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Abstract: The synergy among knowledge, creativity, research, innovation 
and education represents the crucial point of the knowledge based society, 
representing the main priority of the competitive development. Taking into 
account the globalisation, the fast technological development, and the increasing 
demand on information and knowledge, the education should play a major part in 
redefining the chain knowledge-creativity-research-innovation. The new 
European stategic framework 2014-2020 focuses on the smart, sustainable and 
inclusive growth. In this context, the role of the education system, in general and 
of the tertiary education in particular, is crucial from both perspectives: 
supporting the development of the learning society and contributing to the 
research and innovation activities. The education system has the major 
contribution in developing the new profile of the global citizen, i.e. new 
competences and skills: digital competences, capacity of learning to learn, abilities 
to manage the changes and the risk and to speed up innovation. 
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1. Politici europene de dezvoltare a societăŃii bazate pe cunoaştere 
InformaŃia şi cunoştinŃele reprezintă componentele vitale ale 

societăŃii, a căror valoare este potenŃată de fenomenul globalizării şi de 
dinamica accentuată a tehnologiilor de vârf, în special a tehnologiei 
informaŃiei şi comunicaŃiei, ceea ce a permis o disponibilizare şi o 
partajare a resurselor, care pot fi accesibile în mediul virtual. În acest 
context, răspândirea cunoaşterii şi generarea de noi cunoştinŃe reprezintă 
un fenomen cu o dinamică accentuată şi cu implicaŃii majore la nivel 
individual şi social. Societatea bazată pe cunoaştere a apărut datorită 
faptului că mixul de procese economice, culturale şi sociale se bazează tot 
mai mult pe cunoaştere şi, din această cauză, cunoaşterea devine un motor 
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al dezvoltării în condiŃii de competitivitate, ceea ce impune un sistem 
echitabil de distribuŃie, acces şi generare de cunoaştere în scopul 
dezvoltării sociale.  

Uniunea Europeană, în contextul tranziŃiei spre societatea bazată pe 
cunoaştere, şi-a propus să asigure cadrul pentru o dezvoltare inteligentă, 
durabilă şi incluzivă1. Societatea bazată pe cunoaştere şi inovare implică 
integrarea noilor infrastructuri tehnologice, cu procesele de cercetare, 
dezvoltare şi inovare, precum şi cu cele educaŃionale, ceea ce contribuie 
nemijlocit la dezvoltarea capitalului intelectual, principala resursă a 
actualei societăŃi. Generarea de cunoaştere, bazată pe stimularea utilizării 
capitalului intelectual, reprezintă factorul cheie de creştere a 
competitivităŃii, de asigurare a unei creşteri sustenabile şi de creştere a 
gradului de integrare socială. Pentru atingerea acestor obiective strategice, 
Uniunea Europeană a precizat unele Ńinte precise. Pentru domeniul 
cercetării şi inovării Ńintele prevăzute pentru 2020 înseamnă alocarea a 3% 
din PIB pentru susŃinerea acestui domeniu, iar pentru domeniul 
educaŃional reprezintă diminuarea abandonului şcolar la sub 10% şi 
creşterea numărului de absolvenŃi ai învăŃământului terŃiar din grupa de 
vârstă 30-34 de ani la 40% din totalul acestui segment de populaŃie.  

Strategia UE 2020 prevede valorificarea mai bună a potenŃialului de 
creştere economic, având ca principale priorităŃi: cercetarea, dezvoltarea şi 
inovare, precum şi îmbunătăŃirea procesului educaŃional. Programul 
specific pentru domeniul cercetării şi inovării (Horizon 2020) prevede2: 

� transformarea UE într-o uniune a inovării; 
� îmbunătăŃirea cooperării între mediul de afaceri şi cel academic 

prin crearea "AlianŃelor bazate pe cunoaştere"; 
� crearea unor noi parteneriate între universităŃi, entităŃi din 

domeniul cercetării şi firmele din sfera afacerilor (comunităŃi bazate pe 
cunoaştere şi inovare); 

� îmbunătăŃirea sistemelor de cercetare şi inovare, în special cele 
private. 

Cadrul strategic pentru cercetare şi inovare 2014-2020 este corelat cu 
strategia EU 2020, urmărind: asigurarea excelenŃei în domeniul ştiinŃific, 
asigurare leadership-ului industrial (inclusiv un suport activ pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii), oferirea unui răspuns adecvat provocărilor 
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societale3. Pentru finanŃarea programului pe orizontul 2014-2020 sunt 
prevăzute fonduri în valoare de 80 miliarde euro pentru implementarea 
acestor politici, ceea ce demonstrează importanŃa acestora. 

Rezultă că în afara schimbărilor rapide, lumea se confruntă şi cu o 
creştere a complexităŃii atât din perspectivă economică, cât şi din 
perspectiva relaŃiilor socio-culturale. Noile structuri şi procese economice 
sunt bazate pe managementul informaŃiei şi cunoaşterii, ceea ce se 
realizează în contextul utilizării unor infrastructuri tehnice complexe, care 
se bazează pe tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiei. În acest context, 
capitalul intelectual are o importanŃă sporită şi tinde să reprezinte o 
pondere tot mai mare în capitalul unei organizaŃii şi a unei comunităŃi.  

 
2. Cunoaştere – Creativitate – Cercetare - Inovare  
Societatea bazată pe cunoaştere este o asociere formală de persoane 

care au interese comune şi care încearcă să combine cunoştinŃele din arii 
specifice de interes, contribuind astfel la cunoaştere. Cunoaşterea ca 
rezultat al percepŃiei, învăŃării şi raŃionamentului, formează componenta 
majoră a oricărei activităŃi, în particular a proceselor socio-economice. 
ActivităŃile din sferele economice, sociale, culturale şi alte activităŃi umane 
sunt puternic dependente de informaŃii şi de cunoştinŃe, acestea 
reprezentând rezultate, dar şi materie primă a acestor procese.  

Societatea s-a bazat întotdeauna pe cunoaştere, chiar dacă a 
promovat-o prin metode empirice, ca de pildă observaŃii şi experienŃe care 
au condus la generalizări transmise din generaŃie în generaŃie. MutaŃiile 
produse în societatea contemporană constau în introducerea noilor 
tehnologii, care înlătură barierele de spaŃiu, de transmitere, stocare, 
partajare şi păstrare a informaŃiilor şi cunoştinŃelor, oferind un mediu 
propice de fertilizare a ideilor, ceea ce conduce la creşterea potenŃialului 
de generare de cunoaştere şi la transformarea acesteia în cel mai important 
capital al societăŃii actuale. 

În contextul actual se discută tot mai mult de societatea creativă, ceea 
ce impune o reflecŃie asupra creativităŃii. Creativitatea este definită ce 
reprezentând capacitatea de a produce ceva nou folosind în mod 
preponderent imaginaŃia, ceea ce generează o nouă soluŃie la o problemă, 
o nouă metodă, un nou obiect artistic sau o nouă formă de reprezentare a 
realităŃii, ideilor, sentimentelor. Deşi există multe perspective şi dezbateri 
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pe această temă, se poate afirma că acest concept se referă la bogăŃia unor 
idei noi şi la originalitatea modului de gândire, de trăire şi de reflectare a 
acestor gânduri şi sentimente în forme originale. Studiile psihologice au 
pus în evidenŃă că nu există o corelaŃie strânsă între creativitate şi 
inteligenŃă, persoanele cu abilităŃi creative având de multe ori un interes 
spre o aparentă dezordine, spre contradicŃii şi dezechilibre, percepute ca 
provocări. Creativitatea reprezintă aşadar un proces mental care implică 
generarea de noi idei sau concepte sau noi asocieri între ideile şi 
conceptele existente, fiind foarte populară abordarea lui George Kneller, 
care încercând să surprindă complexitatea conceptului îl defineşte astfel: 
„Creativitatea constă în a rearanja ceea ce ştim în scopul de a afla ceea ce nu 
ştim”4. Astfel, „Oamenii rearanjează cunoştinŃele şi experienŃa proprie sau a 
altora într-o nouă formă sau model”5. 

Creativitatea percepută intuitiv ca un simplu fenomen, are o 
complexitate ridicată, ceea ce face imposibil un consens în definirea 
conceptului, Ńinând cont şi de faptul că nu se poate opera întotdeauna cu 
tehnici standardizate de evaluare şi măsurare. Studiile în domeniu 
acoperă arii vaste cum sunt: creativitatea ca fenomen cotidian, 
creativitatea ca fenomen excepŃional asociat cu geniul, creativitatea ca 
proces cognitiv sau ca proces călăuzit de o intervenŃie divină, creativitatea 
ca o trăsătură înnăscută sau ca un proces de educaŃie orientat în acest 
scop, ajungându-se până la creativitatea artificială. Dintr-un punct de 
vedere ştiinŃific, produsele gândirii creative, uneori referită ca gândire 
divergentă, sunt considerate ca înglobând atât originalitate, cât şi 
specificitate. Deşi în percepŃia largă, creativitatea este asociată cu 
domeniul artei şi literaturii, aceasta este o componentă esenŃială a inovării 
în mediul de afaceri, economie, arhitectură, ştiinŃă şi tehnică. Deşi natura 
multi-dimensională a creativităŃii produce ambiguităŃi, nu poate fi negată 
influenŃa acesteia asupra dezvoltării unor tehnologii creative, care au 
generat permanent progresul societăŃii. Din perspectivă economică, 
creativitatea este un factor important de recombinare a elementelor în 
scopul producerii de noi tehnologii şi produse, generând astfel creştere 
economică6. Creativitatea contribuie la creşterea capitalului (tangibil sau 
intangibil), iar produsele creative sunt protejate prin dreptul la 
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proprietatea intelectuală. În perspectivă actuală, creativitatea este motorul 
economiei moderne. În viziunea lui Richard Florida dezvoltarea economic 
se bazează pe conceptual 3T: Tehnologie, Talent, ToleranŃă7. 

Subliniind importanŃa creativităŃii, Daniel Pink afirmă că se intră 
într-o nouă epocă în care trebuie îmbunătăŃit şi încurajat raŃionamentul 
mental de dreapta, reprezentând creativitatea şi emoŃia faŃă de cel de 
stânga, reprezentând gândirea logică şi analitică8. 

Deşi sunt recunoscute beneficiile creativităŃii asupra dezvoltării 
societăŃii, atitudinile sociale sunt divizate. Dezvoltarea creativităŃii şi a 
tehnicilor creative este un proces acceptat şi promovat ca necesar în lumea 
academică. Există însă şi o altă faŃetă socială a creativităŃii, respectiv 
autonomia care se creează faŃă de constrângerile şi responsabilităŃile 
sociale. În consecinŃă, unele organizaŃii încurajează creativitatea, 
considerată ca un mod de gândire liber “think outside the box”, care este 
apoi valorificat. Nu în toate cazurile însă, gândirea creativă este încurajată, 
deoarece gradul de libertate conferit de aceasta nu este convenabil, 
depăşind tiparele unor proceduri şi reguli. 

Au existat mai multe încercări de a dezvolta chiar un indice al 
creativităŃii unui individ, în mod similar cu cel al inteligenŃei, încercări 
care au eşuat, deoarece, în cea mai mare parte, măsurarea creativităŃii 
depinde de percepŃia subiectivă a evaluatorului.  

Integrând viziunea mediului academic şi a celui economic, Nickerson9 
propune diferite tehnici creative: 

1. Stabilirea scopului şi intenŃiei; 
2. Dezvoltarea abilităŃilor de bază; 
3. Încurajarea acumulării de cunoştinŃe într-un domeniu specific; 
4. Stimularea şi recompensarea curiozităŃii şi explorării; 
5. Dezvoltarea motivării, în special a celei interne; 
6. Încurajarea încrederii şi a capacităŃii de management a riscului; 
7. Orientarea spre încrederea în sine şi spre dorinŃa de auto-depăşire; 
8. Promovarea creativităŃii; 
9.  Furnizarea oportunităŃilor pentru a descoperi şi alege; 
10. Dezvoltarea auto-managementului (abilităŃi meta-cognitive); 
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11. Utilizarea unor strategii şi tehnici pentru facilitarea performanŃei 
creative; 

12. Facilitarea unei abordări echilibrate; 
 
Este evident că sistemul educaŃional trebuie să utilizeze intensiv 

tehnicile creative, atât la nivelul învăŃământului secundar, cât şi a celui 
terŃiar Nu se poate însă determina în ce măsură poate fi îmbunătăŃită 
capacitatea de creativitate a individului, dar există un consens în ceea ce 
priveşte inhibarea creativităŃii. Nu există o antiteză între creativitate şi 
disciplină, totuşi o exacerbare a activităŃilor structurate conduce la 
inhibarea creativităŃii, cu efecte negative asupra studenŃilor şi cadrelor 
didactice. În acest context, cadrele didactice îşi manifestă îngrijorarea faŃă 
de procesele şi testele standardizate care forŃează profesorii să acorde 
prioritate faptelor şi abilităŃilor analitice, faŃă de procesele creative. 
Creativitatea reprezintă o forŃă istorică: arta şi ştiinŃa transformă ideile 
oamenilor şi perspectivele la nivel mondial, iar inovarea tehnologică 
transformă practicile economice şi sociale10. La începutul secolului XXI 
este recunoscută importanŃa inovării pentru creşterea economică, dar se 
pune şi problema inovării non-tehnologice care poate îmbunătăŃi 
procesele socio-economice (procese organizatorice, educaŃionale, integrare 
socială etc.). 

 
O problemă conceptuală este reprezentată de distincŃia dintre 

creativitate şi inovare. Inovarea este definită ca procesul prin care ideile 
creative sunt aplicate într-un context specific. Adesea, în contextul unei 
organizaŃii, inovarea este percepută holistic, integrând procesele de 
generare de noi idei, noi abordări şi acŃiuni, cu cele de convertire a 
acestora în produse, servicii şi bune practici. Creativitatea devine astfel o 
etapă necesară procesului de inovare, după cum sugerează Amabile: 
„Inovarea începe cu idei creative, creativitatea reprezentând o condiŃie necesară, 
dar nu şi suficientă pentru inovare”11. 

Există un set de definiŃii referitoare la inovare, după cum urmează: 
1. procesul de a face îmbunătăŃiri prin introducerea unui element de 

noutate12; 
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2. introducerea unui element de noutate13;  
3. schimbare care creează o nouă dimensiune a performanŃei14; 
4. o idee creativă care este realizată15 ; 
5. capacitatea de a realiza în mod continuu o stare viitoare dorită16. 
 
În domeniul economic, administrativ şi social, inovarea reprezintă o 

introducerea unei noutăŃi semnificative pentru domeniul respectiv, nu 
doar o schimbare nesemnificativă. Conceptul de inovare se referă la 
schimbări radicale şi incrementale ale produselor, proceselor, serviciilor şi 
paradigmelor. În acest sens, inovarea reprezintă un subiect abordat în 
domeniul economic, de afaceri, sociologic, tehnologic, fiind considerat un 
factor de succes al economiei actuale. Inovarea contribuie în general la 
generarea de valoare adăugată, fiind legată de performanŃă şi creştere prin 
îmbunătăŃirea eficienŃei, productivităŃii calităŃii, poziŃionării competitive 
etc. Inovarea poate avea şi un efect distructiv, prin schimbarea vechilor 
forme şi practici, ceea ce implică un risc destul de mare. Un factor cheie în 
procesul de inovare este menŃinerea unui echilibru între inovarea la nivel 
de proces şi produs, unde inovarea procesului tinde să implice un model 
de afaceri, care să crească satisfacŃia acŃionarilor prin creşterea eficienŃei, 
în timp ce inovarea la nivel de produs, contribuie în mod direct la 
creşterea satisfacŃiei clienŃilor şi în mod indirect la creşterea veniturilor 
realizate. În acest ultim caz trebuie Ńinut cont şi de faptul că inovarea la 
nivel de produs poate implica costuri substanŃiale de cercetare-dezvoltare, 
care să micşoreze profitul realizat şi deci şi satisfacŃia acŃionarilor. 

Trebuie subliniat faptul că în cadrul ciclului de generare de noi 
cunoştinŃe, activitatea de cercetare este cea care integrează activităŃile 
specifice de căutare sistematică şi de formalizare a noilor cunoştinŃe. 
Astfel, pentru domeniul socio-economic în special generarea noului 
rezultă ca urmare a unor procese de cercetare care se bazează pe logică, pe 
rezultate experimentale sau obŃinute accidental. Cercetarea este un proces 
creativ, care pe lângă activităŃile desfăşurate, implică şi un mod original de 
gândire şi reacŃie faŃă de provocări. Aplicarea practică a rezultatelor 
cercetării, conduce la inovare, ceea ce reprezintă o valorificare a noilor 
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idei/soluŃii la care s-a ajuns prin activitatea de cercetare. În acest mod, se 
identifică un ciclu care începe cu etapa de căutare de noi idei/soluŃii 
pentru a răspunde unor necesităŃi de progres într-un domeniu sau de 
îmbunătăŃire a modului de derulare a activităŃilor, ceea ce înseamnă 
procesul de cercetare. Rezultatele cercetării nu sunt direct aplicabile în 
unele cazuri, fiind necesare etape de adaptare a rezultatelor la situaŃii 
reale, proces care marchează transferul de cunoaştere către spaŃiul socio-
economic, unde noile soluŃii/tehnologii prind viaŃă, ceea ce reprezintă 
inovarea. Provocările lumii reale generează iniŃierea unor cicluri cercetare-
inovare succesive derulate într-o spirală ascendentă.   

 
3. Provocări ale societăŃii cunoaşterii pentru sistemul de educaŃie 

terŃiar. 
În contextual societăŃii cunoaşterii, bazată pe capitalul intelectual şi pe 

capacitatea de creativitate şi inovare a acestuia, educaŃia terŃiară devine un 
factor cheie care are două valenŃe esenŃiale, respectiv formarea 
specialiştilor pentru societatea globală bazată pe cunoaştere şi participarea 
activă la procesele de cercetare şi inovare. În acest scop, învăŃământul 
terŃiar este supus unor ample transformări suferind o reformare care să-i 
permită o legătură mai strânsă cu cerinŃele mediului socio-economic, astfel 
încât tinerii absolvenŃi să corespundă profilului specialistului activ în 
spaŃiul global al cunoaşterii. Pentru o mai bună valorificare a potenŃialului 
de creativitate şi cercetare de care dispune mediul academic, este necesară 
o mai bună conectare a universităŃilor cu organizaŃiile de cercetare şi cu 
actorii din mediul de afaceri. Pe lângă aceste provocări, calitatea 
sistemului educaŃional, în special a celui terŃiar, reprezintă o altă direcŃie 
majoră a orizontului de timp apropiat. Acest proces de transformări 
fundamentale se va produce în fiecare Ńară în funcŃie de specificul şi 
tradiŃiile naŃionale, în contextul cooperării între statele membre pentru 
utilizarea celor mai bune experienŃe şi practici, astfel încât să se poată 
realiza un spaŃiu educaŃional European performant. 

Cunoaşterea stării actuale şi tendinŃelor în evoluŃia societăŃii 
reprezintă o cerinŃă pentru adaptarea sistemului educaŃional la cerinŃele 
mediului socio-economic. Sistemul educaŃional european s-a afirmat la 
nivel mondial, dar trebuie să aibă în vedere creşterea competitivităŃii, în 
special în domeniul noilor tehnologii ale informaŃiei şi comunicaŃiei, al 
ştiinŃelor şi tehnologiilor. Trecerea la economia digitală şi la cea a 
cunoaşterii reprezintă o realitate la care sistemul educaŃional trebuie să 
aibă o reacŃie rapidă. 



Mediul de lucru este în permanentă schimbare, ca şi competenŃele 
solicitate de piaŃa forŃei de muncă. AbilităŃile angajaŃilor trebuie să 
corespundă schimbărilor majore care se produc, dintre care se 
menŃionează creşterea cererii de produse care încorporează cunoaştere şi 
tehnologii de vârf, extinderea sectorului de servicii, cu precădere a celor 
digitale, schimbarea mediului organizaŃional. Aceste cerinŃe impun o 
reformare a sistemului educaŃional care, articulat cu procesele de cercetare 
şi dezvoltare educaŃională, vor contribui la formarea acelor competenŃe 
solicitate pe piaŃa forŃei de muncă. Datorită dinamicii accentuate a 
cunoaşterii, este necesară o extindere a proceselor educaŃionale pe tot 
parcursul vieŃii, fie într-un cadru formal, fie informal. În acest sens, 
învăŃământului terŃiar îi revine rolul de a asigura adaptabilitatea 
absolvenŃilor la noul mediu, ceea ce înseamnă o deschidere spre învăŃare 
continuă şi spre o evoluŃie într-un spaŃiu multicultural care se impune în 
condiŃiile globalizării şi mobilităŃii accentuate a forŃei de muncă. Pentru 
atingerea acestui deziderat învăŃământul are ca priorităŃi dezvoltarea 
abilităŃilor de auto-instruire, crearea motivaŃiei pentru lărgirea continuă a 
orizontului cunoaşterii, formarea abilităŃilor de abordare sistemică şi 
creativă a problemelor, dar şi asigurarea unor competenŃe de cunoaştere şi 
înŃelegere a diversităŃii culturale care caracterizează mediul global.  

O altă dimensiune a învăŃământului este abordarea holistică. Deşi 
creşterea complexităŃii induce specializarea pentru asigurarea eficienŃei, 
sistemele educaŃionale şi, în special mediul academic, trebuie să 
promoveze o abordare integrată în care aspectele tehnice, economice, 
ecologice dar şi umane formează un tot care asigură un echilibru în 
dezvoltarea viitoare. Progresul prea rapid, accelerează schimbările, fără a 
lăsa timpul necesar analizării, interpretării şi decantării efectelor colaterale 
ale introducerii schimbărilor. Ne putem referi chiar la noile tehnologii ale 
informaŃiei şi comunicaŃiei, care au produs schimbări majore în ultimele 
decenii. Rezultatele obŃinute în plan tehnic şi în plan economic nu pot fi 
contestate. Ce se întâmplă însă cu natura, cu mediul înconjurător şi cu 
omul în acest context? Câmpurile create de sateliŃi, de antenele de 
comunicaŃie, de comunicaŃia prin microunde (fără fir - wireless) au 
desigur efecte tehnice spectaculoase, o eficienŃă economică imediată, dar 
prin efectele asupra naturii şi asupra omului, pot cauza şi aspecte 
negative, insuficient testate şi evidenŃiate. În acest sens, învăŃământului 
terŃiar îi revine dificila misiune de a promova performanŃa în condiŃii de 
sustenabilitate şi echilibru sub toate aspectele şi de a defini valoarea 
noului într-o abordare holistică.  



Conform noilor obiective strategice europene, miniştrii educaŃiei din 
statele membre ale Uniunii Europene au stabilit următoarele obiective 
concrete pentru sistemul educaŃional şi de formare profesională: 

� creşterea calităŃii şi eficacităŃii sistemelor de educaŃie şi de formare 
profesională din spaŃiul european; 

� facilitarea accesului tuturor la educaŃie şi instruire; 
� deschiderea sistemelor educaŃionale la nivel mondial. 
O altă tendinŃă importantă este cea demografică care influenŃează 

sistemul educaŃional. Se schimbă structura demografică, iar Europa, în 
mod special se confruntă cu fenomenul de îmbătrânire a populaŃiei, în 
contextul creşterii longevităŃii, dar şi a perioadei de activitate.  

Provocările acestor tendinŃe demografice asupra sistemelor 
educaŃionale şi de formare profesională implică: 

� necesitatea de a încuraja oamenii să continue procesul de învăŃare, 
fie în cadrul sistemului tradiŃional de educaŃie/formare profesională, fie 
prin învăŃare informală (auto-instruire, învăŃare prin muncă etc.), pentru a 
creşte şansele de adaptare la schimbările mediului socio-economic şi în 
consecinŃă de integrare socială; 

� necesitatea de a furniza informaŃii şi de a oferi suport pentru 
învăŃare pe o perioadă mai lungă de timp. 

TendinŃele demografice afectează şi pe profesori, aşa cum rezultă din 
analiza datelor statistice. În domeniul învăŃământului terŃiar cadrele 
didactice cu vârsta peste 50 de ani au o pondere de peste 30% în 
majoritatea Ńărilor europene (de exemplu în 2009: România – 33,6%; Belgia 
– 34,4%; Bulgaria – 52,4%; Spania – 34,3%; FranŃa – 38,7%; Letonia – 48,8%; 
Ungaria -45,1% etc.)17. Având în vedere pensionarea acestor cadre 
didactice pe orizontul de timp apropiat, implicaŃiile sunt foarte serioase, 
existând dificultăŃi reale în atragerea tinerilor foarte bine pregătiŃi spre 
cariera didactică. Schimbări semnificative vor fi introduse prin creşterea 
fluxurilor de migraŃie.  

Sistemul de învăŃământ terŃiar este confruntat cu schimbări majore: pe 
de o parte, este necesar un volum de informaŃii tot mai mare şi mai variat, 
pe de altă parte informaŃiile se perimează rapid. Totodată ciclul de 
educaŃie este relativ lung, ceea ce înseamnă că absolvenŃii se vor confrunta 
cu realităŃile mediului socio-economic abia după perioada de formare, 
timp în care pot să apară schimbări semnificative. În faŃa acestei dileme, 

                                                 
17 Prelucrare după date extrase din Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database) 



învăŃământul superior trebuie să se orienteze pe furnizarea cunoştinŃelor 
de bază şi a principiilor necesare fiecărui domeniu, fără a încărca 
prezentările cu foarte multe informaŃii, fiind utilizate faptele şi datele 
necesare raŃionamentului. O prioritate este reprezentată de actualizarea 
cunoştinŃelor, fiind prezentate noile teorii şi concepte, astfel încât 
absolvenŃii să fie promotorii noului pe piaŃa muncii. 

Se pune astfel accentul pe dezvoltarea unui mod de gândire liberă care, 
în sinergie cu deschiderea spre nou, să constituie premisele creativităŃii.   

Luând în considerare Ńintele stabilite prin Strategia UE 2020 
referitoare la educaŃie, respectiv  ponderea de 40% din populaŃia cu vârsta 
între 30 şi 34 ani, grupează Ńările în trei categorii. Se observă că unele Ńări 
au atins deja încă din 2010 acest obiectiv (de exemplu: Belgia – 44,4%; 
Danemarca – 47%; Estonia – 40%; Irlanda – 49,9%; Spania – 40,6%; Cipru – 
45,1%; Lituania – 46,1%; Olanda 41,4%; Marea Britanie – 43%), iar pentru 
orizontul 2020 se vor situa la un nivel superior faŃă de obiectivul stabilit. 
Al doilea grup de Ńări se vor situa cu valori apropiate de Ńinta stabilită. Al 
treilea grup de Ńări estimează că se vor situa sub valoarea stabilită în 2020 
(de exemplu: Italia – 26%; Ungaria – 30,3%; România – 26,7%; Cehia – 32%; 
Grecia – 32% etc.). În această situaŃie se află România care în 2010 are o 
pondere de 18,1% a populaŃiei cu vârsta între 30 şi 34 de ani care au studii 
superioare faŃă de totalul populaŃiei din această grupă de vârstă, estimând 
că în 2020, va reuşi să îmbunătăŃească acest indicator, ajungând la valoarea 
de 26,7%, ceea ce situează România pe ultimele poziŃii în Europa, conform 
graficului prezentat în figura 1.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un alt indicator urmărit în domeniul învăŃământului terŃiar este 

numărul de absolvenŃi ai învăŃământului terŃiar din specialităŃile: ştiinŃe şi 
tehnologie, domenii cu un potenŃial mare de cercetare şi inovare. Din 
această perspectivă, Ńara noastră este bine poziŃionată în spaŃiul european, 

Figura 1. łintele stabilite pentru educaŃia terŃiară în 2020 
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plasându-se în 2009 peste media europeană cu privire la numărul 
studenŃilor care sunt înscrişi la facultăŃi de ştiinŃe şi tehnologie raportat la 
numărul total de studenŃi (14,3%), respectiv ocupă locul 2 după FranŃa 
(FranŃa - 20,2%, iar România – 20%).18  

În afară de aspectele cantitative relevate, se remarcă necesitatea unei 
abordări calitative, ca de exemplu perspectiva interdisciplinară şi 
interculturală în procesul de generare de cunoaştere şi de creativitate care 
trebuie să reprezinte o componentă orizontală a procesului de educaŃie în 
învăŃământul terŃiar. 

 
4. Concluzii   
În concluzie, societatea cunoaşterii nu poate fi edificată decât prin 

sinergia dintre procesele de cunoaştere şi cele de stimulare a creativităŃii, 
cercetării şi inovării. În acest scop, capitalul intelectual cu valenŃele sale 
inovative, relaŃionale, motivaŃionale reprezintă nucleul societăŃii 
cunoaşterii.  

Creşterea nivelului de cunoaştere, a competenŃei şi a abilităŃilor de a 
genera noul depinde în mod direct de sistemul educaŃional şi de formare 
profesională pe tot parcursul vieŃii, care sprijină în mod direct crearea 
unui nou profil al individului angrenat în societatea cunoaşterii, societate 
caracterizată şi prin învăŃarea continuă. Aceste provocări conduc la 
mutaŃii majore la nivel micro- şi macroeconomic, asigurând tranziŃia către 
societatea cunoaşterii în care realizarea valorii adăugate şi a creşterii 
competitivităŃii se află în corelaŃie cu gradul de cunoaştere şi capacitatea 
de a genera noul. 

Rolul învăŃământului terŃiar a crescut, aşa cum este evidenŃiat şi în 
documentele strategice europene, ceea ce implică o direcŃionare mai 
puternică a mediului academic spre cercetare şi inovare, dar şi o regândire 
a procesului educaŃional care să poată crea abilităŃile şi competenŃele de 
care au nevoie absolvenŃii pentru o bună integrare socială în condiŃiile 
societăŃii globale a cunoaşterii. Astfel, sistemul de educaŃie reprezintă un 
motor pentru tranziŃia către economia cunoaşterii, care este o societate 
orientată spre învăŃare. În plus, dificultăŃile actuale generate de criza 
financiară necesită soluŃii rapide şi adecvate, care pot să fie dezvoltate 
numai în parteneriat, valorificând cele mai avansate cunoştinŃe şi rezultate 
ale activităŃilor de cercetare. 

 

                                                 
18 Sursa de date: Eurostat / Science and technology graduates – Total. 
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