”. Discuţiile colective şi 
împărtăşirea unor experienţe comune le oferă posibilitatea de a reflecta şi le dezvoltă capacitatea de autoanaliză: 
„Le sunt recunoscătoare [colegilor de grup], scrie o masterandă, pentru dezbateri, fiindcă doar în aşa mod 
am căpătat experienţă, puţină, dar pentru mine suficient de relevantă”. Aceste discuţii sunt facilitate de 
relaţiile interpersonale favorabile: „...colegii mă ajută să explic unele lucruri, care poate sunt mai dificile 
pentru mine, mă ajută să devin un bun profesionist, un bun manager. Suntem buni prieteni”. În viziunea lor, 
un grup stimulativ pentru activitatea de învăţare este „creativ, (...) plin de inspiraţie şi imaginativ”, „[în care 
se manifestă] o concurenţă pozitivă ce favorizează dezvoltarea profesională”.  

Alte condiţii stimulative pentru dezvoltarea profesională invocate de subiecţi se referă la nivelul general 
de competenţă a membrilor grupului (ceea ce determină comparaţii sociale ascendente, favorizând competiţia 
socială şi motivaţia pentru performanţe înalte): [sunt] persoane foarte bine informate, dornice de a se dezvolta 
şi de a obţine performanţe înalte; acest fapt mă motivează să muncesc mult, să cercetez, să mă includ şi eu 
în diverse activităţi pentru a-mi demonstra potenţialul” şi eterogenitatea cunoaşterii, datorată unui back-
ground diferit (situaţie propice pentru acumularea de informaţii diverse): „este un grup eterogen de persoane, 
venite din diverse domenii (...), cu experienţe profesionale diverse. Schimbul de experienţe care are loc în 
procesul didactic ne influenţează direct formarea profesională, deoarece în grup sunt persoane de la care 
poţi învăţa multe lucruri bune”. 
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Condiţiile inhibitoare pentru activităţile de grup, implicit cele care reduc influenţele din partea grupului, 
se referă la lipsa coeziunii de grup şi la izolarea socială: „Grupul meu este format din grupuşoare a câte 2-3 
studenţi, astfel rolul lor în formarea mea profesională este minimal”. 

 

Concluzii şi direcţii ulterioare de analiză 
1. În învăţământul universitar, profesorul este o autoritate ştiinţifică de înalt prestigiu, un reper în disci-

plina pe care o predă. El are o viziune proprie asupra abordării teoretice şi metodologiei de investigare 
empirică. Procesul de învăţământ însă este unul bilateral – cadrul didactic şi studenţii în formare. 

2. Majoritatea studenţilor şi masteranzilor (circa 95% din cei ce şi-au expus părerea privind rolul grupului 
în formarea profesională), consideră că grupul de studenţi/masteranzi cu o coeziune înaltă influenţează 
procesul de formare profesională. 

3. Grupul de studenţi poate contribui la formarea profesională a membrilor săi în măsura în care aceştia 
participă, se includ în activităţile organizate în grup. Doar simpla prezenţă în sala de curs, fără o impli-
care activă, nu influenţează semnificativ formarea profesională şi personală a studentului. 

4. Climatul psihologic favorabil pentru desfăşurarea activităţilor didactice îl creează profesorul în colabo-
rare cu studenţii. Nu-i putem cere cadrului didactic ca el de unul singur să poarte răspundere pentru 
atmosfera din grup. 

5. Un grup cu o coeziune înaltă, în care este prezentă motivaţia pentru succes şi performanţe înalte, 
stimulează activitatea de învăţare în sens general şi formarea profesională în particular. 
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