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The progressive development of the society advertises the need and importance of interventions in the university 

which has as purpose preparing human resources. In this context, the issues of quality assurance are specified by the 
fact that the education is responsible for sustainable development which is determined by the quality of the education. 
The answer to these requirements can provide the prospective education - the methodological principle of the education, 
aimed to participate at sustainable development of society in terms of higher education, by comparing them to current 
and future requirements of society, by targeting of the school to a new way of education.  

 
 
Asigurarea performanţei şi calităţii au fost identificate ca necesitate mai întâi în economie, apoi a devenit 

o preocupare şi pentru alte domenii, inclusiv pentru învăţământ. 
Performanţa educaţională astăzi este cea mai competitivă nu doar în însuşirea a ceea ce este cunoscut, ci 

şi în a genera înnoirea. 
Realizarea progresivă de dezvoltare a societăţii reclamă neîntârziat o schimbare semnificativă de optică 

pentru a determina revoluţionarea educaţiei, acordarea unei priorităţi absolute învăţământului. Logica progresului 
poate fi stăpânită numai prin performanţă, resursele umane fiind elementul-cheie în această competiţie mondială. 

Conform dicţionarului explicativ [3, p.128], calitatea reprezintă „...totalitatea însuşirilor şi laturilor esenţiale 
în virtutea cărora un lucru este ceea ce este, deosebindu-se de celelalte lucruri...” în scopul de a se realiza 
„diferenţa de valoare...” între acestea. 

Dacă în definiţia propusă de dicţionar în loc de termenul „lucru” ar fi introdusă noţiunea de „activitate”, se 
obţine definiţia calităţii unei activităţi. Conform acestei definiţii, „calitatea reprezintă totalitatea proprietăţilor 
unei activităţi, măsură în care aceasta satisface necesităţile societăţii privind gradul de utilitate şi eficienţă pe 
care îl asigură”.  

Când se analizează o activitate din punct de vedere al calităţii, sistemul de indicatori trebuie să acopere nu 
numai sfera tehnică, ci şi pe cea economică pentru că asigurarea calităţii implică asigurarea resurselor finan-
ciare, cât şi informaţionale, prin cerinţa de a asigura formarea unei educaţii a calităţii. 

În domeniul învăţământului, conceptul de calitate este multidimensional, fiind considerat drept calitate a 
informaţiei; calitate a activităţilor educaţionale; calitate a umanului, a personalului specializat; calitate a 
managementului modern aplicat.  

În acest domeniu, prin calitate se asigură corelarea dintre resurse şi informaţii; flexibilitatea la schimbări; 
modelarea la nou; abordări profunde în domeniul învăţământului.  

Astfel, îmbunătăţirea calităţii reprezintă scopul managementului calităţii şi este un proces continuu de 
obţinere a performanţelor, activităţile învăţământului universitar tinzând spre o calitate menită să răspundă 
pe deplin cerinţelor beneficiarului educaţional, cât şi a societăţii.  

În această ordine de idei, rezultatele educaţiei, capacităţile umane sunt specificate în termeni de performanţă, 
care se bazează pe obiective comportamentale sau obiective de performanţă. Performanţa este un termen derivat 
din engleză, to perform, şi înseamnă a face, a realiza [5, p.108].  

Au fost date mai multe definiţii noţiunii de performanţă. În diversitatea de definiţii se disting trei mari 
orientări: definiţia performanţei în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor sale strategice, definiţia per-
formanţei în funcţie de crearea valorii şi definiţia performanţei în funcţie de productivitatea şi eficacitatea 
organizaţiei. 

Nu există performanţă independentă de obiectivele propuse. Este performant cel care atinge obiectivele 
sale. Aceste obiective identifică rezultatele aşteptate ale procesului de învăţare. 

Odată cu creşterea concurenţei pe piaţa muncii, se accentuează nevoia obţinerii cât mai rapide de informaţii 
calitative, care să permită scurtarea timpului de reacţie şi de luare a deciziilor. 

În acest sens, universitatea are menirea de a proiecta, a evalua şi a analiza performanţele sale, ceea ce 
înseamnă a prospecta viitorul său, cât şi al ţării. Se observă o legătură directă cu educaţia prospectivă care se 
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caracterizează prin orientarea sa spre viitor, având ca obiect de studiu probabilităţile evoluţiei colectivităţilor, 
în vederea fixării bazelor unei educaţii adaptate situaţiilor şi cerinţelor de mâine [4, p.93], acestea la rândul 
său pun accent pe importanţa calităţii procesului şi performanţei - obiective ale educaţiei prospective în cadrul 
universitar. 

Vorbind despre managementul calităţii din universitate, se observă necesitatea implementării unui sistem 
de management al calităţii care presupune ample schimbări de mentalitate. 

În viziunea lui V.Popa, educaţia reprezintă un act de conştiinţă, de calitatea căruia depinde în plină parte 
nu numai bunăstarea viitoare a naţiunii respective, ci, în acelaşi timp, puterea, influenţa şi chiar existenţa ei 
ca entitate distinctă pe plan mondial [8, p.4]. 

Calitatea în educaţie este definită ca „ansamblul de caracteristici ale unui program „de studiu şi ale 
furnizorului acestuia prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de 
calitate” [9, p.1]. Asigurarea acestei calităţi este realizată „printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se for-
mează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigu-
rarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe, în conformitate cu stan-
dardele naţionale” [ 9, p.1]. 

În acest sens, au fost elaborate principalele documente între anii 2000-2004 de diferite instituţii ale 
Uniunii Europene, care reliefează obiectivele politicii educaţionale europene, aspecte şi indicatori ai calităţii 
sau sisteme de evaluare internă sau externă a calităţii. Asigurarea calităţii în educaţie este reglementată de 
cele mai importante reuniuni de lucru ale Uniunii sau Comisiei Europene cum ar fi: 

- Consiliul European de la Lisabona reflectă aspecte generale comune ale societăţii europene, ce rep-
rezintă provocări pentru sistemele educaţionale ale ţărilor-membre în care se regăsesc recomandări ca sistemele 
educaţionale şi de formare profesională la nivelul ţărilor Uniunii Europene să se adapteze la nevoile societăţii 
informaţionale şi să-şi satisfacă nevoile principale ale momentului: a facilita creşterea ratei de angajare a 
absolvenţilor şi a-şi îmbunătăţii calitatea [11]. 

- Raportul european asupra calităţii educaţiei în şcoală Şaisprezece indicatori ai calităţii (Comisia 
Europeană, mai, 2000) – stipulează că pentru fiecare stat-membru calitatea în educaţie este o prioritate politică 
la nivel naţional şi fiecare ţară trebuie să contribuie la dezvoltarea sistemului de asigurare a calităţii [13]. 

- Raport asupra obiectivelor concrete ale educaţiei şi sistemelor de formare (Bruxelles, 14 februarie, 
2001). La aceste lucrări reprezentanţii Consiliului Europei au pornit de la ipoteza că societatea prin atributele 
educaţiei a propus spre realizare trei obiective, cu puncte diferite de centrare. Aceste obiective sunt: 

- dezvoltarea individului - care se poate realiza pe măsura potenţialului său maxim; 
- dezvoltarea societăţii - cu accent pe întărirea democraţiei; 
- promovarea diversităţii culturale şi dezvoltarea economică - asigurând formarea abilităţilor necesare 

forţei de muncă pentru a se adapta evoluţiei tehnologice. 
- Calitatea educaţiei şi coeziunea socială este un document elaborat la Conferinţa Miniştrilor Edu-

caţiei din Ţările Europene, care a avut loc la Bucureşti, 18-19 iunie 2000. „Cum sistemul de învăţământ nu 
se lasă judecat prin performanţele sau neperformanţele unei unităţi, tot astfel împrejurarea că apar tineri 
pregătiţi competitiv nu probează suficient că sistemul de învăţământ este în ordine”. Se încearcă astfel 
desfiinţarea mitului elevilor cu performanţe deosebite ca simbol al calităţii şi se doreşte orientarea atenţiei 
asupra calităţii în ansamblul sistemului educaţional din şcoli, în toate domeniile şi ariile identificate la 
nivel european. 

- În documentul Criterii de calitate a învăţământului, problematica asigurării calităţii este continuată 
astfel: „Împărtăşim observaţia că învăţământul este co-responsabil de starea ţării, iar această stare este 
condiţionată de calitatea învăţământului, precum şi adevărul că „performanţa educaţională cea mai 
competitivă astăzi nu mai este doar să însuşeşti ceea ce este cunoscut, ci să-ţi formezi capacitatea de a 
genera înnoirea”. 

- Al 16-lea Forum asupra îmbunătăţirii calităţii în educaţie, capitolul 4, Aspecte ale calităţii 
educaţiei (februarie 2004, OECD 2004) concretizează că, pentru a se adapta şi a reuşi într-o lume în continuă 
schimbare, indivizii trebuie să-şi îmbunătăţească capacităţile şi deprinderile pe tot parcursul vieţii. Sistemele 
educaţionale naţionale trebuie să-şi formeze fundaţii puternice pentru a reuşi, prin susţinerea asimilării de 
cunoştinţe şi formării de abilităţi, cât şi întărirea motivaţiei tinerilor adulţi de a continua să înveţe şi după 
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finalizarea şcolii. Din această perspectivă, obiectivul principal al sistemelor educaţionale europene a fost 
identificat ca fiind: „creşterea calităţii performanţei educaţionale a şcolii”. 

> Standardele calităţii pentru toţi, document adoptat de miniştrii educaţiei OECD (18-19 martie, 2004 
- Dublin), reliefează o problematică deosebită, prin identificarea unor puncte slabe în implementarea 
sistemelor de asigurare a calităţii. Criteriul de calitate aplicat educaţiei are un rol important în a susţine dez-
voltarea sistemelor educaţionale privite ca tot unitar, la care se adaugă calitatea şcolii ca instituţie individuală, 
cu obiectivele ei specifice şi evoluţia elevului în cunoaştere. 

> Politica educaţiei 2000-2004, un document elaborat la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării din 
Romănia, cuprinde obiectivele fundamentale, finalităţile sistemului educaţional ce trebuie atinse la finele 
anului 2004. Pentru fiecare obiectiv identificat sunt elaborate şi acţiuni posibil de realizat, ce pot conduce la 
realizarea obiectivului respectiv [12]. 

- Educaţie şi formare 2010. Succesul strategiei de la Lisabona presupune schimbări imediate şi 
susţine că „Ţările Uniunii Europene se confruntă cu multe cerinţe noi ce rezultă din procesul de globalizare 
şi din provocările noii societăţi economice şi de cunoaştere”. 

Scopul strategic principal al politicii Uniunii Europene pentru 2010 este: „de a deveni cea mai competitivă 
şi dinamică societate economică şi de cunoaştere din lume, prin crearea de locuri de muncă mai bune şi 
printr-o mai mare şi eficientă coeziune socială”. Principalele măsuri care pot asigura calitatea în educaţie 
sunt: transformarea carierei didactice într-una mai atractivă, motivaţia şi calitatea pregătirii cadrelor didactice 
fiind esenţială pentru succesul unei reforme; transformarea adulţilor într-o realitate concretă, elaborând 
strategii coerente, europene [9, p.1]. 

În Republica Moldova nu există o lege a calităţii educaţiei, dar în legea-cadru a învăţământului din 
Republica Moldova, art.3, alin.4. din 2005 este enunţat: „Calitatea învăţământului este factorul determinant 
al calităţii vieţii. În acest sens, problema asigurării calităţii învăţământului superior rămâne şi va fi una multi-
aspectuală, dar şi complexă până nu va avea un cadru legal. Totodată, inexistenţa unei legi care ar promova 
şi ar asigura calitatea educaţiei nu presupune neasigurarea calităţii, deoarece fiecare instituţie de învăţământ 
are un departament responsabil de calitate, care are misiunea de a verifica Hotărârea Senatului cu privire la 
asigurarea calităţii”.  

În acest sens, la Universitatea de Stat din Moldova a fost înfiinţată secţia Managementul calităţii: 
dezvoltare curriculară şi evaluare, unde desfăşoară un sistem de activităţi în vederea asigurării calităţii ca 
elaborarea indicatorilor, a criteriilor de evaluare a calităţii... acestea fiind condiţionate de 3 principii: 

- asigurarea şanselor egale de autorealizare prin învăţământ; 
- promovarea inovaţiilor ştiinţifice şi asigurarea condiţiilor progresului tehnico-ştiinţific; 
- stabilirea conexiunii funcţionale dintre cererea şi oferta de educaţie. 
Astfel, în societatea postmodemă, şcoala ca instituţie a cunoaşterii deţine o poziţie fundamentală.  
Calitatea procesului educaţional, fiind expectată atât de cei ce îl organizează, cât şi de cei care se pregătesc 

pentru un domeniu concret de activitate profesională, este punctul pe care se axează corelaţia dintre cerere şi 
ofertă [1, p.159]. 

Identificarea relaţiei dintre cerere şi ofertă contribuie nemijlocit la ridicarea calităţii, la creşterea eficienţei 
activităţii, la creşterea prestigiului personalităţii şi performanţei acestuia. 

O astfel de strategie optează nu doar pentru achiziţionarea diverselor informaţii, ci pentru formarea 
atitudinii şi comportamentului care să presupună calitate şi performanţă. Lipsa calităţii şi performanţei 
presupune că universitatea nu-şi orientează activităţile după exigenţele pieţei muncii, ci „produce” (reproduce) 
un stereotip, model care uneori nu mai are corespondent în mediile economic, financiar, social, cultural. 

De aceea, în instituţiile de învăţământ trebuie să se facă tot mai mult simţită prezenţa inovativă, care să 
regândească prezentul din perspectiva viitorului, în societatea cunoaşterii trebuie redescoperite valenţele calitative 
ale capitalului uman, un concept care se impune tot mai mult în societatea de azi.  

Măsura dezvoltării unei societăţi poate fi relevată de indicatori referitori la modul de organizare a 
cunoaşterii şi a învăţării, de tipurile de performanţe aşteptate, de calitatea activităţii educative şi de modali-
tăţile de distribuire în societate a educaţiei şi nu numai de indicatorii economici şi de calitate a vieţii. Unii 
economiştii şi personalităţi notorii din domeniu consideră şi azi că nu este atât de importantă investirea în 
învăţământ, ci dezvoltarea economiei ţării, astfel formând un decalaj între învăţământ şi dezvoltarea eco-
nomiei ţării, deoarece a doua nu se poate dezvolta fără prima, iar datele statistice arată că cele mai bogate ţări 
sunt cele care investesc cel mai mult în învăţământ.  
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Diferenţa dintre societăţi, în privinţa gradului lor de dezvoltare, rezultă, mai ales, din modul de activare al 
cunoaşterii, la nivel individual şi social.  

Consecinţa e că decalajul dintre cunoaşterea existentă şi cea aplicată sau dintre diversele moduri de utilizare 
a cunoaşterii justifică diferenţele dintre creşterea şi stagnarea economică, în acest caz, educaţia este funda-
mentală, în conservarea sau înlăturarea acestui decalaj. 

Având în vedere abordarea sistemică a problematicii învăţământului superior (provocări ale societăţii şi 
pieţei muncii), managementului performanţei scoate în evidenţă realizarea scopurilor comune ale beneficiarilor 
de educaţie şi ale instituţiei de învăţământ, cât şi importanţa dezvoltării durabile a societăţii.  

J.Dewey defineşte scopul ca previziune care funcţionează la trei niveluri strâns legate între ele: observarea 
condiţiilor, pentru a se stabili mijloacele necesare şi sesizarea obstacolelor; sugerează ordinea sau succesiunea 
corespunzătoare în folosirea mijloacelor; face posibilă alegerea alternativelor [2, p.89]. 

A prevedea un punct final al unui act înseamnă a avea o bază de idei pe care să se observe, să se selecţio-
neze şi să se pună în ordine obiectele şi propriile noastre capacităţi. 

A face aceste lucruri înseamnă a gândi, adică, după J.Dewey, a gândi este o activitate intenţionată, pre-
meditată, controlată de înţelegerea faptelor şi a raporturilor dintre acestea. Cu alte cuvinte, a avea un scop 
înseamnă a face conştient ceva şi a-ţi da seama de sensul lucrurilor în lumina intenţiei. Scopul este doar 
schiţarea unei încercări. Efortul pentru realizarea obiectivului este proba valorii sale. Valoarea unui scop 
rezidă în faptul că îl putem folosi pentru a schimba condiţiile. 

Astfel, educaţia prospectivă accentuează necesitatea dobândirii unor anumite competenţe care ar fi necesare 
în mod firesc pentru nevoile şi împrejurările actuale, cât şi viitoare.  

Continuitatea şi interacţiunea în aplicarea educaţională semnifică faptul că trebuie să se ţină seama de 
viitor în fiecare stadiu al procesului educaţional, iar acestea pot fi realizabile dacă se pune accent major pe 
calitatea acţiunii şi performanţă. 

Procesele de orientare spre viitor din interiorul sistemelor educative se referă la preocupările de a determina 
şi de a introduce în pregătirea beneficiarilor educaţionali acele competenţe, despre care se estimează că le vor 
ajuta să se adapteze cu uşurinţă la realităţile pe care le vor trăi peste mai mulţi ani. 

Graţie dezvoltării tehnico-ştiinţifice, educaţia ca domeniu prioritar al dezvoltării umane apare ca o acţiune 
de ghidare a comportamentului şi ca o intervenţie în formarea personalităţii, capabile să facă faţă soluţionării 
problemelor de viitor în dezvoltarea societăţii. Răspunsul la aceste cerinţe poate să-l ofere doar educaţia 
prospectivă – principiu metodologic al educaţiei menită să contribuie la dezvoltarea durabilă a societăţii prin 
prisma învăţământului universitar. Dezvoltarea durabilă este „dezvoltarea ce acoperă necesităţile prezentului 
fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi acoperi propriile nevoi” [7, p.214]. 

Dezvoltarea durabilă, prin conţinutul noţiunii sale, influenţează elaborarea politicilor educaţionale în scopul 
determinării unor indicatori de ordin socioprofesional, precum: 

- creşterea gradului de formare a competenţelor la beneficiarii sistemului educaţional; 
- creşterea nivelului de performanţe în sistemul educaţional şi ştiinţific; 
- dezvoltarea competenţelor beneficiarilor educaţionali pentru a fi aplicabile în procesul de muncă;  
- sporirea nivelului de echitate socială şi de gender în accesarea serviciilor de educaţie de către beneficiari; 
- creşterea calităţii serviciilor sociale şi administrative în sistemul educaţional; 
- optimizarea ratei de consum a resurselor în asigurarea calităţii serviciilor de educaţie în raport cu cele 

de regenerare a acestora ş.a. 
 Astfel, educaţia prospectivă presupune raportarea ei la cerinţele curente şi de perspectivă ale societăţii 

prin orientarea şcolii spre o nouă modalitate de educaţie, care va asigura individului posibilitatea de a face 
faţă evenimentelor neprevăzute prin anticipare şi participare.  

În această ordine de idei, credem că educaţia, prin cunoaşterea ce o oferă asupra mediului în care se exercită, 
poate ajuta societatea să devină conştientă de propriile sale probleme, contribuind astfel la transformarea şi 
umanizarea societăţii.  

În viziunea lui R.Dottrens, educaţia prospectivă se caracterizează prin orientarea sa spre viitor, având ca 
obiect de studiu probabilităţile evoluţiei colectivităţilor, în vederea fixării bazelor unei educaţii adaptate 
situaţiilor şi cerinţelor de mâine [4, p.93]. Aceasta nu înseamnă că autorul ignorează trecutul, doar că trecutul 
trebuie privit altfel, citându-l pe L.Armand care susţine că de la altarul strămoşilor să păstrăm flacăra, şi 
nicidecum cenuşa [4, p.94]. 
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În acest sens J.Dewey, făcând o comparaţie între trecut şi prezent afirma: „vechea educaţie” avea tendinţa 
să ignore calitatea dinamică, forţa şi creşterea inerentă experienţei actuale a persoanei şi ca atare să 
presupună că orientarea şi controlul sunt numai de dirijare arbitrară al unui drum determinat cu obligaţia de 
a-l urma [2, p.75]. 

Educaţia universitară ca zonă a experienţei, a trăirii umane, mai ales astăzi când “toate sferele de acţiune 
umană cer reflecţie şi demers metodologic bine pus la punct, solicită mai mult decât oricând o astfel de analiză 
şi de ordonare a elementelor de intervenţie specifică” [8, p.4] în pregătirea specialistului de perspectivă, prin 
accentuarea rolului calităţii, cât şi performanţei.  

Calitatea unei instituţii de învăţământ (universitate, şcoală) este determinată de calitatea proceselor 
care au loc în acea instituţie şi de calitatea serviciilor educaţionale oferite. 

În acest sens, propunem mai jos schema procesului educaţiei prospective (fig.1). 
 

 
 

Fig.1. Procesul educaţiei prospective 
 
Schimbările globale determinate de factorii care trebuie asociaţi, fără îndoială, nu doar cu provocările 

lumii contemporane, ci şi cu problemele specifice ale sistemului educaţional în general, cât şi cel universitar 
în special, influenţează direct asupra societăţii, cât şi asupra instituţiilor de învăţământ. 

Societatea influenţează cursul educaţiei indirect, iar cadrul universitar direct: prin identificarea schim-
bărilor economice, schimbărilor social-politice, evoluţiilor demografice, mutaţiilor culturale şi progreselor 
ştiinţifice, problematicii lumii contemporane, cât şi prin propunerea unor strategii sau noi abordări care sunt 
determinate de aceste schimbări. 

În acest sens, este propusă Educaţia prospectivă - domeniu fundamental al Ştiinţelor educaţiei care are 
la bază anumite etape ale procesului său. 

Identificarea problemelor este percepută ca primă etapă. Problematica lumii contemporane se referă la 
degradarea atmosferei sau a oceanelor, riscurilor de dispariţie a diverselor specii de faună şi floră, sărăciei 
pronunţate, migraţiei în masă şi mediul demografic incert, războaielor şi terorismului, cât şi problemelor 
personale. În contextul acestor probleme, conştientizăm că dezvoltarea nu poate fi autentică fără pace, că 
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pacea nu poate fi autentică fără respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale, care 
devin iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. De aceea, este important ca 
identificarea problemelor să fie realizată sistematic, dar totodată abordate sistemic fără efecte de întârziere.  

Problematica lumii contemporane, caracterizată prin universalitate, globalitate, complexitate şi caracter 
prioritar, demonstrează tot mai pregnant că soluţiile cele mai eficiente nu se găsesc prin demersuri şi angajări 
secvenţiale, ci e nevoie de o viziune holistică în decantarea şi studierea celor mai eficiente mijloace de 
rezolvare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea, este nevoie de evaluarea riscurilor pentru a fi 
soluţionate. Rolul acestei etape în educaţia prospectivă poate fi argumentat prin necesitatea identificării 
corecte a riscurilor de distorsiune a mediului în care trăim, dar şi pentru fixarea obiectivelor şi elaborarea 
unor tactici şi strategii privind depăşirea acestor riscuri şi perfecţionarea mediului. Este important ca noua 
generaţie să conştientizeze necesitatea soluţionării acestor probleme, etapă fără de care nu poate fi asigurată 
calitatea şi performanţa în majoritatea domeniilor funcţionale ale societăţii.  

Evaluarea riscurilor şi luarea deciziilor reprezintă un sistem de analiză, măsurare şi control al efectelor 
acestora asupra mediului în raport cu tendinţele problematicii globale. Specificul evaluării riscurilor în 
domeniul educaţiei este bazat pe partea socială şi demografică a problematicii lumii contemporane. Răspunsul la 
întrebările cum? pe cine? în ce măsură? şi când? trebuie să educăm, reprezintă deja o evitare a riscurilor de ordin 
ecologic, economic, tehnologic, politic ş.a. Astfel, în urma evaluării riscurilor, există posibilitatea de a lua 
decizii corecte referitor la ce avem de realizat, fie transferal riscului, fie apel la ajutor, fie minimizarea riscului...  

În prezent, atât societatea, cât şi învăţământul se află în imposibilitatea de a acoperi într-o manieră 
exhaustivă problematica cu care se confruntă lumea contemporană şi cu acele aspecte care se va confruntă în 
viitor, aici apare o necesitate stringentă de evaluare a riscurilor. Această abordare dă posibilitatea de cercetare 
sistemică şi globală a riscului, în general, iar componentele lui, legătura dintre elementele plurifazice ale 
riscului în sine, cât şi cu mediul extern, provoacă ca urmare o tendinţă spre o activitate mai eficientă.  

Implementarea practică a abordării respective dă posibilitatea de a formula obiective raţionale în scopul 
eficientizării activităţilor analitice şi formulării unor concluzii, capabile să identifice schiţa unui conţinut 
curricular adecvat cerinţelor de educaţie. De asemenea, se folosesc metodele de analiză a situaţiei existente, a 
factorilor interni şi externi, ce permit luarea în consideraţie a tuturor factorilor ce influenţează asupra luării 
deciziei vizavi de acţiunile viitoare ale educaţiei, fapt care denotă şi garantarea calităţii şi performanţei în 
domeniu.  

Configurarea obiectivelor şi elaborarea strategiilor. Indiferent de natura orânduirii sociale şi de nivelul 
de dezvoltare socioeconomică, formarea personalităţii cu competenţe, în vederea soluţionării problemelor 
sau cerinţelor atât în prezent, cât şi în viitor, depind de configurarea obiectivelor educaţiei prospective, cu 
atât mai mult că obiectivele propuse sunt valabile atât în plan individual, cât şi social. 

Satisfacerea acestei condiţii constă în necesitatea configurării obiectivelor educaţiei prospective pentru 
societatea de azi, care este într-o schimbare rapidă şi accelerată. Acestea pot fi: 

• a gândi strategic, ceea ce înseamnă să perceapă interacţiunile prezente şi viitoare ale obiectivelor, 
proceselor şi fenomenelor; 

• a aborda sistemic şi integrat, adică să identifice problemele, riscurile şi alternativele privind soluţio-
narea lor; 

• a acţiona şi a decide adecvat situaţiei, prin implementarea cunoştinţelor şi practicilor acumulate în 
procesul educaţional, în viaţa de zi cu zi. 

Atingerea obiectivelor educaţiei prospective este posibilă doar prin elaborarea şi implementarea unor 
strategii, capabile să piloteze planul de acţiuni în cadrul universităţii pentru asigurarea calităţii instruirii şi 
formării profesionale.  

Pentru a face faţă provocărilor lumii contemporane, respectiv a garanta corectitudinea demersului educaţional 
în care caracterul interdisciplinar al educaţiei prospective îşi lasă amprenta, sunt propuse anumite strategii: 

• înţelegerea pe nou a raportului: trecut-prezent-viitor;  
• asigurarea unui echilibru optim între dimensiunea informativă şi cea formativă; 
• insistarea asupra tipului de învăţare inovator; 
• implementarea strategiei învăţării anticipative; 
• extinderea actului educativ la nivelul întregii vieţi a individului; 
• abordarea conţinutului global, coerent, făcându-se echilibrul între global şi coerent. 
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Elaborarea conţinuturilor. Dezvoltarea abilităţilor de accesare a informaţiilor, de prelucrare a acestora 
şi a capacităţilor de implementare a cunoştinţelor acumulate în procesul instruirii este posibilă doar prin ela-
borarea unor conţinuturi clare ale curricula universitară. G.Văideanu s-a remarcat în ştiinţa psihopedagogică 
prin promovarea unor caracteristici precum „echilibrul, coerenţa, supleţea şi caracterul deschis” drept caractere 
inevitabile ale conţinutului curricular pentru valorificarea potenţialului uman în procesul de instruire [10]. 

De aceea, când se vorbeşte de conţinut trebuie să înţelegem că nu este vorba de enunţări de materii de 
învăţat, ci de scopuri exprimate în termeni de competenţe, moduri de a acţiona sau de a fi în general ale 
beneficiarului educaţional”. Fiecare disciplină trebuie să ofere studentului un mod de gândire şi interpretare a 
lumii, modalitate care garantează studentului investigaţii suplimentare.  

Metodologia ca parte componentă a tehnologiei didactice nu poate fi tratată în afara conţinuturilor, ci, 
dimpotrivă, necesară pentru structurarea logică a conţinuturilor, astfel încât să faciliteze procesul de instruire 
şi formare. Elaborarea metodologiei, ca unitate integratoare a metodelor şi procedeelor, reprezintă etapa cu 
cel mai mare act de responsabilitate, menită să asigure atât cadrul documentar în mediul universitar, cât şi 
suportul informaţional pentru cadrele didactice privind gestiunea procesului educaţional, indiferent de dis-
ciplina predată. În acest context, devine indiscutabilă importanţa acestei etape în asigurarea calităţii şi perfor-
manţei procesului educaţional. Metodologia formării competenţelor resurselor umane prin prisma educaţiei 
prospective presupune setul de metode caracterizate prin dinamism şi flexibilitate, capabile să valorifice 
abilităţile beneficiarilor de educaţie, astfel încât soluţionarea problemelor să fie posibile prin câteva alternative, 
dar şi asigurarea corectitudinii deciziilor luate. 

În acest proces, este necesară integrarea unui şir de strategii tradiţionale care ar putea fi reorientate, cele 
activ-participative, cât şi de previziune în studierea viitorului.  

În metodologia prospectivă poate fi utilizată o gamă variată de metode de previziune, care sunt cunoscute 
şi folosite în procesul instructiv-educativ, cum ar fi: analiza de cauzalitate stratificată (CLA- Causal layered 
analysis); metoda scenariului; metoda Delphi; istoria viitorului; Backcasting (eco-istorie); analiza retrovizorie; 
analiză de cross-impact, biografia viitorului; metoda de simulare şi modelare; reţele sociale de analiză; sisteme 
de inginerie; analiza tendinţelor; analiză morfologică; prognoza tehnologică… [14].  

În general, se recurge la procedee de analiză hermeneutică, critică ideologică, integrate în orizontul filosofic 
şi metodologic al ştiinţelor educaţiei. 

Implementarea instrumentală în procesul educaţional în soluţionarea problemelor trebuie să permită 
identificarea necesităţilor cercetării şl acţiunii de viitor. În faţa unui comportament dezirabil al omului con-
temporan, învăţământul trebuie să dea un răspuns pe măsură, adecvat.  

Implementarea instrumentariului trebuie să pună în evidenţă relaţii, cauze şi efecte privind politicile, 
resursele şi mijloacele, modul de organizare şi gestiune a procesului educaţional, precum şi să permită 
determinarea căilor de creştere a performanţei universităţii şi beneficiarilor procesului de educaţie. 

Monitorizarea şi evaluarea procesului educaţional demonstrează necesitatea unei îmbunătăţiri a planificării 
şi promovării, organizării şi desfăşurării studiilor, cât şi a lucrului individual, care trebuie să stimuleze 
beneficiarul la studierea materialului, cercetarea cazurilor concrete şi la aplicarea lor în practică, dezvoltând 
astfel competenţele necesare pentru societatea de azi, cât şi cea de viitor. 

Evaluarea unui proces de dezvoltare curriculară trebuie să fie cu precădere formativă, situaţională, 
tranzacţională şi co-evolutivă. Evaluarea nu este un scop în sine, ci trebuie să conducă la optimizarea 
întregului proces de dezvoltare curriculară şi a curriculum-ului în întregime. Diversitatea funcţiilor pe care 
aceasta le exercită, precum predicţia, reglarea sistemului, selecţia şi controlul, poziţionează – etapă care este 
una de intermediere pentru preluarea unui nou ciclu al procesului educaţional, stimulând cercetările întreprinse 
în direcţia definirii mai riguroase a obiectivelor educaţionale, astfel devenind etapă care asigură continuitatea 
perpetuă a procesului.  

Scopul măsurării, analizei şi evaluării performanţelor este de a îndruma administraţia spre obţinerea rezul-
tatelor şi realizarea obiectivelor strategice-cheie, de a anticipa şi de a răspunde prompt la schimbările organi-
zaţiei sau schimbările externe. 

În esenţă, procesul educaţiei prospective are ca finalitate calitatea şi performanţa. Calitatea este văzută 
de autori ca instrument de evaluare a descriptorilor de performanţă care se impune prin relaţia de proporţio-
nalitate directă dintre nivelurile de performanţă identificate şi descrierea calitativă a acestora, într-o grilă 
orientată crescător [6, p.47]. Calitatea învăţământului oferă posibilităţi de dezvoltare eficientă a ţării prin 
crearea unor resurse intelectuale, prin formarea unor specialişti capabili de a lua decizii de sine stătător, care 
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pot acumula cunoştinţe şi se pot perfecţiona pe parcursul vieţii, dinamici, flexibili, creativi, comunicativi, 
capabili de a lucra în grup. Societatea este interesată de calitatea învăţământului, de serviciile oferite ca 
beneficiarii educaţionali să asigure acea conexiune inversă ca prin gândire globală să soluţioneze problemele 
globale ale societăţii prin intermediul universităţii. 

Astfel, concluzionăm că sistemul calităţii unei instituţii de învăţământ reprezintă un ansamblu de structuri 
organizatorice, de procese şi resurse pentru implementarea managementului calităţii. El presupune: o politică 
orientată spre beneficiarul de educaţie; o structură organizatorică adecvată; o documentaţie suficientă; un 
sistem informaţional care să permită detectarea disfuncţionalităţilor. 

Calitatea se produce, se generează permanent, se măsoară şi se îmbunătăţeşte continuu, iar organizaţia 
furnizoare de educaţie trebuie să asigure calitatea, să implementeze propriul sistem de management şi de 
asigurare a calităţii, să se autoevalueze continuu şi să propună măsuri ameliorative.  

Îmbunătăţirea calităţii reprezintă scopul managementului calităţii şi este un proces continuu de obţinere a 
performanţelor, activităţile educaţionale tinzând spre o calitate totală menită să răspundă pe deplin cerinţelor 
beneficiarilor educaţionali, utilizatorilor săi. În acest sens, se afirmă că descriptorii de performanţă prezintă o 
categorie de formulări, descrieri, explicitări organizate în maniera ierarhică a performanţei, care mai sunt 
numiţi indicatori ce îndeplinesc funcţia unui etalon de evaluare [6, p.47]. Performanţa este un rezultat 
(deosebit de bun) obţinut de cineva, realizare deosebită într-un domeniu de activitate [3]. Dacă am formula 
termenul de performanţă, am putea considera: performanţa=productivitate+eficacitate. 

Performanţa înseamnă atât comportamente, cât şi rezultate. Comportamentele transformă performanţa din 
noţiune abstractă în acţiune concretă. Nefiind doar instrumente de obţinere a unor rezultate, comportamentele 
sunt, prin ele însele, şi rezultate – produsul efortului fizic şi cerebral depus pentru executarea sarcinilor – şi 
pot fi judecate aparte de rezultate. În acest sens, este binevenit un program de dezvoltare personală a 
beneficiarului educaţional. Atât programul, cât şi metodele se convin pentru a acoperi diferenţa dintre 
competenţa necesară şi cea existentă. Evaluarea poate fi realizată prin punctarea gradului în care beneficiarul 
a obţinut rezultate în dezvoltarea sa, în funcţie de nivelul de îndeplinire a programului convenit. Fiecărui 
element de evaluare a performanţei – obiective/competenţe, comportament/realizare program de dezvoltare 
personală/profesională – i se asociază o pondere de importanţă în scorul total. Ca exemplu propunem 
varianta 50%, 35%, 15% (total, 100%); cifrele pot diferi de la o universitate la alta, cât şi de la o specialitate 
la alta. Ideală ar fi varianta - 35%, 35%, 30%. 

 
Diagrama posibilei performanţe 

 
În diagrama de mai sus sunt prezentate elementele sau paşii ce pot determina scorul de performanţă a 

fiecărei persoane, cât şi a unei organizaţii/universităţi.  
Ca rezultat al acestui proces, verificarea performanţei depinde de următoarele: 
-  satisfacţia celor interesaţi/implicaţi – care sunt şi ce nevoi au; 
-  strategiile adoptate pentru a satisface nevoile acestora; 
-  procesele necesare pentru a pune în aplicare aceste strategii; 
-  capacităţile necesare pentru a opera şi a spori aceste procese; 
-  contribuirea celor interesaţi pentru a menţine şi a dezvolta aceste capacităţi [6, p.47]. 
Totodată, în măsurarea performanţei este necesar a fi luate în consideraţie următoarele momente: 
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-  performanţa trebuie să aibă legătură cu rezultatele şi comportamentul ales; 
-  competenţele să fie bine definite pentru fiecare comportament; 
-  măsurătorile trebuie să fie obiective; 
-  rezultatele să fie controlate în conformitate cu scopurile stabilite în acord comun [7, p.14-15]. 
Astfel, calitatea nu trebuie văzută ca o problemă tehnică, ci ca un demers complex în care procesele gene-

rează valoare, datorită factorului uman tratat ca o resursă principală. Performanţa poate fi măsurată astfel: 
-  prin analiza comparativă internă; 
-  prin analiza concurenţială, performanţa proprie cu performanţele concurenţilor; 
-  prin analiza funcţională. 
Ea determină progresele realizate de la o perioadă la alta atât ale societăţii, cât şi ale personalităţii. 
Performanţa unei personalităţi necesită a fi analizată din perspectiva învăţării şi dezvoltării durabile în 

mod global şi echilibrat, cu scopul de a favoriza o partajare echitabilă a avantajelor şi rezultatelor în prezer-
varea viitorului şi intereselor generaţiei viitoare. 

În vederea măsurării performanţei universităţii, propunem următorii indicatori: 
1) procentul de studenţi din învăţământul postuniversitar; 
2) mobilitatea studenţilor şi profesorilor din universităţile RM în universităţile europene; 
3) numărul de proiecte internaţionale şi naţionale în care este implicată universitatea; 
4) condiţiile şi nivelul de satisfacţie a beneficiarilor educaţionali; 
5) procentul de absolvenţi încadraţi în câmpul muncii. 
În concluzie, necesitatea calităţii şi performanţei ca obiective ale educaţiei prospective în cadrul univer-

sitar este determinată de:  
• necesitatea adaptării absolventului la expectanţele şi cerinţele angajatorilor, cât şi ale societăţii; 
• performanţele şi calitatea ofertei educaţionale asigură viabilitatea universităţii pe o piaţă devenită 

naţională şi globală.  
• necesitatea recunoaşterii instituţiilor de învăţământ pe piaţa europeană / mondială a învăţământului. 
Ritmul accelerat al schimbărilor îi rezervă universităţii rolul de a pregăti specialişti de perspectivă, care 

ajută persoana să obţină un nivel mai înalt de performanţă şi productivitate în situaţiile în care inovaţia ocupă 
teren din ce în ce mai mult şi schimbă capabilitatea existentă, când neaşteptările sau competiţia dăunătoare 
cere noi soluţii, iar iniţiativele de schimbare majore sunt la bariera de trecere. 

Pentru a ajunge la calitate şi performanţă este necesar să ne axăm pe competenţe ca finalităţi ale proce-
sului educaţiei prospective, cât şi elaborarea unui set de indicatori de referinţă, care să măsoare eficienţa şi 
calitatea proceselor din învăţământul superior în mod comparativ cu cele din alte instituţii din ţară şi străină-
tate. În consecinţă, nu avem o măsură a stării actuale şi nu putem face transparentă diferenţa de performanţă 
dintre instituţii. Nu se poate aprecia obiectiv impactul unei politici şi nu se pot stabili ţinte precise pe care 
sistemul trebuie să le atingă într-o anumită perioadă de timp. Fiecare instituţie se consideră şi se prezintă a fi 
ceea ce alţii aşteaptă a fi şi nu ceea ce efectiv şi comparativ este. În lipsa unor indicatori, mediocritatea poate 
coabita cu excelenţa pentru că diferenţele sunt estompate. 

În acest sens, propunem câteva sugestii: 
- elaborarea unor politici şi strategii de asigurare a calităţii în sistemul naţional de învăţământ din 

Republica Moldova pentru a fi corelate cu orientările şi acţiunile promovate la nivel european şi mondial; 
- elaborarea unui sistem al managementului calităţii în învăţământ cu anumiţi indicatori şi criterii de 

implementare şi măsurare, aprobat prin lege; 
- determinarea anumiţilor indicatori unici de măsurare a performanţei universitare în vederea posibilităţii 

de comparare, cât şi de transparenţă. 
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