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Introducere 

 

La douăzeci de ani de la semnarea Declarației Bologna și de la debutul celui mai amplu 

proces de reformă din istoria spațiului european, ne aflăm într-un moment oportun pentru reflecție 

și pentru evaluarea parcursului Procesului Bologna și a viitorului învățământului superior în 

Europa. Acest proces, descris cel mai adesea drept o poveste de succes, demonstrează că 

participarea voluntară a statelor și un sistem de guvernare deschis, bazat pe un ideal și pe valori 

comune, pot conduce la un angajament pe termen lung, la modificări de substanță la nivel național 

și la consolidarea identității europene, care astăzi, prin intermediul Procesului Bologna, depășește 

granițele geografice ale spațiului european.  

Dacă la începutul implementării Procesului Bologna existau preocupări legate de 

întrebările majore, care ghidează sistemul educațional din perspectiva valorilor și principiilor – 

care este misiunea pe care și-o asumă instituțiile de învățământ superior, care sunt 

responsabilitățile acestora, ce fel de absolvenți își doresc, care sunt prioritățile în domeniu – pe 

măsură ce implementarea Procesului Bologna a atins o complexitate dificil de cuprins, atenția 

tuturor pare să se îndrepte cu precădere către obstacolele întâmpinate în implementare și 

identificarea soluțiilor la aceste obstacole. Odată asumată participarea la acest proces, s-a pierdut 

treptat imaginea de ansamblu, nu doar prin faptul că Procesul Bologna s-a transformat dintr-un 

instrument pentru crearea Spațiului European al Învățământului Superior1 într-un scop în sine, prin 

introducerea de noi obiective subscrise scopurilor inițiale, ori prin introducerea de noi mecanisme 

și structuri naționale și supranaționale, ci mai ales prin intrarea într-o zonă care oferă o perspectivă 

limitată asupra rezultatelor reale și care lasă loc de puține interogații – dintre care, poate cea mai 

importantă – care este măsura succesului în implementarea Procesului Bologna? 

Lucrarea de față își propune să contureze o astfel de perspectivă și să își asume aceste 

interogații, prin realizarea unei evaluări de impact a implementării Procesului Bologna în 

România, în particular la nivelul programelor de Masterat, centrându-se asupra 

angajabilității absolvenților. Principalele obiective pe care și le propune sunt formulate în jurul 

identificării produselor relevante de pe urma implementării Procesului Bologna și definirea 

indicatorilor utilizați pentru măsurarea rezultatelor în vederea formulării unui răspuns la 

                                                           
1 (en.) European Higher Education Area 
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întrebarea: în ce măsură implementarea Procesului Bologna răspunde așteptărilor celor 

implicați în sistemul educațional? 

Până în prezent, cele mai multe dintre analizele asupra Procesului Bologna se concentrează 

asupra aspectului legat de convergență, bazându-se în special pe o descriere a Procesului Bologna 

și subliniind beneficiile acestuia (Wihlborg & Teelken, 2014), în detrimentul analizei de impact la 

nivelul implementării procesului. De asemenea, cercetările existente în domeniu tind să ofere mai 

multă atenție sistemului de învățământ superior în ansamblu, ciclul de Masterat fiind, în mod 

particular, slab reprezentat în literatura de specialitate. 

Pornind de la principalele obiective ale Procesului Bologna, s-a remarcat un macro-focus 

asupra convergenței și a alinierii aspectelor structurale – implementarea sistemului de trei cicluri, 

asigurarea calității și cadrul calificărilor, precum și recunoașterea certificărilor academice 

comparabile (Comisia Europeana, 2013), în timp ce la nivel micro s-a conturat o tendință 

accentuată de competiție între instituțiile de învățământ, condusă de inovație (Huisman, 2009). 

Aceste modificări au adus în prim-plan paradoxul generat de nevoia de a compara sisteme 

educaționale și instituții pe baza unor indicatori comuni, simultan cu așteptarea ca acestea să se 

afle în competiție una cu cealaltă într-un context dominat de internaționalizare, sau, cu alte cuvinte, 

a generat „o contradicție între omogenitate și eterogenitate, [contradicție] care se manifestă drept 

cauză centrală a tensiunilor existente în cadrul Procesului Bologna” (Teelken & Wihlborg, 2010: 

3). 

La nivel național, Procesul Bologna a legitimat reforme de „sus în jos”2, instituțiile de 

învățământ superior adaptându-se schimbărilor într-un ritm propriu, ceea ce a condus la grade 

diferite de implementare (Karran, 2004), în timp ce la nivel general obiectivul tinde către 

standardizare, pentru asigurarea „măsurabilității” (Landri, 2016), chiar dacă intenția a fost aceea 

de comparabilitate și compatibilitate. Acest stil de reformă a adus în prim-plan conflictul dintre 

nevoia de convergență și tendința statelor semnatare de a-și urma obiectivele la nivel național, 

influențate semnificativ de tradiție, de abordări specifice ale educației și, desigur, de prioritățile 

agendei politice. 

                                                           
2 (en.) top-down reforms 
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O preocupare centrală se referă la discrepanța dintre modificările de suprafață (la nivel 

birocratic și structural) și reformele mai profunde, respectiv convergența, care pare să se manifeste 

mai curând drept un exercițiu tehnic, cu feedback limitat din partea unora dintre țările implicate în 

proces (Gleeson, 2013). Această imagine a fost de asemenea reflectată de către Uniunea 

Studenților Europeni3: „Procesul Bologna se află în pericolul de a fi considerat o reorganizare 

superficială a structurilor de educație superioară din Europa, mai curând decât a reprezenta o 

transformare a întregii paradigme academice și de învățare” (European Student Union, 2009). 

Printre obiectivele și prioritățile Procesului Bologna, cele cu privire la angajabilitate au în mod 

special implicații pe termen lung cu privire atât la oferta educațională, cât și la mobilitatea 

profesională, răspunzând în același timp așa-numitei a treia misiuni a instituțiilor de învățământ 

superior, relevanței și impactului social al acestora (Gibbons et al. 1994; Nowotny, Scott & 

Gibbons, 2002; Benneworth & Jongbloed, 2010). 

Declarația de la Leuven a menționat pentru prima dată faptul că „învățământul superior ar 

trebui să echipeze studenții cu o cunoaștere avansată, cu abilitățile și competențele de care aceștia 

vor avea nevoie pe parcursul vieții lor profesionale” (Declarația de la Leuven, 2009). O analiză a 

Comisiei Europene a recomandat includerea conceptului de angajabilitate în Cadrul European 

pentru Asigurarea Calității4, subliniind încă o dată importanța și relevanța acestui aspect ca rezultat 

măsurabil al învățământului superior (Comisia Europeană, 2009). La Conferința Ministerială de la 

București din 2012, angajabilitatea s-a aflat printre cele trei priorități identificate, un fapt reafirmat 

ulterior la Conferința Ministerială de la Yerevan, din 2015. Cu toate acestea, studiile indică faptul 

că rapoartele Bologna oferă o imagine nerealistă a instituțiilor de învățământ superior (Neave & 

Amaral, 2008; Huisman, 2009; Teelken & Wihlborg, 2010, 2014), nivelul de Masterat rămâne în 

continuare slab definit, iar misiunea universității traversează, la rândul său, o criză identitară – 

toate acestea în contextul accentuării tendinței de standardizare și de evaluare orientată 

preponderent către rezultate măsurabile. Astfel, în pregătirea celei de-a 20-a aniversări a 

Declarației Bologna, este timpul să reanalizăm definiția succesului acestui proces și să ne 

concentrăm asupra rezultatelor implementării Procesului Bologna.  

                                                           
3 (en.) European Student Union 
4 (en.) European Framework for Quality Assurance 
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Structura lucrării 

 

Capitolul I abordează aspecte cu privire la dezbaterea dintre ceea ce ar trebui să fie și ceea 

ce sunt instituțiile de învățământ superior, prinse la mijloc între tradiție și rapiditatea schimbărilor 

în societățile din care fac parte. Astfel, sunt aduse în discuție cele trei interpretări ale misiunii 

universității – predare, cercetare și misiunea socială, supra-numită și „a treia misiune”, precum și 

dezbaterea pe care aceasta o generează, între ideea de democratizare și justiție socială și opusul 

acesteia, abordarea neoliberală5, criticată pentru tendința de marketizare6 și masificare7 pe care o 

aduce în contextul învățământului superior. Capitolul abordează și necesitatea renegocierii 

contractului social dintre universitate și societate, punând în oglindă ceea ce Fromm (1976) vedea 

în antiteza dintre „a fi” și „a avea”. 

Capitolul II face referire la modificarea structurii învățământului superior prin 

implementarea Procesului Bologna, dublată de o modificare a rolului și misiunii universității, atât 

din perspectivă instituțională, cât și la nivel național și internațional. În contextul restructurării 

învățământului superior, a așteptărilor crescute din partea societății și a presiunii accentuate la care 

sunt supuse instituțiile de învățământ superior, Capitolul pornește de la ideea de transformare a 

misiunii tradiționale a acestora sub influența Procesului Bologna și apropierea de curentul 

neoliberal. Capitolul continuă cu o prezentare a evoluției istorice a Procesului Bologna, analizată 

în cadrul stabilit mai sus, căreia i se adaugă aspecte legate de guvernanța Procesului, obiectivele 

stabilite și etapele parcurse până în prezent. În final, se aduce în discuție influența Comisiei 

Europene asupra întregului proces, , în raport cu principiul subsidiarității, prin translatarea unor 

principii ale Convenției Lisabona în agenda Procesului Bologna.  

Dat fiind faptul că mare parte a literaturii în domeniu privește restructurarea sistemului în 

ansamblul său, sau se centrează asupra ciclului de Licență, respectiv asupra studiilor doctorale, 

Capitolul III își propune să aducă în prim-plan al doilea ciclu educațional, cel de Masterat – 

                                                           
5 Conceptul se referă la un curent bazat pe liberalism, care susține și promovează capitalismul bazat pe ideea unei 

piețe libere (en. free market). 
6 În relație cu sistemul educațional, marketizarea poate fi considerată un fenomen care are în vedere competiția între 

instituțiile de învățământ pe o așa-numită piață educațională, determinată de alegerile consumatorilor pe baza regulilor 

pieței libere. 
7 În context, un fenomen care descrie extinderea sistemului de învățământ superior pe baza unei cereri din ce în ce mai 

accentuate și a creșterii numărului de studenți. 
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pornind de la o serie de perspective diferite asupra restructurării învățământului superior și 

continuând cu încadrarea acestui nivel în contextul mai amplu al Procesului Bologna. Nivelul de 

Masterat este prezentat în raport cu cel de Licență și cu studiile Doctorale, așa cum se reflectă 

acestea în istoricul implementării, în comunicările oficiale, precum și în rapoartele și studiile 

realizate pe această temă. De asemenea, acesta este prezentat prin comparație cu celelalte niveluri 

din perspectiva Cadrului Calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior și a 

Cadrului European al Calificărilor pentru Învățarea pe Tot Parcursul Vieții, iar ultima parte a 

capitolului prezintă o analiză critică a implementării Procesului Bologna cu accent asupra nivelului 

masteral. 

Dintre obiectivele Procesului Bologna, lucrarea se centrează asupra angajabilității și 

asigurării calității – cele două fiind strâns interconectate, aspect detaliat în Capitolul IV, respectiv 

în Capitolul V. Dacă procesul de asigurare a calității se derulează la nivelul instituțiilor de 

învățământ superior, angajabilitatea devine, într-un sens, validarea externă a calității sistemului 

educațional, asigurând astfel absolvenții că vor beneficia de un parcurs profesional  de succes. 

Tendința din ce în ce mai vizibilă către standardizare și opțiunea tot mai frecventă către dezvoltarea 

unei culturi a auditului conduc la urmărirea rezultatelor cuantificabile, uneori pierzând din vedere 

aspectele calitative, specifice fiecărui sistem național în parte. Uneori, apar neconcordanțe între 

ceea ce își propune un set de politici educaționale și ceea ce se întâmplă în realitate – o discrepanță 

între ceea ce se dorește și se așteaptă la nivel decizional și ceea ce se realizează la nivel 

instituțional. Astfel, Capitolul IV, dedicat angajabilității, pornește de la definirea conceptului în 

contextul mai larg al competitivității și al obiectivului omonim la nivel global, subliniindu-se 

faptul că interesul accentuat pentru această temă nu este determinat exclusiv de reforma 

învățământului superior, ci și de contextul socio-economic și de dinamica pieței muncii, fapt ce a 

influențat și discursul oficial din cadrul specific Spațiului European al Învățământului Superior. 

Capitolul continuă cu o analiză a obiectivului de angajabilitate în contextul Procesului Bologna, 

cu referire la decalajul dintre competențele formate și dezvoltate de sistemul educațional în raport 

cu cele solicitate de piața muncii, urmărindu-se totodată măsurile concrete și recomandările pentru 

creșterea angajabilității absolvenților de învățământ superior, precum și indicatorii structurali cu 

privire la angajabilitate propuși de Comisia Europeană. Capitolul se încheie cu prezentarea 

conflictului perceput între misiunea instituțiilor de învățământ superior și piața muncii, dinamica 

relației dintre cele două crescând în complexitate de-a lungul timpului și angrenând, totodată, 



9 
 

dezbaterea legată de asigurarea calității în învățământul superior. Atât angajabilitatea, cât și 

asigurarea calității reprezintă principalele forțe din spatele Procesului Bologna (conform 

Raportului Trends, 2003), cele mai multe dintre aspectele corelate cu asigurarea calității (ex. 

curriculum și competențe, procesele de predare/învățare, evaluare etc.) fiind, într-o mai mică sau 

mare măsură, subscrise sau reflectate de obiectivul pentru angajabilitate. 

Continuând perspectiva propusă în capitolul anterior, Capitolul V – dedicat asigurării 

calității, este conturat în contextul obiectivului pentru angajabilitate, între cele două existând o 

relație bivalentă. Domeniul asigurării calității reprezintă un domeniu cheie în formarea și 

consolidarea Spațiului European al Învățământului Superior, de aceea tendințele din acest domeniu 

oferă o imagine asupra priorităților învățământului superior în ansamblu. Capitolul pornește de la 

premisa că un sistem educațional de calitate contribuie semnificativ la creșterea angajabilității, în 

timp ce o calitate mai scăzută a sistemului educațional conduce la efecte economice resimțite la 

nivel național și global. Această secțiune abordează procesele de asigurare a calității din 

perspectiva auditului educațional, conturând un cadru conceptual pentru acesta, urmat de modele 

de bune practici în domeniu atât la nivel european, cu accent asupra modelului finlandez, cât și la 

nivel global, prin exemplul Statelor Unite ale Americii. În ambele cazuri, asigurarea calității este 

privită din perspectiva parcursului studenților și absolvenților de învățământ superior, 

accentuându-se astfel importanța acordată unuia dintre scopurile centrale ale învățământului 

superior – acela de a forma absolvenți angajabili. Capitolul se încheie cu analiza tendinței de 

standardizare la nivel internațional prin prezentarea noului standard introdus de către Organizația 

Internațională pentru Standardizare – primul standard pentru managementul de sistem în educație 

și implicațiile pe care le generează acesta în raport cu educația în general și cu misiunea instituțiilor 

de învățământ superior în particular. 

Pornind de la accentuarea tendințelor de standardizare în educație și de la o dezvoltare a 

culturii auditului în acest domeniu – ambele generând o presiune semnificativă asupra sistemelor 

de educație și în particular asupra instituțiilor de învățământ superior, lucrarea de față își propune 

să reorienteze atenția către nivelul politicilor educaționale. Înainte de a măsura implementarea 

prevederilor la nivel instituțional și înainte de a formula judecăți cu privire la succesul sau eșecul 

acestui proces, este nevoie să stabilim eficiența cadrului în care această implementare se petrece 

și să identificăm în ce măsură politicile educaționale în domeniu au potențialul de a realiza ceea 
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ce își propun. De asemenea, pornind de la premisa că politicile educaţionale sunt, la rândul lor, 

auditabile (în sensul în care se pot folosi proceduri şi instrumente specifice pentru evaluarea 

calității implementării acestor politici și a instrumentelor utilizate, care să genereze rezultate 

valide), lucrarea îşi propune să contribuie la cunoaşterea aprofundată a transformărilor ce au loc 

în sistemul de învățământ superior din România în contextul implementării Procesului Bologna. 

Secțiunea a II-a este dedicată conturării cadrului metodologic al cercetării, care pornește 

de la stabilirea contextului – România, ca studiu de caz pentru analiza implementării Procesului 

Bologna, și continuă prin prezentarea argumentelor cu privire la această alegere. Pentru a investiga 

acest caz particular, opțiunile metodologice sunt construite în jurul unei evaluări de impact bazate 

pe teorie, care oferă oportunitatea unei analize mai profunde și contextualizate, nuanțând 

evidențele oferite de datele cantitative existente. Astfel, pe parcursul acestei investigații, sunt 

urmărite etapele propuse de cadrul evaluării de impact bazate pe teorie, pornind de la o 

cartografiere a lanțului cauzal, care permite conturarea teoriei programului (teoriei schimbării), 

utilizând o abordare bazată pe o evaluarea realistă. Această abordare ghidează și structura narativă 

a lucrării, urmărind evoluția logică a implementării, de la context și mecanisme, până la rezultate. 

Astfel, pentru măsurarea efectelor Procesului Bologna la nivelul programelor de 

Masterat și mai specific asupra angajabilității absolvenților de Masterat, abordarea 

metodologică este construită în jurul unei evaluări de impact bazată pe teorie, care cuprinde o 

metodologie mixtă ce se bazează pe analiză secundară de date și o recenzie sistematică a 

documentelor publice și de la nivel instituțional. Cercetarea utilizează abordarea TBIE (theory-

based impact evaluation) a Grupului Independent de Evaluare al Băncii Mondiale, respectiv un 

model adaptat al cadrului logic utilizat de instituție (White, 2009), o metodă folosită și de către 

Comisia Europeană (de exemplu, în evaluarea Politicii de Coeziune, prin Centrul de Evaluare a 

Impactului, DG Regional Policy). 

Demersul teoretic şi cadrul logic ghidează investigaţia realizată prin intermediul unui 

studiu de caz unic, explorativ-explicativ (Yin, 1993) și instrumental (Stake, 1995), prin care se 

pornește de la informaţii specifice, pe baza cărora se doreşte formularea unor presupuneri mai 

ample şi a unor generalizări, iar rezultatul este structurat pe un cadru narativ.  
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 Întrebările care ghidează acest demers pot fi formulate astfel: 

- În ce măsură rezultatele măsurabile de la nivelul învățământului superior din România pot 

fi atribuite implementării Procesului Bologna? 

- Implementarea Procesului Bologna a adus o contribuție semnificativă sistemului de 

învățământ superior din România? Dacă da, în ce fel? 

- Care este stadiul actual al politicilor educaţionale care vizează angajabilitatea absolvenților 

de învățământ superior? 

- Care sunt problemele întâmpinate în acest domeniu? 

- Cum este percepută implementarea Procesului Bologna de către factorii interesaţi? 

 Pornind de la aceste interogații, problematica și principala întrebare a cercetării se 

încadrează într-o tipologie evaluativ-explicativă cu caracter ex-post: Care sunt efectele 

implementării Procesului Bologna în România, în particular asupra angajabilității absolvenților 

ciclului de Masterat? 

Scopul lucrării este acela de a evalua implementarea și rezultatele Procesului Bologna în România. 

Obiectivele lucrării sunt derivate din scopul și din problematica cercetării, astfel: 

- Evaluarea rezultatelor și măsurilor Procesului Bologna în comparație cu obiectivele sale. 

- Evaluarea aspectelor calitative și cantitative ale implementării Procesului Bologna. 

 Planul cercetării este conectat la literatura în domeniu, iar dezvoltarea acesteia și opțiunile 

metodologice au fost influențate prin utilizarea modelului de evaluare a impactului, pe baza căruia 

datele au fost plasate în context pentru a genera un studiu descriptiv. Procesul de colectare și 

evaluare a surselor s-a derulat simultan cu procesul de analiză a literaturii existente. Cum 

cercetarea face referire la o perioadă de timp ce cuprinde perioada 1999 – 2017, informația 

accesibilă a fost disponibilă în principal prin surse-produs – acte legislative, rapoarte, documente 

și astfel, sursele primare de informare devin surse primare de evidență (Sweeting, 2007, apud. Bray 

et al., 2007).  

 Metodele de colectare a datelor s-au axat pe evaluarea critică a surselor – literatură în 

domeniu, articole științifice, legislație și analize ale documentelor oficiale, rapoarte, articole etc. – 

asigurându-se astfel un nivel înalt de încredere. Autenticitatea și valoarea lor particulară pentru 
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această lucrare au fost, de asemenea, investigate. Literatura și articolele de specialitate au fost 

utilizate în scopul trecerii în revistă a cunoașterii existente, în timp ce documentele de politici și 

rapoartele au fost analizate pe parcursul derulării cercetării pentru a genera evidențe care să reflecte 

aspectele teoretice identificate. Acestea au fost organizate cronologic în scopul analizei de date, 

iar conceptele și faptele au fost grupate pentru a le putea atribui o înțelegere relevantă în contextul 

particular al temei studiate. 

Lucrarea pornește de la premisa că odată cu implementarea Procesului Bologna, relația 

dintre instituțiile de învățământ și piața muncii s-a schimbat. Date fiind obiectivele Procesului 

și analiza priorităților acestuia, pornim de la ipoteza că implementarea Procesului Bologna va 

conduce la o serie de rezultate măsurabile, precum: 

- Creșterea numărului de studenți care se înscriu și care completează ciclul de Licență; 

- Creșterea numărului de absolvenți de Licență care intră pe piața muncii; 

- Creșterea relevanței ofertei educaționale (Licență) pentru piața muncii; 

- Scăderea numărului de studenți în cadrul ciclului de Masterat; 

- Creșterea nivelului de specializare a programelor de Masterat, ca răspuns la restructurarea 

sistemului educațional și la cererea de pe piața muncii. 

Desigur, alături de aceste aspecte centrale, avem în vedere și analiza  unor consecințe 

neprevăzute (spre exemplu, un potențial decalaj între absolvenți de același nivel pe criteriu de 

gen/vârstă), precum și aspecte tangențiale, precum modificarea curriculumului în acord cu noua 

structură și cu Cadrul Calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior, respectiv 

Cadrul European al Calificărilor pentru Învățare pe Tot Parcursul Vieții – cu efecte directe asupra 

angajabilității absolvenților (în termeni de cunoștințe, competențe, atitudini etc.).  

Absența sau superficialitatea datelor colectate reprezintă o problemă centrală, în particular 

pentru o temă care a reprezentat unul dintre punctele de pornire în implementarea Procesului 

Bologna – creșterea relevanței învățământului superior în raport cu piața muncii. De aceea, pentru 

a aborda atât complexitatea contextului, limitările generate de absența sau lipsa de sistematizare a 

datelor, influența concomitentă a unor variabile exogene și endogene, lucrarea de față optează 
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pentru realizarea unei evaluări de impact, care are în vedere factorii amintiți mai sus și care oferă 

o imagine contextualizată asupra implementării Procesului Bologna în România. 

Pentru a ghida identificarea răspunsurilor la întrebările de mai sus, precum și la cele 

implicite – „cum” și „de ce”, lucrarea va utiliza o abordare teoretică a evaluării impactului, 

care sprijină cartografierea lanțului cauzal de la intrări (input) la rezultate (outcome) și 

impact, precum și testarea ipotezelor prin urmărirea a șase componente: cartografierea lanțului 

cauzal, înțelegerea contextului, anticiparea eterogenității, realizarea unei evaluări de impact 

riguroase prin utilizarea unui contrafactual, analiza factuală, utilizarea metodelor mixte. 

Dat fiind contextul mai larg al Procesului Bologna, vom considera implementarea oficială 

a Procesului în România drept „o intervenție complexă”, ce cuprinde mai multe organizații și 

instituții într-o relație de parteneriat, într-un cadru dominat de cauzalitate recursivă – cu un canal 

de feedback activ și cu rezultate emergente, evaluarea de impact centrându-se asupra unei întrebări 

centrale: ce funcționează (și cum)? (Rogers, 2009). 

În concluzie, lucrarea pornește de la România drept studiu de caz pentru a contura o 

imagine a implementării Procesului Bologna și a efectelor acestuia cu precădere asupra a trei 

dimensiuni: una structurală – nivelul de Masterat, iar celelalte două strâns legate una de cealaltă – 

asigurarea calității (ca proces) și angajabilitatea (ca obiectiv).  

În procesul de cartografiere a teoriei implementării Procesului Bologna, a fost utilizată o 

abordare bazată pe evaluarea realistă (Pawson & Tilley, 1997), care subliniază importanța 

configurațiilor OMC8 – Rezultatelor, Mecanismelor și a Contextului, în raport cu politicile și 

programele, abordare ce presupune existența unei interacțiuni între Context și Mecanisme9, care 

astfel generează astfel Rezultatele (Leeuw, DG Regio, n/d). Această abordare ghidează structura 

narativă a evaluării. 

Capitolul VIII conține evaluarea propriu-zisă a Contextului, fiind reluate temele primei 

secțiuni, de data aceasta la nivel național – pornind de la rolul și misiunea instituțiilor de 

învățământ superior în contextul implementării Procesului Bologna în România. Capitolul 

                                                           
8 În original, Outcomes – Mechanisms - Context 
9 În acest context, Mecanismele pot fi definite drept „entități, procese sau structuri  de bază, care operează în contexte 

particulare pentru a genera rezultate de interes” (Leeuw, 2017). 
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cuprinde o analiză comprehensivă a sistemului educațional din România, cu accent asupra 

învățământului superior, având în vedere atât contextele istoric, politic, economic și social, precum 

și particularitățile culturale. Capitolul urmărește evoluția misiunii instituțiilor de învățământ 

superior din România, precum și modul în care implementarea Procesului Bologna a contribuit la 

modificarea acesteia, a structurii sistemului și a dinamicii dintre sistemul de învățământ și piața 

muncii. Cadrul în care se desfășoară această analiză este oferit de teoria contemporană cu privire 

la schimbările instituționale, care presupune faptul că schimbările se pot produce incremental, iar 

un echilibru poate fi stabilit fără a fi necesare șocuri sau rupturi (Streeck & Thelen, 2005). Opțiunea 

pentru această perspectivă este dată de faptul că implementarea Procesului Bologna nu poate fi 

văzută drept un șoc în cadrul sistemului de învățământ superior, date fiind elementele componente, 

planificarea și etapele succesive de implementare, reforma realizându-se printr-un proces endogen 

– colaborarea dintre sistemul de învățământ superior și celelalte instituții implicate la nivel național 

și supra-național (Ballarino & Perotti, 2012).  

Evaluarea continuă prin abordarea Mecanismelor, cu accent asupra nivelului de Masterat 

și se închide cu Rezultatele, prezentate în raport cu obiectivul privind angajabilitatea, fiind urmărită 

evoluția acestui concept la nivel legislativ și instituțional, la nivel de politici și practici, precum și 

reflectarea acestuia în date concrete și studii dedicate domeniului. 

Capitolul este structurat pornind de la configurația Context – Mecanisme – Rezultate, cu 

următoarele corespondențe: 

Context  

 Sistemul educațional din România – Ipoteza 1 

 Misiunea instituțiilor de învățământ superior din România – Ipoteza 4 

 Implementarea Procesului Bologna în România – Ipoteza 2 și Ipoteza 3 

Mecanisme 

 Învățământul superior în România – Ipoteza 6, Ipoteza 7 și Ipoteza 8 

Rezultate 

 Angajabilitatea în România – Ipoteza 5 și Ipoteza 6 
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Având în vedere analiza realizată, ne oprim în cele ce urmează asupra sistematizării 

rezultatelor desprinse din cercetare, urmând structura propusă de cadrul Context – Mecanisme – 

Rezultate, pornind de la ipotezele conturate în secțiunea dedicată metodologiei și realizând un 

rezumat al evaluării în raport cu acestea. 

Cadrul CMR10 Ipoteză Evaluare 

Context 

Ipoteza 1: Existența unui proces transnațional conduce la o 

implementare mai puțin influențată de către contextul național. 

 

Ipoteză parțial validată 

Ipoteza 2: Implementarea unui proces transnațional conduce 

la modificări de structură și de procese care se vor produce 

rapid și eficient, cu atât mai mult cu cât există responsabilitate 

asumată la nivel european și internațional. 

 

Ipoteză parțial validată 

Ipoteza 3: Asumarea participării voluntare conduce la un 

proces de restructurare și la modificări legislative și de politici 

care să reflecte obiectivele asumate. 

 

Ipoteză validată 

Ipoteza 4: Asumarea participării voluntare conduce la 

modificări acceptate de către ceilalți actori implicați în sistem, 

care vor coopera la realizarea acestora, considerându-se că 

propunerile și obiectivele propuse reprezintă cele mai potrivite 

opțiuni, atât pentru sistem și pentru cei implicați direct, cât și 

pentru societate în ansamblul ei (incluzând și piața muncii). 

 

Ipoteză invalidată 

Mecanisme 

Ipoteza 6: Modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la creșterea atractivității pentru studiile de 

Licență. 

 

Ipoteză parțial invalidată 

Ipoteza 7: Modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la reducerea numărului studenților care 

optează pentru nivelul de Masterat. 

 

Ipoteză invalidată 

Ipoteza 8: Modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la modificarea conținuturilor și implicit la 

creșterea angajabilității absolvenților, prin conectarea 

calificărilor obținute prin programele de studiu la Cadrul 

Național al Calificărilor, respectiv la cel european, cu efecte 

asupra dezvoltării mobilității profesionale. 

 

Ipoteză invalidată 

Rezultate 

Ipoteza 5: Modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la inserția mai rapidă a absolvenților pe piața 

muncii. 

 

 Ipoteză invalidată 

Ipoteza 6: Modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la creșterea atractivității pentru studiile de 

Licență. 

 

Ipoteză parțial invalidată 

Tabel 1. Rezultatul analizei ipotezelor formulate în teoria programului 

                                                           
10 În original OMC – Outcomes – Mechanisms - Outputs 
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Ipoteză Antiteză Evaluare 
 

Ipoteza 1 

Ipoteza 2 

Ipoteza 3 

 

Antiteza 1: Implementarea Procesului Bologna este un proces 

de politici linear și simplist, care nu ține cont de specificitățile 

la nivel național, conducând la o implementare mult mai 

dificilă, influențată de contextul politic, cu rezultatele reale 

greu de comparat.  

 

 

Antiteză parțial validată 

Ipoteza 1 

Ipoteza 2 

Ipoteza 3 

Ipoteza 4 

Ipoteza 5 

Ipoteza 8 

Antiteza 2: Implementarea Procesului Bologna reprezintă o cale 

de evitare a principiului subsidiarității la nivelul Uniunii 

Europene, influența Comisiei Europene în cadrul Procesului 

Bologna având următoarele implicații: 

 recomandările Procesului Bologna se 

subscriu, de fapt, liniilor Convenției de la 

Lisabona, prioritar economice; 

 modificările propuse la nivelul 

învățământului superior au efecte directe 

asupra economiilor naționale și europene.  

 

Antiteză parțial validată 

(implicit) 

Ipoteza 6 

Ipoteza 7 

Antiteza 3: Implementarea Procesului Bologna își propune 

reducerea numărului anilor de studii pentru a limita costurile 

asociate, în contextul aspectelor legate de finanțarea instituțiilor 

de învățământ superior din fonduri publice. 

 

Antiteză parțial invalidată 

(efect secundar) 

 

Ipoteza 4 

Ipoteza 5 

Ipoteza 6 

Ipoteza 7 

Ipoteza 8 

Antiteza 4: Implementarea Procesului Bologna își propune 

reducerea numărului anilor de studiu pentru a produce forță de 

muncă calificată într-un ritm mai alert, care să facă față și să 

susțină dezvoltarea sectorului economic, în contextul 

schimbărilor demografice (crescând riscul unui deficit al forței 

de muncă). 

 

Antiteză parțial validată 

(implicit) 

Tabel 2.  Rezultatul analizei antitezelor formulate în teoria programului 

 

Capitolul IX cuprinde analiza și discuția rezultatelor în raport cu ipotezele, precum și cu 

elementele propuse de structura evaluării de impact bazate pe teorie - anticiparea eterogenității, 

stabilirea unui contrafactual și raportarea rezultatelor la grupurile țintă identificate în context, în 

timp ce Capitolul X este dedicat concluziilor lucrării.  

Procesului Bologna a destabilizat – nu neapărat în sens negativ – echilibrul fragil al 

sistemului de învățământ superior și a forțat o dezbatere mult mai profundă decât cea legată doar 

de structură și conținut – o dezbatere privind însăși misiunea sa în raport cu o varietate de actori la 

nivel național și, de această dată, la nivel global. În mod evident, un sistem complex precum 

sistemul de învățământ superior nu poate fi tratat ca un întreg omogen, care să reacționeze în mod 

unitar la schimbare, de aceea este important să notăm că, în cazul implementării Procesului 
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Bologna, schimbarea a fost recepționată și integrată în mod diferit, cu diferite niveluri de implicare 

în proces, precum și într-un interval de timp variat. Ciclul procesului de „împrumut de politici” 

(McLeish & Phillips, 1998) la nivelul sistemului educațional poate oferi o imagine asupra modului 

în care Procesul Bologna a contribuit la accelerarea etapelor prin conturarea unui context optim 

pentru schimbare. 

Dată fiind complexitatea procesului analizat, precum și absența unor informații și date 

comprehensive, care să permită formularea unui contrafactual pe baza in/existenței competențelor 

transversale cuprinse în definiția angajabilității11, alături de imposibilitatea creării unui context 

experimental, opțiunea aleasă pentru scopul acestei lucrări este aceea de a contura contrafactualul 

pornind de la diferențele între absolvenții pre- și post-Bologna. Altfel spus, contrafactualul în acest 

caz se referă la modul în care se realizează inserția absolvenților pe piața muncii în absența și în 

prezența măsurilor implementate sub umbrela Procesului Bologna.  

Un punct de inflexiune important în această analiză îl reprezintă anul 2008 – an care a 

marcat absolvirea simultană a două generații de absolvenți – pe de o parte absolvenți pre-Bologna, 

ai studiilor de lungă durată, iar pe de altă parte, absolvenți ai nou-implementatului „sistem 

Bologna” (3+2). Referința la acest punct de inflexiune este relevantă doarece putem considera că 

diferențele inter-generaționale sunt minime, putem presupune faptul că programele de studiu și 

conținuturile nu au fost modificate semnificativ (cu atât mai mult cu cât cele mai multe instituții 

de învățământ superior au optat pentru alipirea celor două generații în ultimul lor an de studiu12), 

iar contextul economic este unul similar pentru ambele grupuri. 

Ca urmare a crizei economice de la începutul acestei decade, procesul de convergență a 

sistemelor naționale de învățământ superior își încetinește ritmul, înregistrându-se și modificări 

contrastante. Unul dintre cele mai evidente exemple este dat de privatizarea sistemului de 

învățământ superior – în timp ce statele din Vest accentuează acest proces, în Est se petrece o de-

privatizare a sistemului (Kwiek, 2015). În acest context, dublat de renașterea unor tendințe 

naționaliste în tot cuprinsul Europei, rămâne fără răspuns și întrebarea legată de reușita încercării 

de a construi o identitate europeană supranațională prin intermediul educației. Tensiunea dintre un 

                                                           
11 Cu alte cuvinte, nu este posibilă compararea absolvenților care dețin aceste competențe, cu absolvenții care nu le 

dețin sau la care aceste competențe sunt mai puțin dezvoltate ori insuficiente pentru a răspunde nevoilor angajatorilor.  
12 Studenții de anul IV (an terminal în cadrul Licenței pre-Bologna) au participat la cursuri alături de studenți de anul 

III (an terminal în cadrul Licenței post-Bologna). 
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model supranațional, noncoercitiv și structurile instituționalizate de la nivel local, aflate sub 

presiunea transformărilor socio-economice, creează un tablou complex, ce nu are o cheie generală 

de interpretare și care reflectă realitatea faptului că nu poate exista, de fapt, un model unic care să 

ghideze instituțiile de învățământ superior, ci doar interpretări contextuale ale acestuia. 

Procesul Bologna a pornit de la propunerea schimbării structurii sistemului de învățământ 

superior, mizând pe faptul că aceasta este opțiunea potrivită pentru a genera cele mai multe 

modificări cu cel mai restrâns nivel de intruziune (cel puțin în aparență) în deciziile de la nivel 

național. Presupunerea că o schimbare a structurii sistemului și stabilirea obiectivelor de 

mobilitate, angajabilitate, învățare pe tot parcursul vieții etc. va conduce la modificări la nivel de 

curriculum a fost, se pare, o presupunere hazardată. Pe parcurs, realizarea faptului că schimbarea 

de esență întârzie, dincolo de procentele optimiste ale implementării propunerilor la nivel 

legislativ, a dus la adăugarea unor obiective, instrumente și mecanisme suplimentare, conducând, 

în mod paradoxal, la diluarea obiectivelor, la aglomerarea și supra-birocratizarea procesului. De 

asemenea, este nevoie nu numai de convergența la nivel de practici, ci și la nivel de monitorizare. 

Dincolo de păstrarea unei aparente distanțe față de opțiunile decizionale ale unui sistem național, 

odată ce a fost luată decizia participării în procesul de implementare, este nevoie să se construiască 

mecanisme de monitorizare care să permită extragerea de date comparabile. Dată fiind structura 

din ce în ce mai complexă a Procesului Bologna și a instrumentelor care îl sprijină, nu putem decât 

să ne întrebăm dacă lipsa unor instrumente comune de monitorizare (cu excepția rapoartelor 

colectate la nivelul Procesului, respectiv a datelor statistice care pot ghida o inițiativă în acest 

sens), nu este decât rezultatul unei lipse de voință la toate nivelurile implicate. 

În ceea ce privește nivelul de Masterat, realitatea implementării acestuia oferă o imagine 

slab conturată și relativ nediferențiată de nivelul de Licență, alături de care este în continuare 

perceput. Lipsa datelor statistice și a informației cu privire la nivelul de Masterat poate reprezenta, 

în sine, o perspectivă asupra priorităților la nivel instituțional și decizional. În raport cu obiectivul 

pentru angajabilitate, s-ar putea menționa faptul că angajatorii nu mai trebuie priviți ca parteneri 

de dialog doar în contextul cerințelor pe care piața muncii le are de la învățământul superior, ci 

este nevoie de o redefinire a relației dintre părți. Angajatorii pot reprezenta o resursă pentru 

instituțiile de învățământ superior, oferindu-le potențiali viitori studenți în paradigma învățării pe 

tot parcursul vieții sau a împărțirii responsabilității formării profesionale. 
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Cercetarea derulată în acest context, reflectă faptul că implementarea unor proiecte sau 

programe transnaționale – în cazul de față, implementarea Procesului Bologna, conduce la 

modificări de structură și generează procese care se vor produce mai rapid și mai eficient, cu atât 

mai mult cu cât există o responsabilitate asumată la nivel european și internațional. De asemenea, 

asumarea participării voluntare conduce la un proces de restructurare și la modificări legislative și 

de politici care să reflecte obiectivele asumate. Cu toate acestea, implementarea nu se poate realiza 

independent de contextul național (din perspectivă politică, socială și culturală), iar gradul de 

implementare a măsurilor asumate la nivel decizional variază semnificativ între părțile implicate, 

ceea ce conduce la un decalaj între nivelul legislativ, de politici și cel practic. Totodată, rezultatele 

cercetării par să contrazică ipoteza conform căreia modificarea structurii sistemului de învățământ 

superior conduce la creșterea atractivității pentru studiile de Licență, respectiv la reducerea 

numărului studenților care optează pentru nivelul de Masterat. În ceea ce privește subiectul 

angajabilității absolvenților, evidențele nu indică faptul că modificarea structurii sistemului de 

învățământ superior conduce la inserția mai rapidă a absolvenților pe piața muncii, cu atât mai 

mult cu cât modificarea structurii sistemului de învățământ superior nu a dus în mod automat la 

modificarea conținuturilor, prin conectarea calificărilor obținute prin programele de studiu la 

Cadrul Național al Calificărilor, respectiv la cel european, cu efecte asupra dezvoltării mobilității 

profesionale. Cu toate că s-au realizat pași în această direcție, transformarea structurală nu a fost 

sincronizată cu transformarea de fond a sistemului, întâmpinându-se o serie de obstacole și o 

rezistență crescută din partea actorilor implicați în sistemul educațional.  

Astfel, implementarea Procesului Bologna apare mai curând drept un proces relativ linear, 

care nu ține cont de specificitățile și complexitatea sistemelor naționale, rezultatele reale, de 

substanță, fiind dificil de cuantificat și de comparat. Din derularea procesului de implementare se 

pot desprinde argumente care susțin una dintre criticile principale la adresa Procesului Bologna: 

faptul că acesta produce modificări ce depășesc domeniul educațional, reprezentând un instrument 

prin care se evită, de fapt, principiul subsidiarității la nivelul Uniunii Europene, cu efecte ce 

răspund mai curând priorităților Convenției de la Lisabona, vizibile în special la nivel economic. 

Aceste efecte sunt analizate și în contextul în care, pe de-o parte, reducerea anilor de studiu ar 

conduce la scăderea finanțării alocate pentru învățământul superior, respectiv ar contribui la 

accelerarea formării și a intrării absolvenților pe piața muncii, într-un ritm care să permită 
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susținerea sectorului economic, în special date fiind schimbările demografice tot mai puternic 

resimțite în Europa (spre exemplu, creșterea fenomenului de migrație sau scăderea natalității). 

În contextul acestei lucrări și ca urmare a exercițiului de evaluare a impactului 

implementării Procesului Bologna, se pot desprinde o serie de tendințe și de recomandări pentru 

viitor. Astfel, este foarte probabilă obligativitatea raportării parcursului profesional al 

absolvenților într-un format standardizat la nivel național (implicit, la nivelul Procesului Bologna) 

și informarea politicilor publice de finanțare pe baza datelor. Această tendință care tinde să se 

cristalizeze date fiind cele mai recente inițiative la nivel european, poate reprezenta și un pas 

esențial înspre conturarea unor noi direcții de cercetare pe această temă, o cercetare care să 

beneficieze de un set de date complete și comparabile între diferite cohorte de absolvenți – date 

care să permită fundamentarea unor decizii informate atât la nivel decizional, cât și în ceea ce 

privește oferta educațională. De asemenea, este posibilă, pe viitor, înlocuirea programelor de 

Masterat finanțate din fonduri publice cu programe finanțate exclusiv de beneficiar sau prin 

contribuție privată. În ceea ce privește instituțiile de învățământ superior, este necesară disocierea 

acestora de structurile decizionale centrale și asumarea autonomiei, precum și îndepărtarea 

asumată de încadrarea într-o paradigmă ideologică, neoliberalismul fiind un concept depășit din 

perspectiva complexității relațiilor dezvoltate de către instituțiile de învățământ superior în raport 

cu societatea în ansamblul său.  

În contextul creșterii competitivității și scăderii bazei de studenți, este posibilă dispariția 

totală a unor instituții de învățământ superior de la nivel local, fuzionarea mai multor astfel de 

instituții pentru crearea unor hub-uri regionale sau transformarea unor universități în sateliți ai 

actorilor economici regionali, specializate în furnizarea de conținuturi și rezultate ale învățării 

proiectate specific pentru formarea unor absolvenți a căror tranziție spre piața muncii să fie mult 

mai directă. Sunt necesare, totodată, alte două direcții de acțiune: acordarea unei atenții crescute 

învățământului preuniversitar (în particular ciclului liceal) pentru a crește procentul de retenție în 

sistem la tranziția de la pre- la universitar, precum și o decizie care să clarifice rolul programelor 

de Masterat, prin diferențierea reală între Masteratul profesional (pentru intrare pe piața muncii și 

cel de cercetare (pentru continuarea studiilor la nivel doctoral), eventual cu un examen de ieșire 

diferențiat – printr-un proiect practic, respectiv printr-o disertație (așa cum se întâmplă în cele mai 

multe cazuri în prezent). 
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Pentru învățământul superior în ansamblu, se poate previziona o scădere a numărului de 

studenți și reorientarea către studenții netradiționali, o creștere a numărului studenților 

internaționali (din afara Uniunii Europene, în special din estul granițelor), creștere ce ar fi susținută 

de oferirea de programe de studiu în limba engleză sau alte limbi de circulație internațională, o 

creștere a cererii și ofertei de studii de Masterat cu jumătate de normă, dezvoltarea unor programe 

de scurtă durată, cu un număr de credite transferabile, dezvoltarea e-learning ca alternativă la 

învățământul tradițional, care oferă un grad crescut de flexibilitate unei populații de studenți 

netradiționali și care le-ar permite acestora îmbinarea parcursului academic cu cel profesional.  

Tendințele generale se coagulează în jurul unei orientări din ce în ce mai puternice înspre 

personalizarea și individualizarea experienței studentului, utilizând colectarea de date și statisticile 

pentru a modifica procesele la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Abordarea „învățării 

centrate pe student” va fi translatată din sala de curs în modul în care funcționează instituțiile de 

învățământ superior, iar relația dintre cei doi actori se va modifica ireversibil înspre interacțiunea 

client – furnizor de servicii. Programele de Masterat vor rămâne, cel mai probabil, opțiunea 

preferată de studenți și absolvenți, atât timp cât vor continua să fie finanțate din fonduri publice; 

cu toate acestea, în contextul schimbărilor demografice, care vor accentua necesitatea inserției 

rapide pe piața muncii și scăderea numărului de studenți, este posibil ca Masteratul să se 

transforme, treptat, într-un program orientat spre formare continuă, profesională (să iasă astfel din 

aria formării inițiale, cum este încă perceput de beneficiari). 

Cu toate acestea, măsura succesului implementării Procesului Bologna în ansamblul său, 

este, și va fi dată în continuare, de menținerea unui raport subunitar între costuri și beneficii, cele 

din urmă înclinând balanța în favoarea lor, dincolo de îndoieli rezonabile. În final, alături de 

absorbirea șocului schimbărilor venite din exterior, de adaptarea la nevoile societății, sau de 

păstrarea relevanței în contextul actual, fără compromisuri la nivel academic, calea prin care 

universitățile pot, cu adevărat, să își definească rolul și misiunea este prin manifestarea autonomiei 

și prin asumarea responsabilității cu privire la viitorul lor și al societății în care funcționează.  
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