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A. REZUMAT
Cu ajutorul materialele compozite se pot realiza aplicații foarte variate, cu
proprietăți corespunzătoare scopului propus și la prețuri avantajoase. Din punct
de vedere constructiv materialele compozite reprezintă o combinaţie de două sau
mai multe materiale, alăturate, cu proprietăți cunoscute pentru fiecare
component, cu scopul de a obţine un material cu proprietăţi noi. Se pot realiza
diverse combinaţii între materiale cum ar fi: materiale de același tip, metale cu
metale sau ceramică cu ceramică; materiale cu proprietăţi fizice şi chimice
diferite ca de exemplu alaturarea de sticlă cu platic sau fibre de carbon cu răşini
epoxidice. În general, un compozit este constituit dintr-un material de bază
(matrice), care prezintă proprietăți mai slabe dar are un preț de cost scăzut,
ranforsat alte tipuri de materiale, de diferite forme, topologii și dimensiuni cu
proprietăţi mecanice, fizice sau chimice foarte bune dar cu preț de cost ridicat.
Materiale compozite au provocat o adevarată revoluție în industrie, mai
ales spre sfârșitul secolului trecut și continuă să se dezvolte cu aceeași putere și
în momentul de față pentru că au multiple avantaje: ele preiau unele proprietăți
utile în procesul de proiectare a unei mașini sau piese ale componentelor sale și
înlătură unele dezavantaje care ar apărea la utilizarea numai a unui singur
element.
Avantaj major al compozitelor și dezvoltarea deosebită a acestor materiale
s-a datorat faptului că pot fi variați un număr mare de parametrii care vor da în
final proprietățile compozitului. De aici și plaja mare de proprietăți care pot fi
obținute în acest fel. Pot fi puse împreună materiale diferite, cu proprități fizice
și chimice diferite, cu forme şi dimensiuni diferite, în proporții diferite. Alt
avantaj al compozitului este că poate avea anumite proprietăţi mai bune decât
proprietăţile fiecărui component al său. De exemplu se cunoaște că pentru
anumite compozite conductibilitatea termică este mai bună decât
conductibilitatea termică a fiecărei faze. Însă, ca o regulă generală, acest lucru
nu se întamplă decât doar pentru o parte dintre proprietăţile compozitului iar o
anumită proprietate sau caracteristică se va situa, de obicei, între valorile avute
de componentele sale.
Din punct de vedere ingineresc importanța unui material compozit rezidă
în posibilitatea de a realiza un compromis optim pentru a obţine un material cu
proprietăţi deosebite şi preţ de cost scăzut. Mai există și alte motive pentru care
materialele compozite au devenit importante. În lumea modernă, puternic
industrializată, există o presiune continuă a opiniei publice pentru reducerea
activităţilor care pot afecta mediul (în mod special activităţile miniere sau
metalurgia). Managementul energiei în scopul economisirii ei reprezintă o alt
motiv pentru care compozitele au o asemenea dezvoltare. Sunt astfel oferite
oportunități enorme pentru utilizarea a materialelor compozite. Ele sunt mai
rezistente, mai ușoare, mai ușor de fabricat, cu un impact asupra mediului mai
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redus, au prețuri mai scazute și nu sunt afectate de cantitațile limitate de materie
primă cum se întâmplă cu materialele clasice. De asemenea consumurile
energetice cu fabricarea sunt mai reduse și au impact mai redus asupra mediului,
majoritatea compozitelor putând fi reciclate. Utilizând materialele compozite
putem produce mașini și componente de mașini mai rezistente, mai mici, mai
ușoare, mai confortabile, cu o durată de viață mai mare și la prețuri de cost mai
scăzute.
In prima secțiune s-a studiat influența temperaturii asupra proprietăților
mecanice ale unor composite cu matrice polimerică. S-au studiat proprietățile
mecanice ale unui compozit armat cu fibre de sticlă supus unor solicitări de
încovoiere. Studiul a fost condus spre a se determina cum influențează
temperatura aceste proprietăți. Se constată că odată cu creșterea temperaturii
rezistența la încovoiere a materialului va scădea. Rezultă că o încălzire , în
timpul funcționării sistemelor mecanice care au în componență astfel de
materiale compozite, duce la scădere a valorilor la care aceste componente se
pot distruge. Această scădere este destul de importantă și trebuie să semnalăm
faptul că, materialele compozite cu matrice polimerică și ranforsate cu fibre de
sticlă se vor distruge ușor chiar la temperature care nu sunt deosebit de înalte (în
cazul nostru 65o C față de 20o C, temperatura mediului ambient). S-a mai
constatat că în cazul unei încălziri (care în practică poate fi accidentală) după
care materialul este adus la temperature inițială, el nu-și pierde proprietățile
mecanice în ceea ce privește încovoierea. În acest moment sunt suficiente date
pentru a se face cercetări viitoare sistematice privind comportarea materialelor
compozite la temperature înalte, întrucât s-a constatat că răspunsul compozitului
la încălzire este semnificativ diferit în ceea ce privește proprietățile lui
mecanice. Rezultatele care se vor obține din aceste studii pe care ne propunem
să le facem vor fi extreme de utile proiectanților care lucrează cu material
ranforsate cu fibre de sticlă.
O altă direcție de cercetare a reprezentat-o identificare proprietăților unor
tipuri de compozite cu matrice polimerică, utilizate în construcția de
autovehicule. Au fost studiate proprietățile unor material propilenice cu
densitate scăzută (LDPE) ranforsate cu fibre de sticlă scurte, composite
poliesterice ranforsate cu fibră de sticlă RT300 și compozit poliesteric HDPE
ranforsat cu fibre scurte de sticlă. Pentru a utiliza aceste compozite în cadrul
unor componente pentru autovehicule este necesar să cunosștem care sunt
proprietățile lor și felul în care se comportă în cazul unor solicitări mecanice.
Unele dintre cele mai utilizate material în construcția de autovehicule îl
reprezintă materialele plastice sau rășinile ranforsate cu fibre de sticlă. Utilizarea
lor în proiectare necesită cunoașterea foarte bună a proprietățile pe care le au
aceste material. Există o serie de cercetări teoretice care prezintă metode de a
calcula aceste proprietăți dar în practică s-a constata că, uneori, valorile
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calculate pot fi destul de departe de valorile reale, lucru datorat în general
faptului că sarje diferite din același compozit pot avea valori destul de diferite
ale proprietăților mecanice. Este greu de a asigura aceleași condiții la fabricare
în cadrul compozitelor. Din acest motiv este necesar de a determina, în multe
cazuri practice, care sunt valorile proprietăților mecanice, prin încercare direct,
pe mașina de încercat. Încercările la tracțiune sunt cele mai utilizate pentru
aceste determinări. Pe baza încercările effectuate pe mașina de tracțiune și a
valorilor obținute se pot trage unele concluzii referitoare la materialele
încercate. Materialele compozite ranforsate cu fibre de stică de tipul RT300 au o
comportare mecanică bună și o rezistență la tracțiune convenabilă pentru o serie
de aplicații inginerești.
Abaterile dimensionale și structural care apar la fabricarea compozitelor
ranforsate cu fibre pot duce la variații semnificative ale proprietăților mecanice
ale acestor material. Aceste efecte au fost studiate în cadrul lucrării. Materialele
compozie cu fibre lungi, aliniate, sunt fi considerate, în abordările teoretice, ca
fiind alcătuite din cilindrii așezați într-o rețea regulată. Acest lucru, în realitate,
este departe de adevăr și este imposibil de a realize în practică o dispunere
perfectă paralelă a fibrelor. De asemenea și în dimensiunile fibrelor există
abateri de la cilindricitate și de la dimensiunile nominale, oferite de fabricant.
Aceste abateri care pot fi dimensionale sau structurale de la valorile teoretice pot
duce la variații ale proprietăților mecanice, calculate în cu ipoteze teoretice
simplificatoare. Fibrele pot să nu fie dispuse în rețea regulată, pot să nu fie
paralele, iar diametrele fibrelor se poate întampla (frecvent) să nu fie egale. S-a
determinat cum pot influența proprietățile mecanice calculate cu formulele
acceptate de literature de specialitate, aceste imperfecțiuni care se întâlnesc
uzual în practică. În timpul fabricării materialului compozit, dar și după aceea,
în timpul depozitării și transportului, pot apărea o serie de imperfecțiuni în
material datorate acțiunilor mecanice sau a unor fenomene chimice ca
fenomenele de difuzie. Acestea pot conduce la modificări care uneori pot fi
semnificative în comportarea materialului compozit și abateri, nedorite, față de
comăportarea teoretică, estimată, a compozitului.
În urma analizei formulelor prezentate în lucrare, se poate concluziona că
variațiile proprietăților fibrei sau ale matricei pot duce în general la variații,
uneori semnificative, în proprietățile compozitului material.
Comportarea unui material compozit laminat de tip Heliopol/ Stratimat
sub acțiunea unor solicitări ciclice de încovoiere a fost analizată în cadrul unor
lucrări publicate și prezentate în bibliografie. Structura laminată compozită este
formată din rășină de tip HELIOPOL 9431ATYX_LSE armată cu fibră de sticlă
STRATIMAT300 cu 5 straturi. Un specimen compozit a fost supus la diferite
mărimi ale deplasării pentru a determina comportamentul hysteretic al
laminatului. Pentru a prezice proprietățile elastice ale compozitelor constituite
din două faze, abordările teoretice sunt realizate fără nici o problemă utilizând
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software bine cunoscut precum ABAQUS, ANSYS și NASTRAN etc. Pentru
compozitele trifazice, predicția proprietăților elastice poate fi făcută prin metoda
omogenizării sau prin metode de mediere.
Au fost determinați experimental coeficienții de dilatare termică liniară
pentru întreaga structură. Au fost utilizate ca materiale de ranforsare în
laminatele compozite materialele livrate sub formă de țesătură din fibre de
sticlă, și panouri cu fibre de sticlă, decupate în mod aleatoriu. Materialele de
ranforsare având diverse greutăți specifice, în combinație cu țesăturile realizate
din sticlă, reprezintă, în general, o soluție potrivită pentru fabricarea unei
structuri compozite solicitată la încovoiere. De exemplu, astfel de structuri au
fost supuse testelor de încovoiere în trei și patru puncte pentru a determina
proprietățile mecanice cele mai importante. Tesatura din sticlă de tip RT300 a
fost utilizată și ca material de ranforsare în structuri compozite pe bază de rășini
poliesterice Au fost realizate diverse cercetări asupra diferitelor structuri
compozite supuse unor încărcări complexe diferite. Limita superioară a
deplasării pune în evidență caracterul hysteretic puternic care apare la utilizarea
acestui tip de material compozit bazat pe rășina HELIOPOL 9431ATYX_LSE
ranforsat cu țesătură de fibră de sticlă STRATIMAT300 cu greutatea specific de
300 g/m2. Rezultatele pot fi utile în aplicații practice ulterioare care utilizează
acest material și care trebuie să țină seama de caracterul histeretic puternic.
In lucrare sunt prezentate, de asemenea, încercări de tracțiune pentru
material fabricat din patru straturi de țesătură de fibră de sticlă CSM600 și
rășină Polylite 440-M888. Se prezintă modurile de rupere întâlnite la epruvete
fabricate din rășini poliesterice armate cu fibre de sticlă cu patru straturi, supuse
la teste de tracțiune până la ruperea finală. Materialul CSM600 (cu greutate
specifică de 600 g / m2) a fost utilizat ca material de ranforsare pentru rășina
poliesterică de tip Polylite 440-M888. Materialele de țesătură din sticlă tip RT
cu diferite greutăți specifice au fost utilizate ca materiale de ranforsare în
composite. Ele pot fi modelate ușor folosind metoda elemententelor finite.
Folosind software-ul Nastran / Patran, s-au analizat diverse laminate compozite
supuse încercărilor în trei puncte și în patru puncte.
Compozitele ranforsare cu fibre de carbon sunt deosebit de utilizate în
aplicații practice. Au fost studiate în lucrare cele mai importante proprietăți
mecanice pe care le prezintă trei material composite preimpregnate, noi, pe bază
de rășină epoxidică 1050 și țesătură de carbon PLAIN 200 cu o greutate
specifică de 200 g / m2, utilizate ca înveliș exterior în panouri compozite ultraușoare de tip sandwich, cu aplicații în industria aerospațială. Au fost dezvoltate
trei tipuri de material de tip prepreg folosind un singur strat, două și trei straturi
și apoi tratate într-o autoclavă cu presiune și temperatură controlată. Diferite
mărimi mecanice pentru aceste trei materiale au fost înregistrate cu ajutorul
mașinii de încercat.
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Țesăturile cu fibre de carbon sunt utilizate atât pentru structuri compozite
de dimensiuni medii, cât și pentru dimensiuni mari, datorită raportului lor ridicat
între rezistența la tracțiune și greutatea specifică. Aceste materiale prezintă o
bună capacitate de așezare și manevrare, o caracteristică care le permite să fie
utilizate în aplicații care reclamă forme complexe.
Datorită proprietăților mecanice bune (rigiditate ridicată) materialul
PLAIN 200 epoxy cu țesătură de carbon poate fi utilizat în diferite tipuri de
composite laminate. O aplicație predilectă o reprezintă utilizarea ca strat exterior
pentru plăci plane de tip sandwich unde miezul este alcătuit dintr-un material
moale, ieftin, cu proprietăți mecanice scăzute. Acest tip de țesătură de carbon
poate fi utilizat, spre exemplu, în realizarea aripilor adaptative în industria
aeronautică. Aceste material obținute folosind fibra de carbon au și proprietăți
termice și electrice deosebite care, adaăgate la proprietățile mecanice deosebite
ale fibrei de carbon, duc la realizarea unor aplicații extreme de utile, cu
precădere în industria aeronautică.
Partea a doua a acestei secțiuni se ocupă de dezvoltarea și îmbunătățirea
cercetării științifice din perspectiva metodicii și a didacticii aplicative de
predare. Studiul prezentat în această parte s-a făcut în concordanță cu Strategia
Naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, Strategia națională
pentru învățământ terțiar 2015–2020 și Memorandumul Comisiei Europene
privind învăţarea pe tot parcursul vieţii, adoptat în octombrie 2000. Aceste
documente invită statele Uniunii Europene să identifice strategii coerente şi
măsuri practice pentru dezvoltarea învăţării continue, dar și pentru dezvoltarea
și îmbunătățirea cercetării științifice din perspectiva metodicii și a didacticii
aplicative de predare.
Dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice din acestă perspectivă
conform studiilor făcute se poate obține prin dezvoltarea sistemului de educaţie
şi de formare profesională initială şi continuă. Noțiunea de "triunghi al
cunoașterii“ – educație, cercetare și inovare – este un element central al
Strategiei Comisiei Europene pentru Educație și Formare 2020 (ET2020), fiind
în continuare promovat de Raportul comun privind stadiul implementării
strategiei ET2020. Consiliul European consideră că educația și formarea sunt
condițiile unei bune funcționări a triunghiului cunoașterii, fiind esențiale pentru
stimularea cercetării, creșterii economice și a numărului locurilor de muncă.
Concluziile Consiliului European și ale reprezentanților guvernelor statelor
membre privind dezvoltarea rolului educației în cadrul unui triunghi al
cunoașterii complet funcțional stabilesc mai multe priorități de acțiune, printre
care: reforma pedagogică, parteneriate cu mediul de afaceri, dezvoltarea unei
culturi a inovării și cercetării științifice în cadrul instituțiilor de învățământ
superior și noi abordări pentru evaluarea calității.
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Se urmărește dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice și din
perspectiva direcției "triunghiului cunoașterii“ precum și prin moduri probabile
de acțiune pentru punerea în practică a acestora, a educației, a calității în
educație care se concretizează prin numeroase studii de cercetare care le-am
reunit în această parte. Topicele cercetate pentru studierea acestui deziderat sunt:
comunicare, calitate, evaluare, didactică și management.
Unitățile de învățământ sunt considerate a fi responsabile în atingerea
unui nivel ridicat în toate topicele cercetate, dar în egală măsură sunt
responsabile și de corelarea între oferta educațională și piața muncii având în
permanență ca deziderat dezvoltarea cercetării științifice, deoarece această
latură prezentă în învățământul universitar este unul din instrumentele reale cele
mai importante de îmbunătăţire a „valorii adăugate” în contextul întregului
proces educaţional.
Indiferent de vârstă un educator are de învăţat în permanenţă, dar desigur
odată cu creşterea experienţei compentenţele umane ale unui bun specialist se
îmbunătăţesc, inclusiv latura cercetătorului prezentă în orice cadru didactic. La
nivelul cercetării științifice și a practicii, consider că trebuie să ajungem, noi
educatorii, cât mai performanţi asupra următoarelor competenţe: ştiinţifică,
psihosocială, managerială, psihopedagogică şi comunicaţională pentru a putea
într-adevăr a fi ceea ce trebuie să fim.
Deschiderea către cercetare și inovaţie este o caracteristică a
universităților noastre, însă, nici o schimbare nu este posibilă fără acordul
implicit şi participarea activă a cadrelor didactice , elevilor ,studenților,
părinţilor şi comunităţii locale.
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A.

SUMMARY

With the help of the composite materials, it is possible to realise a large
sort of applications with parametres corresponding to the proposed purpose and
at advantageous prices. From a constructive point of view, composite materials
are a combination of two or more materials with known properties for each
component in order to obtain a material with new and better properties. Various
combinations can be made between materials such as: materials of the same
type, metals with metals or ceramics with ceramics; materials with different
physical and chemical properties such as glass or carbon fiber with epoxy resins.
Generally, a composite consists of a ground material (matrix) which exhibits
weaker properties but has a low cost price, reinforced with other types of
materials, of different shapes, topologies and dimensions with very good
mechanical, physical or chemical properties but with low costs. Composite
materials have caused a real revolution in industry, especially towards the end of
the last century, and continue to develop with the same power now because they
have many advantages: they take on some useful properties in designing a
machine or parts of its components and removes some disadvantages that would
arise when using only one element.
The major advantage of the composites and the particular development of
these materials is due to the fact that a large number of parameters can be varied
which will finally yield the properties of the composite. Hence the great range of
properties that can be obtained in this way. Different materials can be put
together with different physical and chemical properties, with different shapes
and sizes in different proportions. Another advantage of the composite is that it
can have some properties better than the properties of each component. For
example, it is known that for certain composites the thermal conductivity is
better than the thermal conductivity of each phase. However, as a general rule,
this only happens for some of the properties of the composite, and a certain
property or characteristic will usually be between the values of its components.
From the engineering point of view, the importance of a composite
material consists in the possibility of achieving an optimal compromise in order
to obtain a material with special properties and low cost. There are other reasons
why composite materials have become important. In the modern, highly
industrialized world, there is a continuing pressure of public opinion to reduce
activities that may affect the environment (especially mining or metallurgy).
Energy management in order to save it is another reason why composites have
such a development. There are thus enormous opportunities for the use of
composite materials. They are more resistant, lighter, easier to manufacture,
with less impact on the environment, have lower prices, and are not affected by
limited quantities of raw material as is the case with classical materials. Also,
energy consumption with manufacturing is lower and has a lower impact on the
11

environment, most of the composites being recyclable. Using composite
materials, we can produce more durable, smaller, lighter, more comfortable cars
and car components with a longer life and lower cost.
In the first section we studied the influence of temperature on the
mechanical properties of some polymeric matrix composites. The mechanical
properties of glass fiber reinforced composite subjected to bending stresses were
studied. The study was conducted to determine how the temperature influences
these properties. It is noted that with increasing temperature the bending strength
of the material will decrease. It follows that heating during the operation of
mechanical systems comprising such composite materials leads to a decrease in
the values at which these components may be destroyed. This decrease is quite
important and we have to signal that glass fiber-reinforced polymer matrix
composites will be easily destroyed even at very low temperatures (in our case
65 ° C to 20 ° C, ambient temperature ambient). It has also been found that in
case of heating (which in practice can be accidental) after which the material is
brought to the initial temperature, it does not lose its bending mechanical
properties. At this time, there is sufficient data to undertake systematic future
research on the behavior of high temperature composite materials, as it has been
found that the heating composite response is significantly different in terms of
its mechanical properties. The results that will be obtained from these studies
that we propose to do will be extremely useful to designers working with
reinforced fiberglass material.
Another direction of research was an identification of the properties of
certain types of polymeric matrix composites used in the construction of motor
vehicles. The properties of low-density propylene (LDPE) reinforced with short
glass fibers, RT300 reinforced polyester composite composites and glass fiberreinforced HDPE polyester composite have been studied. In order to use these
composites in vehicle components it is necessary to know what their properties
are and how they behave in case of mechanical stresses.
Some of the most used material in vehicle construction is plastics or glass
reinforced resins. Their use in design requires very good knowledge of the
properties of this material. There are a number of theoretical researches which
present methods to calculate these properties but in practice find that sometimes
the calculated values may be quite far from the actual values, which is generally
due to the fact that different fabrics of the same composite can have quite a
number of values different mechanical properties. It is difficult to ensure the
same manufacturing conditions within the composites. For this reason it is
necessary to determine, in many practical cases, what are the values of the
mechanical properties by direct testing on the test machine. The traction tests are
most used for these determinations. Based on the tests performed on the traction
unit and the values obtained, some conclusions can be drawn regarding the
tested materials. Fiber reinforced composite materials of the RT300 type have

12

good mechanical behavior and traction resistance suitable for a number of
engineering applications.
The dimensional and structural deviations that occur in the manufacture of
fiber-reinforced composites can lead to significant variations in the mechanical
properties of these materials. These effects have been studied in the paper.
Long-fiber fiber-aligned materials are considered, in theoretical approaches, to
be composed of cylinders placed in a regular network. This, in fact, is far from
the truth and it is impossible to realize in practice a perfect parallel arrangement
of the fibers. Also in the fiber dimensions there are deviations from the cylinder
and from the nominal sizes offered by the manufacturer.
These deviations that may be dimensional or structural from the
theoretical values may lead to variations in mechanical properties, calculated
with simplified theoretical hypotheses. The fibers may not be arranged in a
regular network, they may not be parallel and the diameters of the fibers may
(often) not be equal. It has been determined how the mechanical properties
calculated with the formulas accepted by the literature can influence these
imperfections that are commonly encountered in practice. During manufacture
of the composite material, but also thereafter, during storage and transport, a
series of imperfections may occur in the material due to mechanical action or
chemical phenomena such as diffusion phenomena. These may lead to changes
that may sometimes be significant in the behavior of composite material and
undesirable deviations from predicted theoretical composition of the composite.
Following the analysis of the formulae presented in the paper, it can be
concluded that variations in the properties of the fiber or the matrix can
generally lead to variations, sometimes significant, in the properties of the
composite material.
The behavior of a Heliopol / Stratimat laminated composite material
under the action of cyclic bending stresses was analyzed in some papers
published and presented in the References. The laminated composite structure is
made of HELIOPOL 9431ATYX_LSE reinforced with STRATIMAT300 5layer fiberglass. A composite specimen was subjected to different displacement
sizes to determine the hysteresis behavior of the laminate. To predict the elastic
properties of two-phase composites, theoretical approaches are made without
any problem using well-known software such as ABAQUS, ANSYS and
NASTRAN, etc. For three-phase composites, the prediction of elastic properties
can be done by the homogenization method or by variational methods.
Experimental coefficients of linear thermal expansion were determined
for the whole structure. Reinforcing materials in composite laminates have been
used as glass fiber fabrics and glass fiber panels randomly cut. Reinforcing
materials of various specific weights, in combination with glass fabrics, are
generally a suitable solution for manufacturing a composite structure required
for bending. For example, such structures were subjected to three- and fourpoint bending tests to determine the most important mechanical properties.
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RT300 glass fabric was also used as reinforcement material in composite
structures based on polyester resins. Various investigations were made on
different composite structures subjected to different complex loads. The upper
limit of displacement highlights the strong hysterical character that occurs when
using this type of composite material based on HELIOPOL 9431ATYX_LSE
resin reinforced with STRATIMAT300 glass fiber fabric weighing 300 g / m2.
The results may be useful in later practical applications using this material and
which should take into account the strong hysteretic character.
In the our work are also shown traction tests for the material made of four
layers of CSM600 glass fiber fabric and Polylite 440-M888 resin. Described are
the breaking patterns encountered in specimens made from four-layer fiberglass
reinforced polyester resins subjected to traction tests until final tearing. The
CSM600 (600 g / m 2 specific gravity) was used as Polylite 440-M888 polyester
resin reinforcing material. The RT glass fabric materials of different specific
weights were used as reinforcing materials in composite. They can be easily
modeled using the finite element method. Using Nastran / Patran software,
various composite laminates subjected to three-point and four-point testing were
analyzed.
Carbon fiber reinforcement composites are especially used in practical
applications. The most important mechanical properties of three new preimpregnated composite materials based on epoxy resin 1050 and PLAIN 200
carbon fiber with a specific gravity of 200 g / m2 were studied in the paper, used
in composite panels sandwich, with applications in the aerospace industry. Three
types of prepreg type material were developed using single layer, two and three
layers and then treated in a pressure and controlled autoclave. Different
mechanical sizes for these three materials were recorded using the test machine.
Carbon fiber fabrics are used for both medium and large composite
structures due to their high tensile strength and specific weight ratio. These
materials have good seating and handling capabilities, a feature that allows them
to be used in applications that require complex shapes.
Due to its good mechanical properties (high stiffness), PLAIN 200 carbon
fiber epoxy can be used in various types of laminated composites. A preferred
application is the use as an outer layer for flat sandwich plates where the core
consists of a soft, inexpensive material with low mechanical properties. This
type of carbon fiber can be used, for example, in the development of adaptive
wings in the aeronautical industry. These carbon fiber materials also have
special thermal and electrical properties, which add to the particular mechanical
properties of carbon fiber, lead to some extremely useful applications, especially
in the aeronautical industry.
The second part of this section is concerned with the development and
improvement of scientific research from the point of view of Methods and
applied teaching. The study presented in this part was made in accordance with
the National Strategy of Research, Development and Innovation 2014-2020, the
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National Strategy for Tertiary Education 2015-2020 and the Memorandum of
the European Commission with regard to lifelong learning, adopted in October
2000. This documents invite the states members of the European Union to find
coherent strategies and practical measures for the development of continual
learning, and also for the development and improvement of scientific research
from the point of view of Methods and applied teaching.
From this point of view, in accordance with the studies which were
carried out, the development and improvement of scientific research can be
achieved by developing the system of initial and continual education and
professional formation. The notion of „knowledge triangle“ – education,
research and innovation – is a central element of the European Commission
Strategy for Education and Formation 2020 (ET2020), being further promoted
by the common report concerning the stage of implementation of the ET2020
strategy. The European Council considers that education and professional
formation are the background for a proper working of the knowledge triangle,
being essential to stimulate research, economic growth and employment. The
conclusions of the European Council and the representatives of the governments
concerning a growing part of education within the framework of a fully
functional knowledge triangle establish several action priorities, among which:
pedagogical reform, partnerships with the business environment, developing a
culture of inovation and scientific research in higher education institutes and
new approaches for the assessment of quality.
The aims are to develop and improve the scientific research also from the
point of view of the „knowledge triangle“, as well as to find feasible action
procedures to put them in practice, a high quality education which materializes
itself through numerous research papers which I gathered in this section. The
topics investigated with the purpose of studying this desideratum are:
communication, quality, assessment, teaching and management.
Education centres are considered responsible to reach a high level in all the
investigated topics, and equally to correlate the educational offer with the labour
market, having as a permanent desideratum the development of scientific
research, since this aspect of university education is one of the most important
and effective instruments to improve the „added value“ in the context of the
whole education process.
Regardless of age, en educator has to learn permanently but, certainly,
alongside with experience the human competencies are improving, included the
research side present in any educator. At the level of scientific research and
practice, I consider that we, the educators, should achieve performance in the
following areas: scientific, psycho-social, managerial, psycho-pedagogical and
communicability, to really and truly be what we have to be.
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The opening to research and innovation is a characteristic of our
universities, but no change is possible without the implicit agreement and active
participation of educators, pupils, students, parents and local communities.
B. CONȚINUTUL TEZEI
PARTEA I. REALIZĂRI ȘTIINȚIFICE, PROFESIONALE ȘI ACADEMICE

I.1. Dezvoltarea și studiul unor noi materiale compozite
1.1. Introducere
Materialele compozite au constituit o modalitate de a realiza materiale
pentru diferite și foarte variate aplicații, cu proprietăți corespunzătoare scopului
propus și la prețuri avantajoase. Din punct de vedere constructiv ele reprezintă o
combinaţie de materiale, alăturate, cu proprietăți cunoscute în scopul de a obţine
un material cu proprietăţi noi. Se pot realiza diverse combinaţii între materiale
cum ar fi: materiale de același tip, metale cu metale sau ceramică cu ceramică;
materiale cu proprietăţi fizice şi chimice diferite ca de exemplu alaturarea de
sticlă cu platic sau fibre de carbon cu răşini epoxidice. În general, un compozit
este constituit dintr-un material de bază (matrice), care prezintă proprități mai
slabe dar are un preț de cost scăzut, ranforsat alte tipuri de materiale, de diferite
forme, topologii și dimensiuni cu proprietăţi mecanice, fizice sau chimice foarte
bune dar cu preț de cost ridicat. Materiale compozite au provocat o adevarată
revoluție în industrie, mai ales spre sfârșitul secolului trecut și continuă să se
dezvolte cu aceeași putere și în momentul de față.
Materialele compozite au multiple avantaje: ele preiau unele proprietăți
utile în procesul de proiectare a unei mașini sau piese ale componentelor sale și
înlătură unele dezavantaje care ar apărea la utilizarea numai a unui singur
element. Să dăm un exemplu: tungstenul este un material cu proprietăți
mecanice excelente, cu o rigiditate foarte mare (405GPa) dar foarte greu
(densitatea este 19.300 kg/m3). El poate fi folosit într-o combinație de material
compozit alături de o rășină epoxidică care oferă materialului nou o rigiditate
excelentă (306 GPa) dar cu o greutate rezonabilă (densitatea noului material
1.500 kg/m3). La fel, fibrele de carbon au proprități mecanice ridicate, (o
rigiditate de cca 1.000 GPa) dar utilizarea nu este convenabilă cauza preţului
foarte ridicat. Dacă însă sunt folosite într-un compozite pe bază de rășini epoxi
se obţine un material care are atât un preț convenabil dar și preț redus. Un
avantaj al compozitelor ranforsate cu fibre faptul că ruperea unei fibre (sau a
mai multora) nu va mai fi o amorsă de fisură, ceea ce se întâmplă atunci când
materialul este compus doar dintr-o componentă.
Avantaj major al compozitelor și dezvoltarea deosebită a acestor materiale
s-a datorat faptului că pot fi variați un număr mare de parametrii care vor da în
final propritățile compozitului. De aici și plaja mare de proprități care pot fi
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obținute în acest fel. Pot fi puse împreună materiale diferite, cu proprități fizice
și chimice diferite, cu forme şi dimensiuni diferite, în proporții diferite. Alt
avantaj al compozitului este că poate avea anumite proprietăţi mai bune decât
proprietăţile fiecărui component al său. De exemplu se cunoaște că pentru
anumite compozite conductibilitatea termică este mai bună decât
conductibilitatea termică a fiecărei faze. Însă, ca o regulă generală, acest lucru
nu se întamplă decât doar pentru o parte dintre proprietăţile compozitului iar o
anumită proprietate sau caracteristică se va situa, de obicei, între valorile avute
de componentele sale.
Din punct de vedere ingineresc importanța unui material compozit rezidă
în posibilitatea de a realiza un compromis optim pentru a obţine un material cu
proprietăţi deosebite şi preţ de cost scăzut. Mai există și alte motive pentru care
materialele compozite au devenit importante. În lumea modernă, puternic
industrializată, există o presiune continuă a opiniei publice pentru reducerea
activităţilor care pot afecta mediul (în mod special activităţile miniere sau
metalurgia). Managementul energiei în scopul economisirii ei reprezintă o alt
motiv pentru care compozitele au o asemenea dezvoltare. Sunt astfel oferite
oportunități enorme pentru utilizarea a materialelor compozite. Ele sunt mai
rezistente, mai ușoare, mai ușor de fabricat, cu un impact asupra mediului mai
redus, au prețuri mai scazute și nu sunt afectate de cantitațile limitate de materie
primă cum se întâmplă cu materialele clasice. De asemenea consumurile
energetice cu fabricarea sunt mai reduse și au impact mai redus asupra mediului,
majoritatea compozitelor putând fi reciclate. Utilizând materialele compozite
putem produce mașini și componente de mașini mai rezistente, mai mici, mai
ușoare, mai confortabile, cu o durată de viață mai mare și la prețuri de cost mai
scăzute.
Studiul acestor materiale din punctul de vedere al proprităților mecanice
se impune în acest context iar autoarea a participat și a realizat numeroase
cercetări în domeniul respectiv, publicate în reviste de specialitate sau prezentate
la conferințe științifice. Lucrările din referințele [1]-[80], dintre care multe ale
autoarei, dau o imagine a domeniului studiat ca și o imagfinbe apreocupărilor
autoreai până în momentul susținerii lucrării de doctorat.
1.2. Influența temperaturii asupra proprietăților mecanice ale unor
compozite cu matrice polimerică
1.2.1. Considerații generale
Rezultatele prezentate în cadrul acestei secțiuni au fost obținute de către
autor în cadrul unor cercetări și colaborări între Universitatea Petru Maior din
Târgu Mureș, Universitatea TRANSILVANIA din Brașov și INAR SA Brașov.
S-au studiat proprietățile mecanice ale unui compozit armat cu fibre de sticlă
supus unor solicitări de încovoiere. Studiul a fost condus spre a se determina
cum influențează temperatura aceste proprietăți. Rezultate au fost publicate in
(Gheorghe)
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1.2.2. Metodele de studiu utilizate
În cele ce urmează se prezintă rezultatele obținute în urma încercării la
încovoiere a unor epruvete cu matrice polimerică.
Pentru încercări a fost utilizat un material compozit fabricat sub formă de
placă de 12 mm, realizat din țesătură din fibră de sticlă înglobată într-o matrice
polimerică. Pentru realizarea materialului au fost suprapuse 15 straturi de
țesătură de fibră de sticlă, cu grosimea de 0,8 mm (Figura 2).Grosimea
materialului obținut este de 12 mm. Din această placă s-au tăiat 20 de epruvete
cu dimensiunile (Fig. 1.3): Lungimea 100 mm; Lățimea 4,5 mm; Grosimea 12
mm. O epruvetă este sprijinită pe doi supoți (reazeme) și este solicitată printr-o
forță aplicată la mijlocul epruvetei, care va da o solicitare de încovoiere.
Avansarea acestei sarcini se face cu o viteză constantă. Săgeata produsă de forța
de încărcare este măsurată și înregistrată. Se obține astfel curba forță-săgeată.
În Figura 1.1 este reprezentat modalitatea de încercare a epruvetei. În
cazul nostru piesa de încercat este plasată între doi cilindrii situați la distanța de
80 mm, fixă în timpul încercării. La mijlocul epruvetei acționeză o forță
cunoscută F. Sub acțiunea acestei forței epruveta suferă o deformație. Se
notează cu f săgeata epruvetei măsurată la mijlocul ei.
Epruveta se consiederă că se rupe în momentul în care apare prima cădere
în graficul forță-deplasare.
50

F
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h

40

N

40
100

N

Figura 1.1. Schița încercării la încovoire în trei puncte

Figura 1.2. Materialul studiat
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Figura 1.3. Epruvetele încercate
Epruvetele au fost împărțite în 4 grupe pentru a fi supuse la 4 temperaturi
diferite. Astfel, primul grup, numerotat de la 1 la 6 au fost încercate la
temperatura camerei de 20o C. Epruvete numerotate cu 7, 8 și 9 au fost încălzite
la 50 o C și încercate la această temperatură. Epruvetele numerotate cu 10, 11 și
12 au fost încălzite și testate la 65o C iar cele numerotate 13, 14 și 15 au fost
încălzite la 100 o , menținute 1 zi la această temperatură , după care au fost
aduse la temperatura camerei și încercate. Forța F de apăsare pe epruvetă a avut
o viteză de înaintare de 0.1 mm/s.
In Figura 1.4 este prezentat standul pe care s-au făcut încercările în
laborator.

Figura 1.4. Încercarea epruvetelor pe stand
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Pentru fiecare dintre epruvete a fost trasata graficul forță-săgeată. În
Figura 1.5 este prezentată înregistrarea pentru prima epruvetă încercată iar în
figura 1.6 sunt puse, pe același graphic, curbele forță-săgeată pentru toate cele 6
epruvete încercate la temperature camerei de 20 o C. În Tabelul 1 sunt prezentate
rezultatele numerice obținute în acest set de încercări. Figurile 1.5 și 1.6
reprezintă graficul forță-săgeata pentru aceste încercări.

Figura 1.5. Graficul forță-săgeată pentru epruveta nr.1

Figura 1.6. Graficul forță-săgeată pentru toate epruvetele din primul set
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Tabelul 1. Valorile maxime înregistrate în cadrul încercării de încovoiere în trei
puncte la epruvete încercate la 20 o C
Tensiunea
Material ranforsat
Dimensiunile
de
cu fibră de sticlă,
Forța de
epruvetei
Săgeata
încovoiere
încălzit la 100ºC și
apăsare
răcit la 25oC

Lățime

Grosime

δ

[daN]

[mm]

[mm]

[mm]

[MPa]

Epruveta no. 1

328,00

3,05

14,50

11,20

21,64

Epruveta no. 2

372,00

3,19

14,50

11,40

23,69

Epruveta no 3

340,00

3,31

14,50

11,10

22,84

Epruveta no. 4

377,00

2,94

14,50

11,80

22,41

Epruveta no. 5

381,00

3,05

14,50

11,90

22,27

Epruveta no. 6

379,00

2,95

14,50

11,90

22,15

Epruvetele 7,8 și 9 au fost încălzite la temperature de 50 o C după care au
fost încercate la încovoiere în trei puncte la această temperatură. Temperatura a
fost măsurată în cursul încercărilor cu un termometru electronic (Figura 1.7).

Figura 1.7. Măsurarea temperaturii în mediul în care se află standul de încercare
Viteza cu care a fost aplicată forța de apăsare a fost de 0.1 mm/s. In
Figura1.8 este prezentat graficul forță-săgeată pentru epruvete încălzite la 50 oC.
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Figura 1.8. Graficul forță-săgeată pentru epruvetele încălzite la 50o C
Tabelul 2 prezintă valorile maxime înregistrate în cadrul încercării de încovoiere
în trei puncte la epruvetele încercate la 50 o C.
Tabelul 2. Valorile maxime înregistrate în cadrul încercării de încovoiere
în trei puncte la epruvete încercate la 50ºC.
Tensiunea
Dimensiunile
Material ranforsat
de
Forța de
epruvetei
cu fibră de sticlă,
Săgeata
încovoiere
apăsare
o
încălzit la 55 C
δ
Lățime Grosime
[daN]

[mm]

[mm]

[mm]

[MPa]

Epruveta no. 7

255,34

5,96

14,50

11,10

21,64

Epruveta no. 8

240,00

6,49

14,50

11,00

23,69

Epruveta no. 9

278,00

6,52

14,50

11,60

22,15

S-au făcut încercări la încovoiere pentru epruvetele încălzite la
temperature de 65 ºC (epruvetele numerotate cu 10, 11 și 12 – cel de-al treilea
grup de eprubete). Temperatura a fost măsurată cu un termometru electronic ca
în Fig.1.9.
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Figura 1.9. Măsurarea temperaturii cu ajutorul unui termometru electronic

Figura 1.10. Graficul forță-săgeată pentru epruvetele încălzite la 65o C
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Figura 1.11. Epruveta ranforsată cu fibră de sticlă pusă pe standul de încercare
Viteza de înaintare a poansonului a fost de 0.1 mm/s. In Figura 10 este
reprezentat graficul forță-săgeată pentru cele trei epruvete, încălzite la
temperature de 65o C. Tabelul 3 prezintă valorile maxime înregistrate în cadrul
încercării de încovoiere în trei puncte la epruvetele încercate la 65 o C.
Tabelul 3. Valorile maxime înregistrate în cadrul încercării de încovoiere în trei
puncte încercate la 65ºC
Tensiunea
Dimensiunile
Material ranforsat
de
Forța de
epruvetei
cu fibră de sticlă,
Săgeata
încovoiere
apăsare
o
încălzit la 65 C
δ
Lățime Grosime
[daN]

[mm]

[mm]

[mm]

[MPa]

Epruveta no. 10

25,84

3,17

14,50

12,00

1,49

Epruveta no. 11

33,77

4,02

14,50

11,00

2,31

Epruveta no. 12

30,13

3,84

14,50

10,80

2,14

Ultimele trei epruvete confecționate au fost încălzite la temperature de
100 °C. Au fost apoi răcite la temperature camerei și s-au făcut încercările la
încovoiere la fel ca și în cazul celorlalte epruvete. Viteza de apăsare a
poansonului a fost de 0.1 mm /s. In Fig. 1.11 este prezentată o epruvetă în
timpul încercării.
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În Fig. 1.12 este prezentată digrama forță-săgeată în acest caz. Valorile maxime
în acest caz sunt prezentate în Tabelul 4.
Pâslitură 12mm
încălzită la 100ºC, răcită la 25ºC
400

350

300

Epruveta 13

Forţă [daN]

250

Epruveta 14
200

Epruveta 15

150

100

50

0
0

2

4

6

8

10

12

Săgeată [m m ]

Figura 1.12. Graficul forță-săgeată pentru epruvetele încălzite la 100o C și
răcite
Tabelul 4. Valorile maxime înregistrate în cadrul încercării de încovoiere în trei
puncte pentru epruvete încălzite la 100ºC și răcite
Tensiunea
Material ranforsat
Dimensiunile
de
cu fibră de sticlă,
Forța de
epruvetei
Săgeata
încovoiere
încălzit la 100ºC și apăsare
răcit la 25oC

Lățime

Grosime

δ

[daN]

[mm]

[mm]

[mm]

[MPa]

Epruveta no. 13

368,00

3,34

14,50

11,70

22,25

Epruveta no. 14

333,92

3,53

14,50

11,90

19,51

Epruveta no. 15

327,00

3,69

14,50

11,30

21,19

In Fig. 1.13 sunt prezentate împreună graficele forță-săgeată pentru cele patru
situații de încercare.
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Figura 1.13. Graficele forță-săgeată pentru cele patru situații de încercare
1.2.3. Concluzii
Studiul a avut ca scop identificarea comportării materialului studiat în
cazul în care este supus la încălzire. Se constată că odată cu creșterea
temperaturii rezistența la încovoiere a materialului va scădea. Rezultă că o
încălzire , în timpul funcționării sistemelor mecanice care au în componență
astfel de materiale compozite, duce la scădere a valorilor la care aceste
componente se pot distruge. Această scădere este destul de importantă și trebuie
să semnalăm faptul că, materialele compozite cu matrice polimerică și ranforsate
cu fibre de sticlă se vor distruge ușor chiar la temperature care nu sunt deosebit
de înalte (în cazul nostru 65o C față de 20o C, temperature mediului ambiant. S-a
mai constatat că în cazul unei încălziri (care în practică poate fi accidentală)
după care materialul este adus la temperature inițială, el nu-si pierde
proprietățile mecanice în ceea ce privește încovoierea. S-a folosit un număr mic
de epruvete pentru a identifică o comportare a materialului în condiții de
încălzire. În acest moment sunt suficiente date pentru a se face cercetări viitoare
sistematice privind comportarea materialelor compozite la temperature înalte,
întrucât s-a constatat că răspunsul compozitului la încălzire este semnificativ
diferit în ceea ce privește proprietățile lui mecanice. Rezultatele care se vor
obține din aceste studii pe care ne propunem să le facem vor fi extreme de utile
proiectanților care lucrează cu material ranforsate cu fibre de sticlă.
1.3. Identificarea proprietăților unor tipuri de compozite cu matrice
polimerică utilizate în construcția de autovehicule

26

1.3.1. Introducere
În cadrul acestei secțiuni sunt prezentate proprietăți unor material
propilenice cu densitate scăzută (LDPE) ranforsate cu fibre de sticlă scurte,
composite poliesterice ranforsate cu fibră de sticlă RT300 și compozit
poliesteric HDPE ranforsat cu fibre scurte de sticlă. Pentru a utiliza aceste
compozite în cadrul unor componente pentru autovehicule este necesar să
cunosștem care sunt proprietățile lor și felul în care se comport în cazul unor
solicitări mecanice.
Unele dintre cele mai utilizate material în construcția de autovehicule îl
reprezintă materialele plastice sau rășinile ranforsate cu fibre de sticlă. Utilizarea
lor în proiectare necesită cunoașterea foarte bună a proprietățile pe care le au
aceste material. Există o serie de cercetări teoretice care prezintă metode de a
calcula aceste proprietăți [81], [82] dar în practică s-a constata că, uneori,
valorile calculate pot fi destul de departe de valorile reale, lucru datorat în
general faptului că sarje diferite din același compozit pot avea valori destul de
diferite ale proprietăților mecanice. Este greu de a asigura aceleași condiții la
fabricare în cadrul compozitelor. Din acest motiv este necesar de a determina, în
multe cazuri practice, care sunt valorile proprietăților mecanice, prin încercare
direct, pe mașina de încercat. Încercările la tracțiune sunt cele mai utilizate
pentru aceste determinări [83-86].

1.3.2. Tipuri de epruvete încercate
S-au executat un set de epruvete din polietilena de înaltă rezistență
(HDPE) care au fost grupate câte 10 în funcție de testul care se va face. Dacă
epruvetele s-au rupt în cadrul testului atunci ele au fost înlocuite de epruvete de
rezervă. Testul de tracțiune a fost efectuat pe epruvetele din LDPE și HDPE.
Epruvetele au fost executate respectând standardele ISO 294-1 și ISO 294-3
care descriu ace st fel de încercări. În Fig. 1.14 sunt prezentate căteva epruvete
fabricate din (LDPE).
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Figura 1.14. Epruvete din polietilenă de joasă densitate (LDPE) ranforsate cu
fibre de sticlă
Au mai fost încercate epruvete fabricate din rășină poliesterică ranforsate
cu fibre de stică, decupate în direcția urzelii (FSU) (Fig. 1.15) și în direcția
bătăturii (FSB) (Fig. 1.16). Epruvetele au fost încercate conform standardelor
ISO 527-4.

Figura 1.15. Epruvete din rășină poliesterică ranforsate cu fibre de sticlă RT300
decupate după direcția urzelii
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Figura 1.16-3. Epruvete din rășină poliesterică ranforsate cu fibre de sticlă
RT300 decupate după direcția bătăturii
Încercările la tracțiune s-au efectuat asupra unor epruvete decupate la un
unghi de 45o față de urzeală. (Fig.1.17).

Figura 1.17. Compozit din rășină poliesterică ranforsată cu fibre de sticlă
RT300, după încercarea de tracțiune după direcția urzelii
1.3.3. Rezultate
Rezultatele seriei de încercări T01 sunt prezentate în Fig. 1.18. Valorile
medii ale rezultatelor încercărilor pentru seriile de încercări sunt prezentate în
tabelele 5-8. În fiecare set de încercări au fost utilizate 10 epruvete.
Tabelul 5. Valorile medii ale forței la rupere pentru LPDE ranforsat cu fibre de
stică pentru setul de epruvete T01
Mărimea
Valoarea
1036
Forța (N)
Deplasarea (mm)
9,17
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Tabelul 6. Valorile medii ale forței la rupere pentru LPDE ranforsat cu fibre de
stică pentru setul de epruvete T02
Mărimea
Valoarea
826
Forța (N)
Deplasarea (mm)
9,72
Tabelul 7. Valorile medii ale forței la rupere pentru LPDE ranforsat cu fibre de
stică pentru setul de epruvete T03
Mărimea
Valoarea
887
Forța (N)
Deplasarea (mm)
9,28
Tabelul 8. Valorile medii ale forței la rupere pentru LPDE ranforsat cu fibre de
stică pentru setul de epruvete T04
Mărimea
Valoarea
697
Forța (N)
Deplasarea (mm)
8,53
Pentru cele 4 tipuri de epruvete încercate s-au obținut următoarele valori
pentru modulul de elasticitate longitudinal: ET01=271.145MPa; ET02=203.951
MPa; ET03 = 229.396 MPa; ET04 = 196.108 MPa. Epruvete executate din rășini
poliesterice ranforsate cu fibră de stică RT300, (denumite FSU și FSB),
decupate în direcția urzelii și a bătăturii au fos și ele supuse la încercări de
tracțiune. Am denumit aceste seturi T05 și T06. Aceste epruvete s-au rupt în
mod exploziv, demonstrând astfel că există o legătură bună realizată între fibră
și rășină. În ceea ce privește materialul RT300 modul de rupere dovedește o
legătură mai slabă între rășină și fibră. În Fig. 1.19 este prezentat montajul
încercării efectuate pe mașina de tracțiune. Aspecte ale secțiunii rupte sunt
prezentate in Fig. 1.20-1.24.

Figura 1.18. Rezultatele experimentale pentru setul de epruvete T01
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Caracteristicile geometrice ale epruvetelor încercate sunt prezentate în
Tabelul 9.
Tabelul 9. Caracteristicile geometrice ale epruvetelor
Tipul de
Grosime
Lățime
Suprafața
material

FCM
FCT
FSMB
FSMU
FS 45o
FSB
FSU

b (mm)
16.4
10.5
15.5
15.5
10
10
10

h (mm)
4.5
4.5
4.0
4.5
4.3
4.5
4.5

mm2
73.8
47.25
62
69.75
43
45
45

Figura 1.19. Epruvete din poliester armat cu fibre de sticlă RT300 în timpul
încercării
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Figura 1.20. Epruvete din poliester armat cu fibre de sticlă RT 300 rupte în
timpul încercării în direcția bătăturii

Figura 1.21. Epruvete din poliester armat cu fibre de sticlă RT 300 rupte în
timpul încercării în direcția urzelii
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Figura 1.22. Epruvete din poliester armat cu fibre de sticlă RT 300 rupte în
timpul încercării la 45 o.

Figura 1.23. Epruvete din LDPE ranforsat cu fibre de sticlă rupte în timpul
încercării

Figura 1.24. Epruvete din HPDE ranforsate cu fibre de sticlă rupte în timpul
încercării
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1.3.4. Concluzii
Pe baza încercările effectuate pe mașina de tracțiune și a valorilor
obținute se pot trage unele concluzii referitoare la materialele încercate.
Materialele compozite ranforsate cu fibre de stică de tipul RT300 au o
comportare mecanică bună și o rezistență la tracțiune convenabilă pentru o serie
de aplicații inginerești. Specimenele decupate după direcția urzelii au o
rezistență la încovoiere de 290 MPa și o tensiune de rupere la încovoiere de 220
MPa.
Calculele făcute pentru materialele analizate [82] comparate cu rezultatele
experimentale obținute și prezentate în cadrul capitolului arată ca valorile
obținute se situază la marginea valorilor calculate theoretic, în condiții ideale.
Acest lucru se întâmplă datorită faptului că diferitele sarje de material compozit
realizat diferă ca realizare și proprietăți, lucru care se va manifesta în
comportarea materialului respectiv în practică. Proprietățile mecanice vor avea
deci o plajă de variație care se datorește faptului că materialele compozite nu pot
fi fabricate menținând riguros aceleași condiții de fabricație.
1.4. Efectul erorilor de fabricație asupra proprităților mecanice ale
materialelor compozite
1.4.1. Introducere
În cadrul acestui capitol este analizat modul în care abaterile dimensionale
și structural care apar la fabricarea compozitelor ranforsate cu fibre pot duce la
variații semnificative ale proprietăților mecanice ale acestor material.
Materialele compozie cu fibre lungi, aliniate, sunt fi considerate, în abordările
teoretice, ca fiind alcătuite din cilindrii așezați într-o rețea regulată. Acest lucru,
în realitate, este departe de adevăr și este imposibil de a realize în practică o
dispunere perfectă paralelă a fibrelor. De asemenea și în dimensiunile fibrelor
există abateri de la cilindricitate și de la dimensiunile nominale, oferite de
fabricant. Aceste abateri care pot fi dimensionale sau structurale de la valorile
teoretice pot duce la variații ale proprietăților mecanice, calculate în cu ipoteze
teoretice simplificatoare. Fibrele pot să nu fie dispuse în rețea regulată, pot să nu
fie paralele, iar diametrele fibrelor se poate întampla (frecvent) să nu fie egale.
Capitolul de față își propune să determine cum pot influența proprietățile
mecanice calculate cu formulele acceptate de literature de specialitate, aceste
imperfecțiuni care se întâlnesc uzual în practică. Spre exemplu, rețeaua
hexagonală reală, considerată considerată ca fiind perfectă în timpul efectuării
unor calcule a proprietăților mecanice ale compozitelor cu fibre este, de cele mai
multe ori, departe de rețeaua care apare în materialul compozit finit.
În timpul fabricării materialului compozit, dar și după aceea, în timpul
depozitării și transportului, pot apărea o serie de imperfecțiuni în material
datorate acțiunilor mecanice sau a unor fenomene chimice ca fenomenele de
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difuzie. Acestea pot conduce la modificări care uneori pot fi semnificative în
comportarea materialului compozit și abateri, nedorite, față de comăportarea
teoretică, estimată, a compozitului.
Următoarle tipuri de abateri de la modelul ideal sunt mai frecvente și pot
apare în fabricarea materialelor compozite:

Diferențe între valorile reale a proprietăților mecanice ale matricei
și ale materialului de ranforsare. Datorită în special procesului de fabricare,
aceste valori care sunt trecute în notițele tehnice pot fi diferite, în plus sau în
minus. Aparent diferențele sunt mici dare le pot crea diferențe mari în
proprietățile materialului compozit resultat. O analiză a acestor diferențe poate
arăta când aceste abateri pot influența semnificativ valorile proprităților
materialului rezultat;

Diferențe între forma geometric teoretică și forma reală a
materialului de ranforsare. Spre exemplu aproape niciodată fibrele cilindrice
lungi nu sunt cilindrice, există abateri mai mari sau mai mici, pe care în calcul
nu le luăm în seama, dar care pot duce la diferențe notabile între valorile
calculate și valorile reale ale unui astfel de material. O formă geometric perfectă
nu se va putea obține niciodată într-un process de fabricație care implică atât de
multe variabile. Este , de exemplu, extreme de dificil de a obține particule de
ranforsare perfect sferice, ele au abateri mai mari sau mici și trebuie stability
dacă aceste abateri pot influența într-un mod major, calculele pe care le
conducem pentru a determina proprietățile mecanice;

Diferențe dimensionale la materialul de ranforsare. Aceste diferențe
apar în mod natural în procesul de fabricație și este necesar în ce măsură aceste
diferențe pot influența comportarea compozitului;

Diferențe în aspectul geometric al materialelor de ranforsare în
comparație cu aspectul teoretic prezumat dar și diferențe în așezarea
materialelor de ranforsare. Spre exemplu, fibrele se consider cilindrice, infinite,
așezate paralel și formând o rețea hexagonal, lucru care în multe cazuri este
departe de realitate. Trebuie studiat în ce mod abaterea de la modelul teoretic
poate influența proprietățile mecanice ale compozitului și cum pot aceste abateri
să modifice valorile numerice ale constantelor mecanice.
Toate aceste diferențe menționate anterior pot altera rezultatele teoretice
obținute pe modelele perfecte care, în realitate, nu există niciodată. (prezentate,
spre exemplu în [81] și este necesar să se facă o analiză pentru a determina care
dintre formulele utilizate dau rezultatele cele mai bune pentru a analiza diferite
tipurin de material composite.
1.4.2. Influența abaterilor dimensionale și structurale asupra valorii
constantelor elastice
Abaterile dimensionale și structurale care pot apărea între compozitul
teoretic și cel real pot conduce la proprietăți mecanice care sunt diferite de
acelea pe care le calculăm considerând structura componentelor și dimensiunile
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lor perfecte. Întotdeauna va exista o diferență între valorile teoretice care
conduc, în urma calculului, la valori teoretice ale proprietăților mecanice și
valorile reale a diferitelor mărimi, care conduc la alte valori ale proprietăților
mecanice.
In [82] este efectuată o analiză a factorilor care pot cauza abateri de la
valorile teoretice prezumate și se arată că, uneori aceste valori pot fi foarte mari.
Măsurători care au arătat acest lucru au fost prezentate în [88-91]. Fig.1 și Fig.2
prezintă, după [87], distribuția diametrelor în două tipuri de composite SMC. Se
observă că avem o distribuție normal a diametrelor ceea ce este de așteptat. În
acest caz ceea ce este important este dispersia acestei distribuții. În cadrul
acestui paragraph se face o analiză a influenței variațiilor dimensionale asupra
valorilor unor coinstante mecanice ale materialului. Se va nota cu σ dispersia și
cu d diametrul mediu al fibrei pentru o rețea hexagonală:
d2
4S

vf

unde vf reprezintă procentul de fibră din volumul total și S reprezintă
secțiunea celulei hexagonale [82].

Figura 1.25. Distribuția diametrelor fibrelor pentru un SMC, șarja de material
164 [82]
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Figura 1.26. Distribuția diametrelor fibrelor pentru un SMC, șarja de material
150 [82]
În acest caz, dacă diametrul fibrelor variază cu
între limitele:
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este foarte mică și atunci poate fi neglijată. S-a notat:
d
.
d

Rezultă de aici că la o variație de 10 % în diametrul fibrelor se obține o
variație de 20 % în volumul procentual al materialului compozit, ceea ce este
semnificativ. Să vedem în ce măsură această creștere afectează formulele
utilizate pentru calculul proprietăților mecanice ale materialului compozit.
Să considerăm formulele care dau modulul de volum, modulul de
elasticitate longitudinal și coeficientul lui Poisson:
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a diametrului fibrei și să vedem ce devine

Să considerăm acum o variație
modulul de volum în acest caz:
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unde au fost notate cu – (minus) limitele inferioare ale valorilor calculate și cu
+ (plus) limitele superioare ale acestor valori. Pentru modulul de elasticitate
longitudinal și coeficientul lui Poisson sunt obținute următoarele relații:
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1.4.3. Exemple
În cele ce urmează sunt prezentate câteva exemple în care se poate vedea
cum abaterile dimensionale pot influența valorile proprietăților mecanice
calculate cu ipotezele simplificatoare clasice. Se va face o analiză numeric a
acestor rezultate.
Calculele au fost făcute în trei situații. În primul caz (studiul de caz nr.1)
se consideră compozitul alcătuit dintr-o matrice cu modulul de elasticitate de 0.4
MPa și cu coeficientul lui Poisson 0.35. Fibrele de ranforsare au modulul de
elasticitate 10.5 MPa și coeficientul lui Poisson de 0.22. Reprezentări grafice ale
marginilor modulului de volum sunt făcute considerându-se raportul dintre raza
fibrei și raza cilindrului compozit (unitatea reprezentativă de volum),
considerându-se volumul procentual al fibrei din totalul volumului
compozitului.
În cel de-al doilea caz (studiul de caz nr. 2) se consideră un compozit
fabricat cu rășină epoxidică cu modulul de elasticitate de 2.7 MPa și coeficientul
lui Poisson egal cu 0.35 în timp ce fibrele au modulul de elasticitate de 72.4 și
coeficientul lui Poisoon de 0.22.
În cel de-al treilea caz (studiul de caz nr.3), fibra are aceleași proprietăți
ca în exemplul precedent iar matricea se consider că are un modul de elasticitate
longitudinal de zece ori mai mic. Coeficientul lui Poisson este același.
Să considerăm acum variația proprietăților mecanice în cele două faze.
Sunt utilizate formulele de calcul prezentate anterior. Să considerăm variația
modulului de elasticitate longitudinal al fibrei deoarece în materialele composite
cu fibre, proprietățile fibrei determină, în mod esențial, proprietățile
compozitului. Fig. 1.27 prezintă coeficientul lui Poisson pentru studiul de caz
nr.1, considerând că modulul de elasticitate al fibrei variază cu ± 10%. Variația
observată în acest caz este minoră. Fig. 1.28 prezintă același parametru pentru
studiul de caz nr.2.
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Figura 1.27. Coeficientul lui Poisson pentru o variație de ±10% a valorii
modulului de elasticitate longitudinal în studiul de caz no. 1
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Figura 1.28. Coeficientul lui Poisson pentru o variație de ±10% a valorii
modulului de elasticitate longitudinal în studiul de caz no. 2.
Pentru studiul de caz nr. 2 și nr. 3, nu există diferențe semnificative în ceea ce
privește variația coeficientului lui Poisson chiar dacă modulul de elasticitate
longitudinal variază foarte mult. Nu același lucru se întamplă cu celelalte
proprietăți care au o variație semnificativă.
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Figura 1.29. Marginile superior și inferioară a modulului de volum pentru o
variație de ± 10% a modulului de elasticitate al fibrei în studiul de caz nr. 1
Dacă se studiază cum variază concentrația celor două faze și dacă se merge pe o
variație de ± 10% a modulului de elasticitate a fibrei, se constată că valorile
obținute sunt apropiate de valorile obținute anterior, pentru valorile obținute
pentru situația ideală. În acest caz doar variații foarte mari ale mărimilor
studiate pot conduce la variații semnificative ale mărimilor calculate. Pentru
valori mici ale procentului de fibră chiar și o variație mare a modulului de
elasticitate , nu conduce la variații majore ale mărimilor mecanice calculate
(sunt prezentate rezultatele pentru modulul de volum), (Fig.1.29).
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Figura 1.30. Marginile superior și inferioară a modulului de volum pentru o
variație de ± 1% a modulului de elasticitate al fibrei în studiul de caz nr. 1
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Pentru o variație mică, de doar 1%, atunci valorile calculate nu diferă, practic,
de valorile calculate în absența abaterilor (Fig.1.30). Rezultă că pentru variații
mici în jurul valorilor medii ale valorilor caracteristicilor mecanice ale fibrei,
rezultatele prezentate, calculate în varianta perfectă teoretică și varianta
calculată în ipoteza abaterilor, sunt practice identice [82]. În toate aceste cazuri
studiate, cu abateri ale proprietăților în vecinătatea valorilor teoretice, influența
asupra valorilor calculate este minoră. Deci rezultatele obținute cu formulele
utilizate sunt foarte bune și pot fi utilizate pentru determinarea valorilor acestor
material. Formulele utilizate produc rezultate foarte stabile.
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Figura 1.31. Marginile superior și inferioară a modulului de elasticitate
longitudinal de ± 10% a modulului de elasticitate al fibrei în studiul de caz nr. 1
În cazul modulului de elasticitate longitudinal, legea amestecurilor fiind
respectată, o variație a modulului de elasticitate longitudinal al fibrei, în general
mai mare decât al matricei, va fi aproape identică cu variația modulului de
elasticitate longitudinală pentru întregul compozit (Fig.1.31). Modulul de
elasticitate longitudinal a fibrei este predominant și determină rezultatul, astfel
încât variația acestuia va declanșa o variație aproape similară pentru valoarea
modulului de elasticitate pentru întregul compozit. Fig. 1.31 prezintă modulul de
elasticitate longitudinală a compozitului în studiul de caz nr. 1 și Fig. 1.32
prezintă aceeași mărime pentru studiul de caz nr. 2. Dacă se analizează cele
două figuri, se observă că variația modulului de elasticitate longitudinal al fibrei
este aproximativ aceeași cu variația modulului longitudinal de elasticitate al
compozitului care are valoarea teoretică calculată. În consecință, pentru
determinarea prin calcul a acestei mărimi trebuie să fim atenți la abaterea lor de
la valorile teoretice, altfel pot fi introduse erori semnificative. Datorită
variațiilor dimensionale, formulele utilizate pot duce la estimări eronate ale
modulului de elasticitate longitudinală.
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Figura 1.32. Marginile superioară și inferioară ale modulului de elasticitate
longitudinal pentru o variație de ± 1% a modulului de elasticitate al fibrei în
studiul de caz nr.1
Dacă se consideră variația concentrației celor două faze comparată cu cea
teoretică, se prezintă modulul de volum care indică o largă dispersie ale
rezultatelor în Fig. 1.33. Rezultă că pentru o determinare precisă prin calcul a
proprietăților mecanice, concentrația fazelor intervine în formule în general
linear iar erorile în estimare există și trebuie luate în considerare. Acest lucru se
întamplă pentru majoritatea formulelor existente în literatură
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Figura 1.33. Marginile superioară și inferioară ale modulului de volumn pentru
o variație de ± 10 % a concentrației fibrei în studiul de caz nr.1
Astfel variațiile de la valorile teoretice sunt direct proporționale cu variațiile
care apar în concentrațiile fazelor. Dacă variația este de numai de 1% atunci se
obțin rezultatele prezentate în Fig. 1.34, dar chiar și în acest caz diferențele se
observă.
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Figura 1.34. Marginile superioară și inferioară ale modulului de volum pentru
o variație de ± 1% a concentrației fibrei în studiul de caz nr.1
Analizând formulele propuse pentru modulul de elasticitate transversal, se
observă că marginile superioare sunt sensibile la variația modulului de
elasticitate longitudinal în timp ce marginile inferioare sunt mai puțin sensibile
la aceste variații.
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Figura 1.35. Marginile superioară și inferioară ale modulului de elasticitate
transversal pentru o variație de ± 10 % a modulului de elasticitate longitudinal
în studiul de caz nr.1
În Fig. 1.35 este prezentat modulul de elasticitate transversal dacă se consideră
o variație de ± 10% a modulului de elasticitate longitudinal. În Fig.1.36 se
consideră o variație de ± 1%. Dacă variația este mai mică, abaterile de la
valorile exacte sunt, de asemenea, foarte mici.
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Figura 1.36. Marginile superioară și inferioară ale modulului de elasticitate
transversal pentru o variație de ± 1 % a modulului de elasticitate longitudinal
în studiul de caz nr.1
1.4.4. Discuții și concluzii
În urma analizei formulelor prezentate în [82] pentru determinarea
proprietăților mecanice ale materialelor compozite, se poate concluziona că
variațiile proprietăților fibrei sau ale matricei pot duce în general la variații,
uneori semnificative, în proprietățile compozitului material.
O concluzie bazată pe formulele utilizate și pe graficele prezentate este aceea că
proprietățile în direcție longitudinală, care sunt descrise în general în formule
care respectă legea amestecurilor, sunt influențate în aceeași măsură de abaterile
de la valorile teoretice. Modulul de elasticitate longitudinal și modulul de volum
au fost studiate cu precădere în cazul capitolului. Coeficientul Poisson este
afectat doar într-o mică măsură de discrepanțele dintre dimensiunile teoretice ale
materialelor și dimensiunile obținute în cadrul unor măsurători.
Dimensiunile care descriu caracteristicile transversale sunt afectate semnificativ
de abaterile de la valorile teoretice. Aceasta se întâmplă deoarece formulele
propuse se bazează pe modele mai puțin perfecte atunci când se calculează
propritățile corespunzătoare deformărilor transversale.
Ca o concluzie generală, trebuie să ținem cont de abaterile de la modelul ideal,
teoretic și modelul real, fabricat, produs la sfârșitul unui proces tehnologic
specific, atunci cînd facem calculul pentru anumite proprietăți mecanice ale unui
compozit. Abaterile dimensionale pot duce la valori care pot influența - uneori
decisiv - comportamentul materialului considerat.
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1.5. Comportarea unui material compozit laminat de tip Heliopol/
Stratimat sub acțiunea unor solicitări ciclice de încovoiere
1.5.1.Intoducere
În capitolul de față comportarea unui laminat compozit supus unor
încărcări ciclice statice de încovoiere au fost determinate experimental cu
ajutorul unei mașini de încercare a materialelor LR5KPlus Lloyd Instruments.
Structura laminată compozită este formată din rășină de tip HELIOPOL
9431ATYX_LSE armată cu fibră de sticlă STRATIMAT300 cu 5 straturi.
Greutate specifică a țesăturii de sticlă este de 300 g / m2. Un specimen compozit
a fost supus la diferite mărimi ale deplasării pentru a determina comportamentul
hysteretic al laminatului. Rezultatele obținute arată o histereză maximă spre o
limită superioară de deformare de 14 mm.
Materialele laminate armate cu fibre de sticlă sunt utilizate pe scară largă în
structurile inginerești care necesită un raport înalt rezistență / greutate. În special
rășinile poliesterice și epoxidice, ca materiale de matrice pentru fibrele de sticlă
și carbon, sunt constituenți comuni ai unui material compozit [81]. Compozitele
constituite din două faze sunt cele mai întâlnite în aplicații, datorită faptuilui că
se obțin ușor și cu prețuri scăzute dar în cazul unor aplicații special se întalnesc
și compozite trifazice sau multifazice. De exemplu, compozitele trifazice,
cunoscute sub numele de prepregs unde sunt prezente în afară de rășină, fibre de
ranforsare și un material de umplutură ca a treia fază. Exemple bune de
compozite trifazate sunt materialele de tip (SMC) în care materialul de
umplutură joacă un rol important.
Pentru a prezice proprietățile elastice ale compozitelor constituite din două faze,
abordările teoretice sunt realizate fără nici o problemă utilizând software bine
cunoscut precum ABAQUS, ANSYS și NASTRAN etc. Pentru compozitele
trifazice, predicția proprietăților elastice poate fi făcută prin metoda
omogenizării sau prin metode de mediere [82]
În practică pentru determinarea comportării din punct de vedere mecanic al unui
material compozit încercările statice de tracțiune sunt utilizate alături de o
abordare teoretică pentru înțelegerea și caracterizarea a fenomenele ce au loc în
cadrul materialului bifazic sau polifazic. Modulul de elastcitate longitudinal este
o mărime deosebit de important în caracterizarea compozitului și, din acest
motiv, este necesară cunoașterea lui. Pentru studiul unui material compozit se
utilizează, alături de încercările statice și încercări ciclice. De exemplu, au fost
realizate încercări statice de compresiune pentru compozite trifazice și
multifazice, variind câțiva parametri importanți de testare, cum ar fi limitele
ciclului, numărul de cicluri, viteza de încercare și așa mai departe [92].
Simulările privind proprietățile elastice ale diferitelor laminate compozite
armate cu fibre supuse unor situații de încărcare după direcții diferite de simetria
compozitului oferă rezultate interesante. Straturile laminate compozite ortotrope
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precum și cvasisotropice au fost supuse acestor simulări folosind metoda
elementului finit. Laminatele subțiri compozite prezintă rigiditate redusă. Pentru
a crește rigiditatea totală a unui laminat compozit fără a utiliza nervuri, se poate
introduce un distanțier între straturile compozitului pornind de la procesul de
fabricare a laminatului. Această structură poate fi văzută ca un sandwich care
prezintă miez subțire și straturi exterioare diferite. Pentru acest tip de structură
compozită de tip sandwich a fost realizată o analiză a amortizărilor combinată cu
o abordare experimentală termo-mecanică [93].
Au fost determinați experimental coeficienții de dilatare termică liniară pentru
întreaga structură. Au fost utilizate ca materiale de ranforsare în laminatele
compozite materialele livrate sub formă de țesătură din fibre de sticlă, și
panouri cu fibre de sticlă, decupate în mod aleatoriu. Materialele de ranforsare
având diverse greutăți specifice, în combinație cu țesăturile realizate din sticlă,
reprezintă, în general, o soluție potrivită pentru fabricarea unei structuri
compozite solicitată la încovoiere. De exemplu, astfel de structuri au fost supuse
testelor de încovoiere în trei și patru puncte pentru a determina proprietățile
mecanice cele mai importante. Un interes crescut a fost observat în utilizarea
țesăturilor carbon și în special a celor unidirecționale pentru a întări o gamă
largă de rășini epoxidice [94], [95]. Aceste structuri au fost supuse la sarcini
variabile folosind metoda încovoierii în trei puncte. Tesatura din sticlă de tip
RT300 a fost utilizată și ca material de ranforsare în structuri compozite pe bază
de rășini poliesterice [96-98]. Au fost realizate diverse cercetări asupra
diferitelor structuri compozite supuse unor încărcări complexe diferite. Aceste
cercetări sunt prezentate în referințe [98-101]. Alte cercetări înrudite se găsesc
în referințe [102-104]. Studiul proprietăților mecanice ale acestor materiale se
găsește în [105-108], iar modelele cu experimente sunt efectuate de [109-112].
Rezultatele privind comportamentul mecanic al acestui tip de compozit sunt
prezentate în [113-119] și [120].
1.5.2. Materiale și metode
O placă compozită laminată cu dimensiunile de 400 x 200 x 6 mm a fost
reaalizată pentru efectuarea experimentelor, cu următorii constituenți:
Rășină: HELIOPOL 9431ATYX_LSE;
Întăritor: BUTANOX M50;
Fibra de sticlă: STRATIMAT300 cu 300 g/m2 greutatea specifică.
Un compozit laminat realizat din cinci straturi de fibre de sticlă
Stratimat300 a fost utilizat pentru realizarea de epruvete. Grosimea rezultată a
lui a fost de 6 mm. I s-a dat numărul de identificare 107. Din plăcuța de
compozit, epruvetele au fost decupate conform SREN ISO 14125: 2000. Apoi
aceste epruvete au fost supuse testelor ciclice statice în trei puncte. În primul
rând, s-au realizat încercări statice de încovoiere în trei puncte pentru a
determina distribuția sarcină-deformație la rupere. O epruvetă a fost supusă
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următoarelor limite de deformare superioare: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm și 14
mm. Limita inferioară de deformare a fost menținută permanent la zero. O
încercare de încovoiere în trei cicluri întregi este efectuat de către Lloyd
Instruments cu ajutorul mașinii de testare a materialelor LR5K și constă în
următoarele cicluri:
Un ciclu de încărcare;
Un ciclub de descărcare;
Încă un ciclu de încărcare.
Metoda este foarte convenabilă și poate oferi rezultate într-o manieră
simplă, fără costuri implicite folosind, de exemplu, o metodă mai sofisticată
[88].
1.5.3. Rezultate ale încercărilor statice de încovoiere în trei puncte
În timpul încercărilor ciclice statice la încovoierea în trei puncte, au fost
determinate experimental o serie de caracteristici mecanice ca: solicitarea
maximă (kN); tensiunea la sarcină maximă (MPa); deplasarea poansonului
mașinii la sarcină maximă (mm); lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm);
sarcinala deformarea maximă (kN); tensiunea la deformația maximă (MPa);
lucrul mecanic la deformația maximă a epruvetei (Nmm), etc. Aceste proprietati
mecanice au fost generate automat in timpul testelor folosind software-ul
NEXYGEN Plus. Lista acestor proprietăți mecanice, precum și valorile lor
determinate la diferite limite superioare sunt prezentate în tabelele 10-14.
Tabelul 10. Proprietăți mecanice obținute în cazul deformației
superioare de 2 mm
Feature
Value
Sarcina maximă (kN)

0.132

Tensiunea la sarcina maximă (MPa)

2.383

Deplasarea bacurilor la sarcina maximă (mm)

1.997

Deformația epruvetei la sarcina maximă (mm)

1.997

Lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm)

132.07

Sarcina la deformația maximă (kN)

0.132

Tensiunea la deformația maximă (MPa)

2.378

Deplasarea bacurilor la deformația maximă
(mm)

2

Deformația maximă (mm)

2

Lucrul mecanic la deformația maximă (Nmm)

132.62

Tabelul 11. Proprietăți mecanice obținute în cazul deformației superioare
de 4 mm
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Feature

Value

Sarcina maximă (kN)

0.263

Tensiunea la sarcina maximă (MPa)

4.737

Deplasarea bacurilor la sarcina maximă (mm)

3.998

Deformația epruvetei la sarcina maximă (mm)

3.998

Lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm)

522.3

Sarcina la deformația maximă (kN)

0.263

Tensiunea la deformația maximă (MPa)

4.732

Deplasarea bacurilor la deformația maximă
(mm)

4

Deformația maximă (mm)

4

Lucrul mecanic la deformația maximă (Nmm)

523.45
Diagramele forță-deplasare sunt prezentate în Fig. 1.37-1.41. Pentru o
deformare superioară cu limita de 2 mm sarcina maximă este de 132 N
(Fig.1.37). Lucrul mecanic la sarcină maximă arată o valoare de 132,07 Nm și
lucrul mecanic la deformația maximă este de 132,62 Nmm. În cazul când limita
superioară este de 4 mm se obține o sarcina maximă de 263 N (Fig. 1.38).
Tabelul 12. Proprietăți mecanice obținute în cazul deformației superioare
de 6 mm
Feature
Value
Sarcina maximă (kN)

0.388

Tensiunea la sarcina maximă (MPa)

6.992

Deplasarea bacurilor la sarcina maximă (mm)

5.995

Deformația epruvetei la sarcina maximă (mm)

5.995

Lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm)

1179

Sarcina la deformația maximă (kN)

0.385

Tensiunea la deformația maximă (MPa)

6.935

Deplasarea bacurilor la deformația maximă
(mm)

6

Deformația maximă (mm)

6

Lucrul mecanic la deformația maximă (Nmm)
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Tabelul 13.
superioare de 8 mm
Feature

Proprietățile mecanice obținute în cazul deformației
Value

Sarcina maximă (kN)

0.506

Tensiunea la sarcina maximă (MPa)

9.111

Deplasarea bacurilor la sarcina maximă (mm)

8

Deformația epruvetei la sarcina maximă (mm)

8

Lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm)

2043.4

Sarcina la deformația maximă (kN)

0.506

Tensiunea la deformația maximă (MPa)

9.104

Deplasarea bacurilor la deformația maximă
(mm)

8

Deformația maximă (mm)

8

Lucrul mecanic la deformația maximă (Nmm)

2043.5
Tabelul 14. Proprietățile mecanice obținute în cazul deformației
superioare de 14 mm
Feature

Value

Sarcina maximă (kN)

0.749

Tensiunea la sarcina maximă (MPa)

13.482

Deplasarea bacurilor la sarcina maximă (mm)

13.994

Deformația epruvetei la sarcina maximă (mm)

13.994

Lucrul mecanic la sarcina maximă (Nmm)

5891.9

Sarcina la deformația maximă (kN)

0.731

Tensiunea la deformația maximă (MPa)

13.152

Deplasarea bacurilor la deformația maximă
(mm)

14

Deformația maximă (mm)

14

Lucrul mecanic la deformația maximă (Nmm)
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Figura 1.37. Diagrama sarcină-deplasare pentru cazul în care deplasarea
maximă este de 2 mm
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Figura 1.38. Diagrama sarcină-deplasare pentru cazul în care deplasarea
maximă este de 4 mm
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Figura 1.39. Diagrama sarcină-deplasare pentru cazul în care deplasarea
maximă este de 6 mm
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Figura 1.40. Diagrama sarcină-deplasare pentru cazul în care deplasarea
maximă este de 8 mm
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Figura 1.41. Diagrama sarcină-deplasare pentru cazul în care deplasarea
maximă este de 14 mm
1.5.4. Concluzii
Limita superioară a deplasării pune în evidență caracterul hysteretic
puternic care apare la utilizarea acestui tip de material compozit bazat pe rășina
HELIOPOL 9431ATYX_LSE ranforsat cu țesătură de fibră de sticlă
STRATIMAT300 cu greutatea specific de 300 g/m2. Rezultatele pot fi utile în
aplicații practice ulterioare care utilizează acest material și care trebuie să țină
seama de caracterul histeretic puternic.
1.6. Încercări de tracțiune pentru material fabricat din patru straturi de
țesătură de fibră de sticlă CSM600 și rășină Polylite 440-M888
În acest capitol se prezintă modurile de rupere întâlnite la epruvete
fabricate din rășini poliesterice armate cu fibre de sticlă cu patru straturi, supuse
la teste de tracțiune până la ruperea finală. Materialul CSM600 (cu greutate
specifică de 600 g / m2) a fost utilizat ca material de ranforsare pentru rășina
poliesterică de tip Polylite 440-M888. Dintr-o placă de material compozit
fabricată la Compozite Ltd, au fost decupate epruvete folosind o sculă cu
pulbere de diamant pentru a evita introducerea unor solicitări interne
suplimentare în laminat. Primele moduri de rupere au apărut la deformația
specific de 0,012. Proprietățile mecanice de bază, precum modulul de
elasticitate longitudinal, rezistența la tracțiune, deformația la sarcina maximă și
alte caracteristici importante au fost determinate experimental pe o mașină de
încercat la tracțiune a materialelor "LS100 Plus" Lloyd Instruments.
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1.6.1. Introducere
În această parte sunt studiate modurile de rupere întâlnite la materialele
compozite din rășini poliesterice ranforsate cu patru straturi de țesătură din fibre
de sticlă. S-au efectuat încercări la tracțiune. Materialul CSM600 (cu greutate
specifică de 600 g / m2) a fost utilizat pentru ranforsarea unei rășini poliesterice
Polylite 440-M888. Specimenele au fost decupate folosind o sculă cu pulbere de
diamant pentru a evita introducerea unor solicitări interne suplimentare în
laminat. Primele fisuri au apărut la valoarea de întindere 0,012. Proprietățile
mecanice de bază, precum modulul de elasticitate longitudinal, rezistența la
tracțiune, sarcină maximă, deformația la sarcina maximă și alte caracteristici
importante au fost determinate experimental pe o mașină de încercare a
materialelor "LS100 Plus" Lloyd Instruments.
În procesul de fabricare a structurilor compozite, țesăturile din materialele
de ranforsare reprezintă un material comun de armare, datorită capacității lor de
a fi impregnate cu ușurință cu rășini. Pentru materiale compozite pre-impregnate
multifazate, utilizând metoda omogenizării sau alte metode de calcul, se pot
determina modulul de elasticitate longitudinal, coeficientul lui Poisson precum
și alte mărimi mecanice necesare. Limitele superioare ale coeficienților
mecanici ai acestor materiale sunt foarte apropiate de datele experimentale [82].
În cazul laminatelor compozite trifazate (de exemplu, rășină, material de
ranforsare și umplutură), pe lângă metodele de calcul teoretice s-au efectuat și
încercări mecanice, foarte utile de fapt în toate aplicațiile practice [84,85].
Materialele de țesătură din sticlă tip RT cu diferite greutăți specifice au
fost utilizate ca materiale de ranforsare în composite. Ele pot fi modelate ușor
folosind metoda elemententelor finite. Folosind software-ul Nastran / Patran, sau analizat diverse laminate compozite supuse încercărilor în trei puncte și în
patru puncte [86].
1.6.2. Materiale și metode
La S.C. Compozite Ltd., o placă compozită plană cu grosimea de 4 mm a
fost fabricată folosind procesul de așezare manuală și apoi s-a lăsat pentru a se
întări câteva ore la o temperatură puțin mai mare de 20 ° C. Pe o parte a plăcii a
fost folosit un strat de gel alb subțire doar pentru a evita apariția materialului de
armare. Ca rășină poliesterică, a fost utilizat un material de tip Polylite 440M888. S-au așezat patru straturi de material CSM600 din fibră de sticlă (cu o
greutate specifică de 600 ± 8% g / m2) (figura 1.42a) și apoi s-au impregnat cu
rășină. Acest tip de material de armare se impregneză ușor.
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(a) Chopped strand mat type CSM600;

(b) CSM600 glass fibers-reinforced Polylite 440-M888 polyester resin
specimens
Figura 1.42
Epruvetele au fost decupate folosind o sculă cu diamant pentru a evita
introducerea solicitărilor interne și, în special, a solicitărilor termice care pot
apărea în procesul de tăiere (Fig. 1.42.b). Eșantioanele au fost ținute timp de 24
de ore la o temperatură de 20 ° C și apoi supuse la sarcini de tracțiune până la
rupere. A fost utilizată o mașină de testare a materialelor Lloyd Instruments
"LS100 Plus" fără extensometru.
Următoarele caracteristici principale au fost determinate experimental:
Rigiditatea (N/m);
Modulul de elasticitate longitudinal (MPa);
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Tensiunea și deformația specific la sarcina maximă;
Sarcina, tensiunea, deformația specifică la deformația maximă;
Sarcina, tensiunea, deformația specifică la deformația specific
minimă;
Tensiunea de rupere;
Sarcina/tensiunea la rupere;
Lucrul mechanic la sarcina maximă;
Parametrii mecanici ai încercării vor fi:
Viteza de depărtare a bacurilor: 1 mm/min;
Forța de prestrângere: 0.0056 kN;
Lățimea medie a epruvetei: 9.86 mm;
Grosimea medie a epruvetei: 3.83 mm;
Aria secțiunii: 37.9 mm2.
Mașina de încercare la tracțiune a materialelor permite determinarea rezultatelor
experimentale în format electronic prin intermediul software-ului NEXYGEN
Plus.
1.6.3. Rezulatele încercărilor la tracțiune
În Tabelul 15 sunt prezentate principalele mărimi mecanice ce definesc
proprietățile materialului, determinate în urma încercării la tracțiune.
Tabelul 15. Principalele mărimi mecanice ce definesc proprietățile materialului
cu țesătură de fibră de sticlă CSM600 și rășină Polylite 440-M888
Mărimea
Valoarea
Sarcina maximă (kN)

2.92

Sarcina la rupere (kN)

2.91

Modulul de elasticitate longitudinal (MPa)

6153.3

Rezistența la rupere (MPa)

100.26

Sarcina pentru deformația specific maximă (kN) 0.008
Tensiunea la rupere (MPa)

98.47

Deformația specifică la rupere (-)

0.035

Tensiunea la deplasarea maximă a bacurilor
(MPa)

0.2

Tensiunea la deformația specifică minimă
(MPa)

0.09

Deformația specifică la sarcina maximă (-)

0.035

Deformația specifică la deplasarea maximă a
bacurilor (-)

0.0357
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Diagramele forță-deplasare pentru materialul fabricat din patru straturi cu
rășină poliesterică Polylite 440-M888 ranforsat cu fibre de sticlă CSM600 sunt
prezentate în Fig. 1.43-1.45. Diagramele tensiune-deformație specifică sunt
prezentate în Fig. 1.46-1.48.
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Figura 1.43. Diagrama sarcină-deplasare pentru epruveta nr. 1
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Figura 1.44. Diagrama sarcină-deplasare pentru epruveta nr. 5
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Figura 1.45. Diagrama sarcină-deplasare pentru epruveta nr. 7
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Figura 1.46. Diagrama tensiune-deformație specifică pentru epruveta nr. 5
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Figura 1.47. Diagrama tensiune-deformație specifică pentru epruveta nr. 8
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Figura 1.48. Diagrama tensiune-deformație specifică pentru epruveta nr. 9
În distribuțiile prezentate în Fig. 1.43-1.48, modulul de elasticitate longitudinal
este calculate între două puncte cu cea mai mare tangent din raficul obținut.
Aceste puncte sunt generate automat de către softul de prelucrare al datelor
Nexygen. Modulul de elasticitate longitudinal al materialului cu opt straturi de
țesătură de fibră de sticlă CSM600 lipite cu rășină poliesterică 440-M888 sunt
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prezentate în Fig. 1.49 și de ademenea sunt prezentate rezistența la rupere (Fig.
1.50).
1.6.4. Discuții
În ceea ce privește materialul fabricat din patru straturi de țesătură de
fibră de sticlă CSM600 și rășină poliesterică Polylite 440-M888, în Fig. 1.431.45 se poate observa comportamentul nelinear. Acest comportament se
datorează răspunsului neliniar al rășinii de poliester Polylite 440-M888. Fibrele
de sticlă prezintă o comportare liniară perfectă în testul de tracțiune. În Fig.
1,43, sarcina la rupere atinge o valoare de 2400 N.
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Figura 1.49. Modulul de elasticitate longitudinal pentru materialul alcătuit din
opt straturi de țesătură de fibră de sticlă CSM600 și rășină poliesterică Polylite
440-M888
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Figura 1.50. Modulul de elasticitate longitudinal funcție de tensiunea la rupere
pentru materialul alcătuit din opt straturi de țesătură de fibră de sticlă CSM600
și rășină poliesterică Polylite 440-M888
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1.6.5. Concluzii
Primele ruperi au loc la o valoare a deformației specifice de 0,012. Aceste
ruperi se datoresc delaminării. Delaminarea prezintă un efect mai spectaculos în
acest caz decât în cazul laminatelor din rășini poliesterice întărite cu țesătură din
sticlă. Fisura care conduce la distrugere prezintă o dezvoltare pe o lungime mai
mare decât în cazul epruvetelor de rășină poliesterică întărită cu țesătură din
sticlă. Încercările de tracțiune s-au stopat la ruperea epruvetei. Materiale studiate
sunt utilizate pe scară largă în cele mai comune structuri compozite pe bază de
rășini poliesterice [94],[98],[102],[106],[121],[122].
1.7. Compozit alcătuit din țesătură din fibre de sticlă 440-M888 supus la
încercări de tracțiune în direcția urzelii
1.7.1. Introducere
Acest capitol se ocupă cu studiul și încercarea unui material alcătuit din
rășină poliesterică Polylite 440-M888, ranforsată cu 12 straturi de țesătură din
fibre de sticlă, decupate pe direcția urzelii. Comportamentul acestui tip de
material este nelinear și se datorește comportării nelineare a rășinilor. În cadrul
testelor de tracțiune s-a constatat că fibrele de sticlă prezintă un comportament
linear.
Țesăturile din fibre de sticlă reprezintă unele dintre cele mai utilizate material de
ranforsare.
Metoda de țesere, grosimea firelor, precum și gradul de răsucire joacă un rol
semnificativ în caracterizarea mecanică a unei structuri compozite. În cazul
compozitului cu două faze (de exemplu matricea și materialul de ranforsare),
proprietățile elastice pot fi ușor calculate utilizând proprietățile mecanice de
bază ale fiecărui compus utilizând, în cele mai multe cazuri, legea amestecurilor.
Lucrurile nu sunt atât de simple în cazul a trei sau mai mulți compuși. Aici pot
fi utilizate metoda omogenizării sau formule de mediere. [82]. În cadrul acestui
capitol s-au efectuat cercetări experimentale pe compozite cu matrice polimerică
armată cu fibre de sticlă supuse încărcărilor ciclice de compresiune și tracțiune,
[84,85]. Atât metodele experimentale cât și cele numerice au fost utilizate pentru
a determina proprietățile mecanice ale diferitelor laminate compozite armate cu
fibre, cu și fără umplutură. [86,94,98,100,102,105, 106].
1.7.2 Materiale și metode
Laminatul compozit folosit la testele de tracțiune este un polimer termoset
(adică rășină poliesterică nesaturată de tip Polylite 440-M888), armată cu
douăsprezece straturi de țesătură de sticlă de tipul RT300 (greutate specifică de
300 g / m2). În general, țesăturile RT sunt fabricate din mănunchiuri de fibre de
sticlă (Fig. 1.51). Aceste materiale sunt folosite pentru a ranforsa rășinile
epoxidice și poliesterice și prezintă proprietăți bune de impregnare.
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Figura 1.51. Reinforcing material of type RT glass fabric.
Dintr-o astfel de placă au fost decupate mai multe epruvete pe direcția
urzelii folosind o unealtă cu pulbere de diamante răcită cu apă pentru a evita
introducerea tensiunilor interne și, în special, a solicitărilor termice care pot
apărea în procesul de tăiere. Eșantioanele au fost menținute timp de 24 de ore la
o temperatură de 20 ° C și apoi supuse la sarcini de tracțiune până la rupere
conform SR EN 527-1: "Determinarea proprietăților de tracțiune ale
materialelor compozite armate cu fibre" (Fig.1.52). O mașină de încercare a
materialelor "LS100 Plus" Lloyd Instruments a fost utilizată fără extensometru
pentru a efectua încercăriule de tracțiune.

Figura 1.52. Material de țesătură de fibră de sticlă tip RT300 și rășină
poliesterică Polylite 440-M888 tăiat în direcția urzelii
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Mașina de încercare a materialelor permite determinarea rezultatelor
experimentale în format electronic prin intermediul software-ului NEXYGEN
Plus.
1.7.3. Rezultatele încercărilor la tracțiune
Proprietățile mecanice maxime ale probelor de rășină poliesterică Polylite
440-M888 din țesătură de sticlă RT300, armate cu țesătură de sticlă, tăiate pe
direcția urzelii determinate în încercări de tracțiune, sunt prezentate în Tabelul
16. Graficele forță-deplasare pentru materialul ranforsat cu douăsprezece straturi
de țesătură Polylite 440 - exemplele de rășină de poliester M888 tăiate pe
direcția urzelii sunt prezentate în figurile 1.53.a-c, iar graficele tensiunedeformație specific sunt prezentate în figurile 1.53.d-f. Punctele pe baza cărora
se calculează modulul longitudinal de elasticitate sunt generate automat la
sfârșitul fiecărei încercări de tracțiune prin software-ul Nexygen.
Tabelul 16. Mărimi extreme măsurate în cursul încercării
Mărimea

Valoarea

Forța la încărcarea maximă (kN)

11.36

Forța la rupere (kN)

11.2

Modulul de elasticitate longitudinal (MPa)

7529.8

Rezistența la rupere (MPa)

339.37

Deplasarea bacurilor mașinii la forța maximă (mm)

3.6

Tensiunea de rupere (MPa)

334.45

Deformația specific la rupere (-)

0.069

Deplasarea maximă a bacurilor (mm)

3.61

Deformația specific la sarcina maximă (-)

0.068

Deformația specifică la deplasarea maximă a
bacurilor (-)

0.069
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Figura 1.53. a) Digrama forță deplasare pentru epruveta nr. 1;
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Figura 1.53. b) Digrama forță deplasare pentru epruveta nr.2;
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Figura 1.53. c. Digrama forță deplasare pentru epruveta nr.3;
Graph 11
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Figura 1.53. d. Digrama forță deplasare pentru epruveta nr.11;
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Graph 12
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Figura 1.53. e. Diagrama tensiune-deformație specifică pentru epruveta nr. 12;

Graph 13
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Figura 1.53. f. Diagrama tensiune-deformație specifică pentru epruveta nr. 13
Figura 1.53.
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Modulul de elasticitatea longitudinal pentru compozitul cu 12 straturi
RT300 ranforsat cu țesătură din fibră de sticlă cu rășină Polylite 440-M888
decupate după direcția urzealii sunt prezentate în Fig. 1.54 și Fig. 1.55.
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Figura 1.54. Young’s modulus distribution of eight RT300 glass fabricreinforced Polylite 440-M888 polyester resin specimens cut on warp direction.
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Figura 1.55. Distribuția valorilor modulului de elasticitate longitudinal în raport
cu tensiunea la rupere pentru un material de ranforsare în opt straturi de tip
RT300 glass fabric cu rășină Polylite 440-M888 supus la tracțiune în direcția
urzelii
1.7.4. Discuții
În ceea ce privește materialul alcătuit din 12 straturi de țesătură RT300
care ranforsează rășina poliesterică Polylite 440-M888, decupat după direcția
urzelii, comportarea sa este ilustrată în Fig.1.53.a-1.53.c. Comportamentul
observant se datorește comportamentului neliniar al rășinii de poliester Polylite
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440-M888, deoarece este bine cunoscut faptul că fibrele de sticlă prezintă o
distribuție liniară perfectă în testul de tracțiune.
În ceea ce privește distribuția modulului lui Young față de rezistența la tracțiune
a materialului alcătuit din 12 straturi, decupate după direcția urzelii, aceasta este
prezentată în Fig. 1.55, cele opt valori ale modulului lui Young se găsesc în
intervalul 6000 MPa - 9000 MPa.
1.7.5. Concluzii
Prima ruptură a avut loc în momentul în care deformația specifică a
devenit 0.03. Ruptura apare din cauza delaminării. Delaminarea nu este atât de
spectaculoasă ca în cazul laminatelor din rășini poliesterice ranforsate cu fibre.
Fisura care conduce la distrugere prezintă o evoluție pe o lungime mai mică
decât în cazul specimenelor de rășini poliesterice ranforsate cu fibre. Testele de
tracțiune s-au oprit în momentul ruperii epruvetelor. Datorită proprietăților
deosebite ale acestor materiale de tip RT300, sunt utilizate pe scară largă în cele
mai uzuale structuri compozite pe bază de polyester [120].
1.8.

Material compozit fabricat din rășini ranforsate cu fibre de carbon

1.8.1. Generalități
Acest capitol studiază cele mai importante proprietăți mecanice pe care le
prezintă trei material composite preimpregnate, noi, pe bază de rășină epoxidică
1050 și țesătură de carbon PLAIN 200 cu o greutate specifică de 200 g / m2,
utilizate ca înveliș exterior în panouri compozite ultra-ușoare de tip sandwich,
cu aplicații în industria aerospațială. Au fost dezvoltate trei tipuri de material de
tip prepreg folosind un singur strat, două și trei straturi și apoi tratate într-o
autoclavă cu presiune și temperatură controlată. Din plăcile obținute cu
grosimea de 0,2, 0,4 și 0,6 mm, au fost decupate opt exemplare din fiecare placă
folosind o unealtă specială cu diamant și apoi aceste epruvete au fost supuse
încercărilor de tracțiune până la rupere. Diferite mărimi mecanice pentru aceste
trei materiale au fost înregistrate cu ajutorul mașinii de încercat.
Țesăturile cu fibre de carbon sunt utilizate atât pentru structuri compozite
de dimensiuni medii, cât și pentru dimensiuni mari, datorită raportului lor ridicat
între rezistența la tracțiune și greutatea specifică. Aceste materiale prezintă o
bună capacitate de așezare și manevrare, o caracteristică care le permite să fie
utilizate în aplicații care reclamă forme complexe.
Trei tipuri d emateriale au fost fabricate utilizând următoarele component:
Rășină epoxidică de tip 1050, Întăritor: 1059, Țesătură de carbon PLAIN 200 cu
200 g/m2 greutatea specific și 0,2 mm grosime;
Rășină epoxidică de tip 1050, Întăritor: 1059, Țesătură de carbon PLAIN
200 cu 200 g/m2 greutatea specific și 0,4 mm grosime;
Rășină epoxidică de tip 1050, Întăritor: 1059, Țesătură de carbon PLAIN
200 cu 200 g/m2 greutatea specific și 0,6 mm grosime;
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Rășina epoxidică 1050 epoxy resin cu întăritorul 1059 prezintă
caracteristicile prezentate în Tab.17.
Tabelul 17. Caracteristicile unui material de tip 1050 rășină epoxidică cu
întăritor 1059
Modulul de
Tensiunea
Tensiunea la
Deformația
elasticitate
maximă
rupere
specific la
longitudinal
[MPa]
[MPa]
rupere [%]
[MPa]
Întindere
3321
77.5
74.5
3.7
Încovoiere
3390
125.1
116.9
6.3
Compresiune
2147
86
Aceste materiale pregătite au fost plasate într-o autoclavă unde au fost
menținute la o anumită temperatură și presiune, pentru a se întări (Fig.1.65.a).
Din plăcile obținute, opt eșantioane din fiecare placă au fost decupate la o
lățime de 25 mm (lungimea ecartamentului de 150 mm) folosind o unealtă cu
pulbere de diamant și supuse la sarcini de tracțiune (figura 1.65.b). Încercările
de tracțiune au fost efectuate pe o mașină de încercare a materialelor universal
de tip LS100Plus produsă de Lloyd Instruments, Marea Britanie, folosind o
viteză de înaintare de 1mm / min. Fiecare epruvetă a fost introdusă. S-a utilizat
un extensometru axial de tipul 3542 de la Epsilon Technology Corp. Acest
extensometru conform ISO 5893 este capabil să determine variația relativă a
lungimii de referință a epruvetei în fiecare moment al încercării. Este conectat la
un computer și utilizând software-ul Nexygen Plus iar datele sunt înregistrate în
timpul încercărilor.
Extensometrul nu trebuie să aibă nici o influență din cauza inerției la
viteza de încercare prescrisă și trebuie să poată măsura lungimea de referință cu
o precizie de 1% sau mai mare pentru valoarea măsurată. Un detaliu privind
atașarea extensometrului este prezentat în Fig. 1.65.c.
Atunci când pe specimen este fixat un extensometru, orice deteriorare a
epruvetei trebuie evitată. Este esențial ca între epruvetă și extensometru să nu
existe alunecări.

a

b
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Figura 1.65.(a) Autoclavă cu temperatură și presiune controlate utilizată pentru
materialul PLAIN 200; (b) Extensometru axial de tip 3542 atașat la epruvetă
Toate eșantioanele au o lățime de 25 mm ± 0,5 mm, o lungime totală de
250 mm. Fețele fiecărui specimen individual trebuie să fie paralele, cu o precizie
de 0,2 mm. Capetele epruvetelor sunt armate cu material din fibră de sticlă de tip
GBX 300 L-1250 (Bx300 - 1250), impregnate cu rășină epoxidică de 1050 /
întăritor de 1059.
1.8.2. Rezultatele încercărilor
În Fig. 1.66,1.67 și 1.68 sunt reprezentate diagrama tensiune-deformație
specific și modulul de elasticitate longitudinal pentru epruvetele care sunt
alcătuite din material cu un strat, cu două și cu trei straturi de tip țesătură de
carbon, PLAIN 200 cu rășină epoxi. In Fig.1.69.a și 1.69.b sunt prezentate
diagrama sarcinii și tensiunii de rupere în funcție de deformație.
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(a) Diagrama tensiune-deformație specific pentru materialul cu un strat;
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(b) Diagrama tensiune-deformație specific pentru materialul cu două straturi;
Figura 1.66.
Distribuția modulului de elasticitate longitudinal arată o tendință de
creștere odată cu mărirea numărului de stratiri ale materialului. (Fig. 1.70).
Aceeași tendință de creștere se manifestă pentru tensiunea la încărcarea
maximă, deformația specifică la încărcarea maximă și distribuția forței de
rupere (Fig. 1.71-1.72).
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a. Diagrama tensiune-deformație specific pentru materialul PLAIN 200 epoxy cu
țesătură de carbon, supus la tracțiune;
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b.Modulul de elasticitate longitudinal la materialul ranforsat cu fibre de carbon
PLAIN 200, alcătuit dintr-un strat
Figura 1.67.
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(a) Modulul de elasticitate longitudinal la materialul ranforsat cu fibre de
carbon PLAIN 200, alcătuit din două straturi ;
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(b) Modulul de elasticitate longitudinal la materialul ranforsat cu fibre de
carbon PLAIN 200, alcătuit din trei straturi
Figura 1.68.
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(a) Forța de rupere la materialul ranforsat cu fibre de carbon PLAIN 200
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(b) Rezistența la tracțiune la materialul ranforsat cu fibre de carbon PLAIN
200
Figura 1.69.
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(c) Valorile medii ale tensiunii la sarcina maximă
Figura 1.70
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Figura 1.71.
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(b) valoarea medie a deformației specific la alungirea maximă
Figura 1.72.
O observație specială poate fi făcută asupra deformației specifice la alungirea
maximă. Distribuția acesteia prezintă o tendință de descreștere cu creșterea
numărului de straturi.
1.8.3. Concluzii
Datorită proprietăților mecanice bune (rigiditate ridicată) materialul
PLAIN 200 epoxy cu țesătură de carbon poate fi utilizat în diferite tipuri de
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composite laminate. O aplicație predilectă o reprezintă utilizarea ca strat exterior
pentru plăci plane de tip sandwich unde miezul este alcătuit dintr-un material
moale, ieftin, cu proprietăți mecanice scăzute. Acest tip de țesătură de carbon
poate fi utilizat, spre exemplu, în realizarea aripilor adaptative în industria
aeronautică. Aceste material obținute folosind fibra de carbon au și proprietăți
termice și electrice deosebite care, adaăgate la proprietățile mecanice deosebite
ale fibrei de carbon, duc la realizarea unor aplicații extreme de utile, cu
precădere în industria aeronautică.

I.2. Dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice din
perspectiva educațională
MOTTO
„SUCCES ARE NU CEL CARE A AVUT PRIMUL IDEEA,
CI ACELA CARE CONVINGE LUMEA”
(Adevăr din lumea managerială)

2.1. Introducere
Obiectivul/scopul acestei părți este acela de a argumenta dezvoltarea și
îmbunătățirea cercetării științifice din cariera mea profesională dintr-o
perspectivă educațională. Căutând să înțeleg cercetarea științifică și dintr-o
perspectivă educațională, dorind să decopăr, dar și să cercetez legătura dintre
cele două. Preocupându-mă constant de această provocare, în timp am ajuns la
concluzia că această temă devine din ce în ce mai provocatoare și mai de
actualitate, constatând că abordarea oricărei teme/probleme, fie de specialitate
sau de cercetare în domeniu este mult mai completă dacă se face inter și/sau
disciplinar/pe domenii de studiu.
Consider că cercetarea pe această temă și studiile mele făcute până în
prezent, dar și cele ce vor urma în viitor vor fi benefice sistemului nostru de
educație/învățământ.
Calitatea de educator m-a preocupat în permanență, fapt pentru care am
participat întotdeauna la cursuri de formare continuă care să mă ajute să fiu în
permanență la zi cu cele mai noi, moderne teorii apărute în domeniul de studiu
Această calitate nu se poate menține actuală decât dacă există un interes
permanent din partea cadrului didactic care nu refuză nici o oportunitate ce
apare, deoarece pe acest segment, al cercetării și al educației învățarea trebuie să
fie continuă și permanentă.
Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în
dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească
noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională. În acelaşi timp, este
important să se promoveze calitatea ofertei de formare şi să se asigure relevanţa
acesteia în raport cu abilităţile, cunoştinţele şi nevoile persoanei. Altfel, există
riscul demotivării participanţilor la formare precum şi al irosirii banilor şi
timpului investit. Din acest punct de vedere, credem că se impune o schimbare a
mentalităţii în ceea ce priveşte formarea profesională a cadrelor didactice, în
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sensul creşterii gradului de conştientizare cu privire la necesitatea şi importanţa
formării continue, a creşterii gradului de motivare pentru lărgirea nivelului de
cunoştinţe şi dezvoltarea ariei competenţelor personale.
La fel ca întreaga societate, sistemele de educaţie şi formare profesională
sunt în mijlocul schimbărilor impuse de tranziţia către economia de piaţă şi
societatea bazată pe cunoaştere. De aceea, se impune adaptarea lor continuă la
noile realităţi, în contextul iminentei aderări la UE care impune armonizarea lor
cu cele din ţările Uniunii Europene.
Memorandumul Comisiei Europene, privind învăţarea pe tot parcursul
vieţii, adoptat în octombrie 2000, invită statele să identifice strategii coerente şi
măsuri practice pentru dezvoltarea învăţării continue, mesajele cheie ale acestuia
fiind:
- Noi competenţe de bază pentru toţi;
- Realizarea unor investiţii superioare în resurse umane;
- Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare;
- Valorizarea învăţării;
- Regândirea orientării şi consilierii;
- Apropierea învăţării de domiciliu.
Dezvoltarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională initială şi
continuă nu poate fi concepută fără asigurarea calităţii în formare. Pentru
realizarea acesteia, un
rol deosebit revine formatorului de formatori.
(Documente 15, 16)
Formatorul de formatori este considerat (în standardul ocupaţional) ca
autor şi ofertant de formare, ca răspuns al cererii de formare, în orice domeniu
al activităţii sociale.(10)
Orice activitate de formare este precedată de o formare metodologică,
specifică ocupaţei, pentru a se asigura obţinerea unei viziuni globale asupra
formării, experienţa deja existentă a celui ce se formează ca formator de
formatori urmând a fi utilă ca teren de aplicaţii, şi mai puţin ca domeniu de
referinţă.
Formarea de formatori înseamnă constituirea (şi ulterior optimizarea) unei
expertize de specialitate în domeniu, profesionalizarea în aria respectivă – şi
functionarea ca atare (individual sau în parteneriat) în această ocupaţie – şi nu
practicarea ei din exterior, ca simplă consiliere. Formatorul de formatori trebuie
să devină pionul principal al relansării şi susţinerii reformei în învăţământ,
contribuind nemijlocit la profesionalizarea prealabilă şi continuă a formatorului
direct (cadrul didactic). Acţiunea formatorului de formatori trebuie să aibă ca
finalităţi:
 remedierea lipsei din formarea iniţială a formării profesorului ca
formator;
 eliminarea formalismului, a pseudo-formării continue şi periodice;
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facilizarea accesului întregului personal didactic la o formare
metodologică şi pro-calitativă, realizată în forme moderne (combinarea stagiilor
proxemice cu cele telematice);
 stimularea asigurării calităţii în sistem prin generarea în proces a
calităţii educaţiei.
Învăţarea pe tot parcursul vieţii nu mai reprezintă doar unul dintre
aspectele educaţiei şi instruirii; ea trebuie să devină principiul călăuzitor pentru
integrarea activă în contextul învăţării. În următorii ani, formatorul (de formatori
sau direct) va trebui să fie „vârful de lance” al acţiunii de implementare a acestei
viziuni, pentru că cunoştinţele, deprinderile, atitudinile şi înţelegerea dobândite
în perioada copilăriei şi a adolescenţei, în familie, la şcoală, în timpul instruirii
de la colegiu sau universitate nu vor mai dura toată viaţa.
Motivaţia individuală a învăţării combinată cu varietatea posibilităţilor de
a învăţa, sunt cheile fundamentale în implementarea cu succes a învăţării de-a
lungul vieţii. Însă pentru aceasta este esenţial ca nivelul cererii de educaţie să
crească odată cu oferta, pentru că fiecare trebuie să poată să urmeze căi de
educaţie/învăţare/formare la propria alegere, pentru satisfacerea propriilor nevoi
de formare în concordanţă cu aspiraţiile personale, în loc să fie obligaţi să
urmeze căi predeterminate către destinaţii anume, căi şi destinaţii stabilite de un
cadru reglementativ mai puţin dinamic, adaptat sau corelat cu realităţile
societăţii aflată într-o continuă transformare.
Viaţa modernă oferă mai multe şanse şi opţiuni, dar şi riscuri şi
incertitudini mai multe şi mai mari. De aceea, toţi cei care locuiesc în Europa,
fără excepţie, trebuie să aibă posibilităţi egale pentru a se adapta la dinamica şi
cerinţele schimbărilor socio-economice şi să participe activ la continuarea
acestora.
Aceasta înseamnă, pur şi simplu, că:


Sistemele de educaţie şi instruire trebuie să se adapteze la nevoile şi
cererile individului şi nu invers.
Un program de formare nu este el însuşi o finalitate, ci un mijloc de a
ajunge la o finalitate.
Într-un sistem de educație performant resursa umană trebuie să fie în
permanență pregătită și la curent cu toate noutățile momentului din domeniu.
Această peocupare pentru resursa umană implicată în actul educațional trebuie
să fie atât pe partea științifică cât și pe partea pedagogică.
Ca orice sistem care se respectă și care dorește să funcționeze profesionist
și după principii corect create care au la baza stabilirii lor calitatea, ca indicator
principal, din punctul meu de vedere ar fi cazul să ne formăm propriul nostru
corp de formatori și mai mult ceea ce se numește în literatura și domeniul de
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specialitate ,, formatori de formatori’’.Toate aceste ,,meserii’’ar trebui cuprinse
în C.O.R., iar resursa umană îndreptățită să le practice ar trebui să fie numai
cadre didactice ce aparțin sistemului de învățământ, deoarece numai așa vom
putea fi siguri că aceste activități se vor face cu profesionalism și vor fi de
calitate, urmând să aducă ceea ce dorim cu toții plus valoare în educație.
Am militat și voi milita în continuare pentru aceste idei în care cred cu
adevărat că ar revigora învățământul românesc pe care le-am exprimat prin
numeroase studii, articole cu care am participat la diferite conferințe.
2.2. PERSPECTIVE ÎN FORMARE
În acest context formarea continuă, respectiv competențele unui ,,formator
de formator’’ ar trebui să acopere cel puțin patru direcții, și anume: formator,
facilitator, consultant și mentor. Pentru a înțelege corect aceste roluri trebuie să
cunoaștem cum se definesc, astfel:
CE ESTE UN FACILITATOR?
Facilitatorul este o persoană neutră, care ajută membrii unui grup să lucreze
cât mai eficient împreună, pentru a-şi identifica problemele şi a elabora soluţii
pentru rezolvarea lor, fără autoritatea de a lua decizii în numele grupului.
CE ESTE UN FORMATOR?
Formatorul este persoana care ajută/facilitează procesul de dobândire de
către adulţi de noi cunoştinţe şi abilităţi, antrenând participanţii într-un proces
interactiv, care dinamizează gândirea, reţine atenţia şi încurajează schimbul de
idei şi de experienţă.
CE ESTE UN CONSULTANT?
Consultantul este o persoană din exteriorul grupului sau al organizaţiei,
care ajută un grup/organizaţia să rezolve probleme şi să dezvolte strategii,
programe şi acţiuni pentru soluţionarea acestor probleme.
CE ESTE UN MENTOR?
Mentorul este o persoană din interiorul unei organizaţii, care îndrumă,
educă, transmite şi conduce un individ sau grup să aplice noţiunile şi
cunoştinţele teoretice dobândite în facultate, fiind sintetic descris drept
,,conducător spiritual”.
Totuși, aceste roluri au și unele responsabilităţi şi competenţe comune,
cum ar fi:
A
Ca facilitator, deşi nu aveţi ca obiectiv principal ca participanţii să
înveţe, acest lucru se va întâmpla, ca urmare a lucrului în grup, a schimbului de
experienţă între membrii grupului şi a descoperirii unor noi perspective asupra
diverselor probleme abordate.
B
Ca formator, lucraţi cu un grup de participanţi pe care-i antrenaţi
într-un proces de învăţare în care aceştia învaţă nu doar de la dumneavoastră, ci
şi unii de la alţii.
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C
Grupul care beneficiază de asistenţa unui consultant învaţă lucruri
noi de la acesta şi poate descoperi singur soluţii specifice contextului local, pe
care o persoană din exterior nu le ştie.
D
Ca mentor, lucraţi cu un individ sau grup de participanţi pe care-i
antrenaţi într-un proces de învăţare în care aceştia învaţă de la dumneavoastră şi
unii de la alţii, datorită experienţei diferite şi a perspectivelor noi privind
diversele probleme abordate.
Pe lângă aspectele comune, există şi cunoştinţe şi abilităţi specifice pe
care le voi prezenta pe scurt în continuare, astfel:
A.
CE TREBUIE SA ŞTIE UN FACILITATOR?
Sarcina principală a facilitatorul este de a ajuta o echipa/un grup să
lucreze cât mai eficient pentru îndeplinirea sarcinilor pe care ace(a)sta şi le-a
propus.
Deşi enunţată sumar, sarcina facilitatorului este una complexă şi, de
aceea, vă propunem să abordam activitatea de facilitare în funcţie de procesele
de grup pe care trebuie să le ajute şi să le conducă. Aceste procese se pot
exprima sintetic după cum urmează:
A.1: Procesul de formare şi consolidare a echipei, prin încurajarea
cunoaşterii şi a cooperării interpersonale, precum şi prin dezvoltarea relaţiilor
dintre membrii echipelor cu care va lucra;
A.2. Procesul de comunicare în grup, prin realizarea unei comunicări
eficiente în timpul şedinţelor de lucru, ajutând la evitarea neînţelegerilor şi a
conflictelor;
A.3. Procesul de decizie în grup, prin sprijinul dat construirii
consensului de-a lungul întregului procesul.
B.
CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN FORMATOR?
Un formator care proiectează şi conduce procese eficiente şi
interactive de învăţare pentru adulţi, ar trebui:
Să înţeleagă mecanismele procesului de învăţare a adulţilor,
operaţie constând în: înţelegerea modului în care adulţii dobândesc şi utilizează
cunoştinţele, calificările şi atitudinile; înţelegerea modului diferit de asimilare a
conţinutului de formare în cadrul procesului de învăţare,
Să înţeleagă metodele şi teoriile de formare şi dezvoltare constând
în: cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de formare şi corecta lor utilizare,
Să comunice eficient cu participanţii, mai exact să aibă capacitatea
de a realiza prezentări eficiente, de a pune întrebări, de a observa performanţa
participanţilor şi de a da/a primi feed-back, de a asculta activ etc.
Să proiecteze şi să conducă un proces de grup prin influenţarea
grupurilor în îndeplinirea/ rezolvarea sarcinilor, stimularea creativităţii de grup,
gestionarea diversităţii.
C.
CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN CONSULTANT?
Un consultant eficient, este capabil să:
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C.1. Clarifice relaţia cu clientul/clienţii săi, rolul şi
responsabilităţile părţilor (client şi consultant), precum şi a aşteptărilor
reciproce în derularea activităţilor comune viitoare
C.2. Planifice şi să conducă un proces care să ghideze grupul pe
drumul logic de rezolvare a problemelor - de la identificare şi până la
dezvoltarea de strategii şi planuri de acţiune pentru rezolvarea problemelor
C.3.Construiască capacitatea clientului în rezolvarea problemei şi
în luarea deciziei, fără să intervină pe probleme de conţinut
C.4.Sprijine planificarea procesului de implementare a soluţiilor,
clarificând responsabilităţile clientului legate de implementare şi de
monitorizarea implementării.
D.
CE TREBUIE SĂ ŞTIE UN MENTOR?
Un mentor care îndrumă, proiectează şi conduce procese eficiente şi
interactive de învăţare pentru adulţi, ar trebui:
Să înţeleagă mecanismele procesului de învăţare a adulţilor,
operaţie constând în: înţelegerea modului în care adulţii dobândesc şi utilizează
cunoştinţele, calificările şi atitudinile; înţelegerea modului diferit de asimilare a
conţinutului de formare în cadrul procesului de învăţare,
Să înţeleagă metodele şi teoriile de formare şi dezvoltare constând
în: cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de formare şi corecta lor utilizare,
Să comunice eficient cu participanţii, mai exact să aibă capacitatea
de a realiza prezentări eficiente, de a pune întrebări, de a observa performanţa
participanţilor şi de a da/a primi feed-back, de a asculta activ etc.
Să ofere un feed-back rapid şi eficient celor implicaţi pentru
dezvoltarea lor profesională,astfel încât să-şi poată îndeplini/rezolva sarcinile.
Cadrele didactice din învățământul românesc pregătite într-un mod
profesionist cu formatori valoroși selectați din interiorul sistemului vor avea
pregătirea necesară pentru a concretiza reforma în educație în sensul cel mai
real, corect, valoros și nu în ultimul rând cel mai puțin costisitor. Selectarea,
însă trebuie făcută pe baza unor standarde. Există în prezent definite diferite
standarde, dar cele ocupaționale trebuie revizuite și adaptate noilor cerințe ale
învățământului european. Standardele ocupaţionale sunt o sursă de informare
valoroasă pentru elaborarea programelor de formare profesională. Un standard
ocupaţional furnizează date care pot fi folosite în trei mari domenii ale formării:
• determinarea obiectivelor de referinţă;
• elaborarea conţinutului programului de formare profesională;
• stabilirea criteriilor şi metodelor de evaluare a competenţei.
Din perspectiva specialității , pregătirii științifice și a cercetării am dorit
să fiu informată cu cele mai actuale descoperiri și studii ale direcțiilor ce mă
preocupă. Rezultatele de cercetare obţinute sau concretizat de cele mai multe ori
prin publicaţii în reviste de specialitate sau comunicate în cadrul unor conferinţe
internaţionale de prestigiu, prin elaborarea unor cursuri sau publicarea unor
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articole/cărți de specialitate. Am încercat ca prin articolele mele să ofer un
conţinut interesant, bogat cu o logică personală, originală pentru documentarea
tuturor viitorilor cercetători în domeniul cercetat
Activitatea mea se derulează și pe linia formării continue, participând la
acreditarea unor cursuri de formare continuă pentru cadrele didactice din
învățământul preuniversitar derulate prin departamentul C.I.P.- al Universității
noastre. Programele mai sus amintite, Specialiștii viitorului pentru educație
,Comunicare și management în învățământul preuniversitar și Profesorul actual
pentru o școală modernă au fost acreditate conform metodologiei de acreditare a
programelor de formare continuă din cadrul M.E.N.și la care sunt responsabil de
program.
2.3. NOILE TENDINȚE ALE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI UNIVERSITAR
ROMÂNESC
Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice din perspectiva
metodicii și a didacticii aplicative de predare, adică a ceea ce înseamnă
îndeplinirea misiunii ce o avem noi cadrele didactice față de societate, m-am
angajat și voi continua în cercetare prin studierea multiplelor probleme existente
în învățământul românesc. Această cercetare am făcut-o și îmi propun să o
continui prin publicarea de articole sau studii în reviste recunoscute și de valoare
în domeniu, prin participarea la conferințe din țară sau străinătate specifice
acestor teme, considerând că fără acest tip de cecetare nu poate exista un
educator, adică nici profesor, nici cercetător.
Cunoașterea situației reale din învățământul universitar românesc
presupune o aplecare atentă aupra sistemului de educație, deziderat la care se
poate ajunge făcându-se o analiză contextuală în domeniul educațional, cu
precădere în invățământul terțiar
Un început de drum pe această direcție am început-o printr-o analiză
responsabilă a situației învățământului terțiar în noul context economic,
geopolitic a statelor Uniunii Europene, cu precădere în România secolului XXI
și în concordanță cu noua Strategia națională Pentru învățământ terțiar 2015 2020 .În acest context, poziția și pregătirea profesională a cadrului didactic
universitar față de direcția în care se îndreaptă ,,școala româneasca’’devine
esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei Uniunii. Europene pentru
modernizarea învățământului superior în statele europene, precum și a celor
prevăzute în ,,Strategia națională Pentru învățământ terțiar 2015 - 2020 ‘’.
Această analiză pleacă de la cele stipulate în Agenda Uniunii Europene
pentru modernizarea învățământului superior/terțiar în statele europene „…joacă
un rol crucial în progresul individului și al societății și în furnizarea capitalului
uman înalt calificat și a cetățenilor eficienți de care Europa are nevoie pentru a
crea locuri de muncă, creștere economică și prosperitate”. Este foarte clar că
Uniunea Europeană remarcă rolul important al învățământului terțiar/superior în
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dezvoltarea economică. Conform acestei afirmații noi, toți cetățenii Uniunii
Europene, deci și noi românii suntem datori să acționăm în acest sens militând
în permanență pentru un învățământ superior modern, de calitate și adaptat
permanent la cerințele pieței economice. Învățământul terțiar în special, după
cum se stipulează și în noua ,,Strategia națională pentru învățământ terțiar
2015–2020’’ își va continua procesul de dezvoltare, dar punându-se un accent
deosebit pe calitatea întregului proces educațional și adăugare de plus valoare.
Realizarera acestui obiectiv esențial, dar, îmi permit să afirm și major
pentru întreg procesul educațional se poate face, din punctul meu de vedere doar
prin îmbunătățirea capacității resurselor umane. Acest deziderat care constituie
elementul vital, de bază, al strategiei pentru competitivitate pe termen lung nu
poate fi îndeplinit fără a include și reforme din perspective mea și a altor
sectoare de activitate. Uniunea Europeană remarcă rolul important al
învățământului terțiar în dezvoltarea economică. Conform recomandărilor
specifice de țară pentru România 20155 (RST), calitatea învățământului superior
și relevanța acestuia pentru piața forței de muncă sunt inadecvate deși România
a început să ia măsuri pentru depășirea acestor provocări. Comisia Europeană
consideră că aptitudinile și competențele dezvoltate de către învățământul terțiar
nu sunt corelate cu cele cerute pe piața muncii pentru unele programe de
învățământ terțiar non-universitar profesional și universitar. Această strategie se
bazează pe considerațiile și preocupările menționate anterior și creează
premisele necesare îmbunătățirii învățământului terțiar din România, fiind
fundamentală în atingerea obiectivelor educaționale strategice în perioada de
programare stabilite în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020.
Învățământul reprezintă în continuare în România o prioritate națională,
deci toate inițiativele exprimate trebuie să devină operaționale, desigur
respectându-se niște principii de bază: principiul participării şi transparenţei,
principiul continuităţii şi coordonării, principiul responsabilităţii, principiul
bunei guvernări şi principiul cooperării şi coerenţei.
De asemenea toate inițiativele ce se vor lua trebuie corelate cu
identificarea nevoilor privind competențele, în vederea unei treceri treptate către
o economie bazată pe cunoaștere și o cerere crescută, implicită, de locuri de
muncă înalt calificate. Obiectivele generale propuse trebuie să fie
complementare strategiei de cercetare și dezvoltare, ambele promovând
învăţământul terțiar ca motor al creșterii economice bazate pe cunoaștere și
înaltă calificare.
Pe plan intern, prin obiectivele propuse pe termen lung pentru a se ajunge
la un învățământ terțiar ce asigură egalitate de șanse și pregătește absolvenți de
bună calitate trebuie să asigurăm un număr suficient de absolvenți de
învățământ terțiar, care să dețină aptitudinile, competențele și abilitățile
necesare pentru a fi competitivi pe piața comună a Europei și de ce nu a lumii
întregi, astfel încât costurile scăzute ale forței de muncă din România să fie
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eliminate. Realizarea acestui obiectiv va duce la crearea unei economii naționale
inteligente, care poate construi un viitor mai prosper, depinzând în mare măsură
de îmbunătățirea permanentă a bazei de cunoaștere și de calitatea capitalului
uman.
Trebuie să recunoaștem că încă aptitudinile și competențele dezvoltate de
către învățământul terțiar românesc nu sunt corelate cu cele cerute pe piața
muncii pentru unele programe de învățământ terțiar, non-universitar profesional
și universitar. Deci, noua strategie trebuie să se axeze pe crearea premiselor
necesare îmbunătățirii învățământului terțiar din România, fiind fundamentală
în atingerea obiectivelor educaționale strategice în perioada de programare
stabilite în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020.
Strategia UE 2020 pune accent pe obiectivele legate de educaţie şi
formare, datorită influenței acestora asupra creșterii economice. Această
influenţă se concretizează prin creşterea ocupării, a productivităţii, a participării,
formării de competențe În același sens trebuie să fim conștienți că formarea
profesională joacă un rol central în evoluția unui sistem educațional de calitate,
ceea ce reprezintă dezideratul major al sistemului nostru educațional și în
special cel universitar. Capitalul uman este esențial pentru toate domeniile de
activitate, iar scăderea populației active, precum și a numărului de studenți vor
avea implicații imediate și pe termen lung asupra resursei umane din România,
precum și pentru sectorul economic. Astfel, educația în acest caz va trebui să
abordeze diferite ținte care să se refere la calitate, eficiență, echitate,
transparență și relevanță. Trebuie să ținem cont în toată această strategie de
zonele defavorizate, deci implicit de resursa umană există în aceste părți și care
la nivel de țara noastră reprezintă o cantitate deloc de neglijat, ba chiar cu
relevanță în ceea ce privește calitatea sistemului nostru de educație și a
rezultatelor finale ale procesului instructive-educativ.
Există totuși deja anumite elemente care au condus la o îmbunătățire
semnificativă a învățământului terțiar, şi aici menţionăm autonomia crescută a
instituțiilor, revizuirea modelului de finanțare, coordonarea cu procesul
Bologna. (51) Insă trebuie să continuăm acest demers care de fapt reprezintă una
din condițiile C.E., astfel incât să stimulăm accesul și participarea în
învățământul terțiar a grupurilor dezavantajate, cum ar fi: studenți cu
dizabilități, studenți care provin din familii cu venituri scăzute, studenți orfani
sau din centre de plasament, etnici români din afara granițelor, studenți romi și
studenți din zonele rurale (de exemplu: alocarea de burse pe criterii sociale şi de
performanță; subvenții pentru transportul în comun; sistem de credite pentru
studii, etc.). [35, 38, 61]
Concentrarea pentru ca România să ajungă la nivelul statelor din Europa
cu un învățământ de calitate real și obiectiv, deci și cu o economie avansată,
trebuie să reprezinte obiectivul principal pentru dezvoltarea învățământului
terțiar din România. Potrivit acestei viziuni, învățământul terțiar foarte
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performant va constitui motorul creșterii economice, va contribui la creșterea
productivității și va promova coeziunea socială, punând astfel fundamentele
unei economii bazate pe cunoaștere. Învățământul superior va pregăti specialiști
care pot să dezvolte o societate competitivă într-o economie globală. Instituțiile
de învățământ superior vor putea să catalizeze creativitatea și inovarea în
întreaga societate din România și, în special, să susțină economia în dezvoltarea
de produse și servicii. [113, 133, 146]
Pentru realizarea obiectivului propus România trebuie să valorifice
oportunitățile oferite de Uniunea Europeană, politica educațională promovată de
Uniunea Europeană, folosirea bunelor practice pentru construirea unui
învățământ terțiar de calitate, relevant, eficient și eficace pe termen scurt, mediu
și lung.
România este angajată în dezvoltarea învățământului terțiar ca instrument
important în strategia generală de dezvoltare socio-economică, sprijinind toate
celelalte planuri și inițiative de dezvoltare ale statului, în special, Programul
Național de Reformă, Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 şi
Strategia Cercetare-Dezvoltare-Inovare.(Documente 7, 9) Implementarea acestor
direcții se va putea realiza numai dacă se va asigura o finanțare adecvată bazată
pe o legislație relevantă, în colaborare cu întreaga comunitate a părților
interesate din învățământul terțiar, incluzând instituții de învățământ superior,
instituții de învățământ terțiar non-universitar, mediul economic, guvernul și
partenerii internaționali.
Dezvoltarea învățământului terțiar din România pentru a fi o realitate va
trebui să se axeze pe: consolidarea guvernanței, finanțării, monitorizării și
evaluării învățământului terțiar („condițiile de sprijin”); încurajarea și susținerea
unei participări mai largi în învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate; îmbunătățirea calității și relevanței învățământului terțiar;
dezvoltarea angajamentelor față de economie, în special legătura cu piața
muncii și inovarea antreprenoriatul. Acțiunile specifice care se vor face trebuie
să depășească toate barierele care ar putea afecta atingerea obiectivului major
propus. Numai prin înlăturarea barierelor vom putea transforma această viziune
asupra invățământului românesc într-o realitate și totodată să răspundă și
provocărilor ce vor apărea. [158] Sistemul de învățământ din România se va
dezvolta, din punctul meu de vedere dacă se vor consolida diverse trasee
educaționale, crearea unor rute progresive clare de trecere de la învățământul
secundar la învățământul terțiar, îmbunătățirea sistemului de acordare a
burselor, încurajarea atragerii studenților din grupuri subreprezentate sau
netradiționale, inclusiv a adulților, etc.[159]
O altă direcție ce trebuie continuată și dezvoltată este promovarea
dezvoltării programelor de studii de înaltă calitate, flexibile și corelate cu
cerințele pieței muncii. [172] Mecanismele de asigurare a calității educației din
România respectă standardele europene, respectiv există un proces format din
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două etape: asigurarea internă a calității și asigurarea externă a calității. [201,
209, 233]
Asigurarea internă a calităţii învăţământului superior şi a cercetării
ştiinţifice universitare este o obligaţie a instituţiei de învăţământ superior şi o
atribuţie fundamentală a Ministerul Educației Naționale. În realizarea acestei
atribuții, Ministerul Educației Naționale colaborează cu Agenția Română pentru
Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ARACIS), organism
independent, precum și cu alte organisme aflate în subordinea
ministerului.[Documente 2]
Asigurarea externă a calității este realizată, conform legii, de ARACIS
sau de către alte agenții de asigurare externă a calității care se regăsesc
înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul
Superior (EQAR). În procesul de evaluare externă a calității, potrivit atribuțiilor
prevăzute în lege, acest organism independent are în vedere respectarea de către
insitiuțiile de învățământ superior a standardelor de calitate (capacitatea
instituțională, baza materială, norma didactică, raport studenți/cadre didactice
etc.). [Documente 3] ARACIS are și rolul de a oferi publicului informații
corecte și accesibile despre calitatea la nivel de instituții și de program, ceea ce
poate sprijini studenții în luarea deciziilor privind traseul lor
profesional/educațional. Acest fapt necesită asigurarea transparenței datelor la
nivel instituțional și existența unei alte structuri care să asigure colectarea și
raportarea acestor date în mod fidel și unitar. Pentru a răspunde cerințelor reale
ale calificărilor de pe piața forței de muncă, ARACIS actualizează standardele
de evaluare. Universitățile pot modifica conținutul curriculumului pentru un
procent de maxim 20% în vederea corelării programelor de studii cu cerințele
mediului socio – economic. [Documente 1]
Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) analizează și asigură
corelarea dintre programele de studii universitare, competențele și calificările
obținute în concordanță cu diplomele eliberate. ANC are în responsabilitate
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) ca parte a
Registrului Naţional al Calificărilor (RNC) ce reprezintă un instrument care
stabileşte structura calificărilor, asigură compatibilitatea şi comparabilitatea
internaţională şi vizează introducerea unei calificări din piaţa muncii, în
concordanţă cu Cadrul european al calificărilor. [14] ANC are rolul de
armonizare a calificărilor învăţământului superior cu cerinţele pieţei muncii.
Prin măsurile din cadrul acestei strategii se vor sprijini universitățile în
proiectarea de curriculum universitar pornind de la competențe profesionale
solicitate pe piața muncii, introducerea de noi calificări în RNCIS, noi programe
de studii universitare/postuniversitare aferente respectivelor calificări. Se
realizează un proces periodic de redefinire a competențelor cerute pe piața
muncii pentru fiecare calificare, realizat de către ANC, cu implicarea
Comitetelor sectoriale. [40, 52, Documente 14, 18]
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Consolidarea capacității universităților de a dezvolta și furniza programe
relevante pentru piața muncii în care accentul să cadă pe asigurarea
competențelor transversale (inclusiv competențe în domeniul TIC), dar și pentru
dezvoltarea acelor competențe necesare în sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC (industria auto și componente, TIC,
procesarea alimentelor și a băuturilor, sănătate și produse farmaceutice, turism
și eco-turism, textile/pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, energie și
management de mediu, bioeconomie (agricultura, silvicultură, pescuit și
acvacultură) biofarmaceutică și biotehnologii) și domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI (bioeconomia, technologia informațiilor și a
comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, econano-tehnologii și materiale avansate și sănătate). [62, 71, 84, 205]
Printre datele cheie care ar trebui să fie puse la dispoziția studenților cu
privire la fiecare program se numără rata de absolvire, rata de angajare și, în
măsura posibilului, veniturile post-absolvire. Pentru realizarea acestora se impun
efectuarea de analize, studii, statistici periodice privind angajarea absolvenților.
De asemenea, datele privind absolvenții învățământului terțiar trebuie să poată
fi asociate și corelate cu datele din alte sisteme administrative pentru a corela
electronic statutul de angajat al absolvenților cu salariul și alți indicatori
relevanți. [91]. Pentru a oferi informații cu privire la opțiunile studenților și
planificarea instituțională, un grup consultativ permanent format din
reprezentanți ai pieței muncii și ai învățământului terțiar ar trebui să se
reunească periodic pentru a publica estimări, studii și analize privind locurile de
muncă pe termen mediu (de exemplu: cinci-șapte ani) și a discuta potențialul
impact asupra ofertelor de programe și capacității învățământului terțiar. [143,
154, 165, 166, 170, 181]
Pentru asigurarea integrată a calității este esențială corelarea strategiei din
învățământul terțiar cu abordările/mecanismele privind învățarea pe tot
parcursul vieții. [177, 186]. România a elaborat Cadrul Național al Calificărilor
din învățământul superior, armonizat cu Cadrul European al Calificărilor și are
nevoie de un cadru comun de asigurare a calității pentru învățarea pe tot
parcursul vieții, învățământ preuniversitar și învățământ terțiar. Necesitatea
acestui cadru, recomandat de CE solicită reflecții cu privire la o abordare
sectorială a asigurării calității și asupra posibilității de a identifica principii de
bază și linii directoare aplicabile întregului domeniu de educație și formare
profesională. CE susține dialogul și inițiativele legate de asigurarea calității în
învățământul superior, ce sunt abordate într-un context cuprinzător care
înglobează toate instrumentele pentru transparență și asigurarea calității. [207,
222, 236].
În prezent, piața de formare oferă numeroase oportunități instituțiilor de
învățământ superior. Universitățile dețin infrastructura și resursa umană cu o
înaltă calificare, necesare pentru a răspunde cerințelor de formare continuă și
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perfecționare la standarde impuse de angajatori. MEN va promova prin Strategia
națională de învățare pe tot parcursul vieții, măsuri care vizează creșterea
implicării instituțiilor de învățământ superior în învățarea pe tot parcursul vieții.
[232].
Actualizarea/îmbunătățirea reglementărilor elaborate de MEN/ARACIS
reprezintă un alt domeniu care ar putea aduce beneficii privind modalitățile
flexibile de învățare, inclusiv învățământul cu frecvență redusă, învățământ la
distanță și stagiile de pregătire practică. Recunoașterea diverselor modalități de
învățare schimbă modul în care persoanele percep învățământul terțiar și acesta
trebuie să se adapteze noilor provocări, în special să asigure flexibilitatea
sistemului. Un exemplu în acest sens, îl poate constitui promovarea sistemelor elearning sau blended-learning. Îmbunătățirea TIC și a inovației va avea de
asemenea un rol semnificativ în asigurarea calității și a diversificării
experiențelor de învățare. Legislația prevede posibilitatea ca Instituțiile de
învățământ superior să ofere cursuri pentru învățământul la distanță și cu
frecvență redusă, după reguli precise, cu condiția ca instituția de învățământ
superior furnizoare să aibă același program și la forma de învățământ cu
frecvență. [31, 36, 219].
MEN și Guvernul României s-au angajat pentru dezvoltarea soluțiilor de
e-learning și vor analiza care sunt opțiunile optime de a acționa în vederea
îmbunătățirii reglementărilor în domeniu care să permită instituțiilor să se
dezvolte și să valorifice beneficiile pe care noile forme de furnizare a formării le
oferă, respectiv acces și noi oportunități. [24, 30, 45, 75]
În final, asigurarea calității învățământului superior și cercetării depinde
într-o mare măsură de îmbunătățirea formării doctoranzilor și postdoctoranzilor. Una dintre cele mai importante verigi privind resursa umană
pentru instituțiile de învățământ superior o reprezintă doctoranzii și cercetătorii
cu titlul de doctor. [66, 67, 102] Aceștia nu vor constitui numai baza de selecţie
pentru viitorii profesori care se vor ocupa de educaţia studenților, ci vor fi şi cei
mai productivi și inovativi cercetători, jucând un rol semnificativ atât în sporirea
eficienței cheltuielilor publice pentru cercetare și dezvoltare, cât și în
promovarea unui mai bun transfer tehnologic către sectorul privat. [71, 109, 136,
149].
Încheierea unui angajament strategic cu sectorul economic reprezintă o
altă acțiune importantă ce ar trebui înfăptuită. Instituțiile de învățământ terțiar
cooperează cu angajatorii locali și comunitățile respective. Instituțiile de
învățământ terțiar au o contribuție semnificativă la creșterea economică prin
formarea și dezvoltarea capitalului uman într-un sens general, asigurându-le
acestora competențe transversale pe tot parcursul vieții. Capacitatea de a furniza
competențe specifice relevante oportunităților, în cadrul companiilor din
interiorul comunității, constituie un avantaj–cheie pentru respectivul domeniu de
activitate. Pentru ca acest lucru să aibă loc, reprezentanții învățământului terțiar
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și agenţii economici din sectorul respectiv trebuie să dobândească o cunoaștere
mult mai detaliată a nevoilor și capacităților fiecăruia.
Pentru creșterea relevanței lor, programele doctorale și post-doctorale
trebuie să pună accent pe promovarea stagiilor de practică astfel încât să
flexibilizeze traseele către și dinspre companii și universități. Din punct de
vedere al inovării, acest aspect este esențial: doctoranzii și post-doctoranzii din
domeniile științifice și tehnice își aduc o contribuţie mai mare privind inovarea
atunci când sunt implicați în problemele reale cu care se confruntă domeniul
respectiv, față de situația în care aceștia sunt implicați exclusiv în activități de
cercetare fundamentală. Creșterea gradului de transfer al cunoașterii și
stimularea investițiilor în învățământul terțiar sunt posibile prin colaborarea
strânsă între instituțiile de învățământ terțiar și mediul de afaceri.
Există două provocări majore cu care se confruntă în prezent instituțiile de
învățământ superior din România cu privire la atragerea și menținerea
doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe de înaltă calitate: nivelul
finanțării și relațiile dintre instituții și mediul de afaceri. Alocarea de fonduri
suficiente pentru a păstra doctoranzii și post-doctoranzii este o problemă actuală
majoră pentru România; mulți dintre ei părăsesc mediul academic pentru a urma
studii în străinătate sau pentru a lucra în țară în sectorul privat, din cauza
salariilor necompetitive. [116, 120, 125] Mai mult decât atât, abilitatea de a
dezvolta parteneriate cu mediul economic care să creeze oportunități de
dezvoltare fie în calitate de cercetători, fie ca experți într-un domeniu specific de
activitate, reprezintă un aspect esențial în creșterea relevanței cercetării și
inovării în contextul economiei românești. [138, 168, 171]
Noțiunea de "triunghi al cunoașterii“ – educație, cercetare și inovare –
este un element central al Strategiei Comisiei Europene pentru Educație și
Formare 2020 (ET2020), fiind în continuare promovat de Raportul comun
privind stadiul implementării strategiei ET2020. Consiliul European consideră
că educația și formarea sunt condițiile unei bune funcționări a triunghiului
cunoașterii, fiind esențiale pentru stimularea creșterii economice și a numărului
locurilor de muncă. Concluziile Consiliului și ale reprezentanților guvernelor
Statelor Membre privind dezvoltarea rolului educației în cadrul unui triunghi al
cunoașterii complet funcțional stabilesc mai multe priorități de acțiune, printre
care: reforma pedagogică, parteneriate cu mediul de afaceri, dezvoltarea unei
culturi a inovării în cadrul instituțiilor de învățământ superior și noi abordări
pentru evaluarea calității. [176, 190, 199, 206]
Se vor implementa sisteme pentru a colecta și evalua feedback-ul de la
instituții și companii. O astfel de comunicare este vitală, atât pentru sistem, cât
și pentru instituțiile de învățământ superior. Angajatorii informează
universitățile cu privire la cantitatea și calitatea absolvenților lor, în timp ce
instituțiile de învățământ terțiar pot oferi feedback-cheie pentru angajatori,
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evidențiind eventualele oportunități legate de necesarul de cunoștințe și
competențe specifice.
Raportul intermediar privind ET2020 subliniază, de asemenea, importanța
parteneriatelor nu doar cu companiile private, ci și cu alte părți interesate.
Printre prioritățile stabilite în raportul din cadrul celui de-al doilea ciclu de lucru
al ET2020, se numără importanța dezvoltării unor forme eficiente și inovatoare
de rețele, cooperarea și parteneriatul între furnizorii de educație și formare
profesională și cu o gamă largă de actori interesați, inclusiv parteneri sociali,
companii private, instituții de cercetare și societatea civilă.
Este necesară, de asemenea, aplicarea inițiativelor-cheie de
internaționalizare în vederea asigurării relevanței și competitivității
învățământului terțiar și care să se constituie ca mecanism de promovare a
cunoașterii și inovației. MEN este angajat în dezvoltarea domeniilor cheie în
cadrul unei strategii ample de internaționalizare identificată de către Comisia
Europeană: promovarea mobilității internaționale a studenților și personalului
didactic și de cercetare; promovarea internaționalizării învățământului superior
inclusiv prin învățământ online; consolidarea cooperării strategice, a
parteneriatelor și dezvoltarea capacității administrative, astfel ajungându-se la
îmbunătățirea cercetării științifice, la dezvoltarea ei în cadrul universităților.
[221, 226]
În elaborarea agendei privind politica de cercetare în România, încă
primează interesul academic în defavoarea interesului privind inovarea şi
transferul tehnologic. În acest sens, este necesară eficientizarea colaborării
părților interesate pentru promovarea unei agende coordonate care să se axeze
pe domeniile ce necesită îmbunătățiri, în special cele ce privesc implementarea
noii Strategii de Cercetare și Inovare (de exemplu: includerea unui cadru legal
de garantare a drepturilor de proprietate intelectuală, procesul de transfer
tehnologic etc). MEN va trebui să se consulte pe larg cu mediul universitar și cel
economic pentru elaborarea unui program național de colaborare între
universități și agenţii economici.
Va trebui să se stabilească specialiști care să fie desemnați ca responsabili
cu menținerea legăturii cu agenţii economici. Acest obiectiv va fi realizabil
numai dacă responsabilii desemnați împreună cu echipe de proiecte să elaboreze
planuri de sprijinire a afacerilor din comunitățile locale.(17, 39, 48, 94)
Acțiunile posibile ce ar putea fi implementate pntru reușita cooperării
mediului universitar cu cel economic ar fi: recompensarea succesului
instituțional, promovarea mobilității personalului didactic și de cercetare,
evaluarea rolului stimulentelor fiscale,etc.
Începând cu anul 2014, s-a reglementat înființarea și organizarea
Centrelor de consiliere și orientare în carieră, la nivelul tuturor instituțiilor de
învățământ superior. În cadrul acestor Centre funcționează unități de analiză și
gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii.[6] În același sens, al facilitării
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corelării sistemului de învățământ cu piața muncii, se creează posibilitatea
stabilirii, la nivelul universității, de structuri consultative formate din
reprezentanți ai mediului economic, academic, cultural și profesional extern.
Strategia de viitor trebuie să dezvolte/revizuiască politicile publice în
domeniu, prin consultarea tuturor părților externe interesate. Implicarea
angajatorilor în proiectarea și furnizarea programelor de studii, sprijinirea
schimburilor de personal și includerea mai largă a experienței practice în
curriculă, pot constitui soluții posibile, reale și calitative ce pot aduce un plus de
valoare adăugată sistemului nostru de educație.
De asemenea se cere revizuirea calificărilor și a curriculei, adaptarea
competențelor la standardele impuse de angajatori, instituirea unui sistem
funcţional de stagii de practică, programe de intership, precum și modernizarea
resurselor.
Programele de masterat trebuie elaborate cu scopul promovării cercetării
și dezvoltării competențelor specifice domeniului de activitate Programele de
masterat reprezintă instrumente deosebit de utile pentru învățarea practică,
bazată pe competențe relevante pentru piața muncii, stabilind legătura între
cunoștințe și competențele care se dobândesc printr-o instruire directă la locul
de muncă. Standardizarea programelor de masterat impusă de Declarația de la
Bologna oferă un instrument puternic pentru învățarea la nivel înalt, orientată,
necesară într-o economie aflată în dezvoltare, bazată pe cunoaștere. Programele,
care se întind pe o perioadă de 2 ani, sunt ușor de adaptat, permițând modificări
rapide pe măsura apariției nevoilor. Spre deosebire de pregătirea generală, care
reprezintă fundamentul unei prime diplome, programele de masterat oferă
instrumente specifice asociate pieței muncii pentru locurile de muncă/ posturile
care necesită cele mai înalte competențe. Universitățile trebuie sprijinite în
identificarea avantajelor lor competitive, pentru îmbunătățirea sau dezvoltarea
de noi programe de masterat, relevante pentru piața muncii locale, regionale sau
naționale.
În concluzie această analiză poate fi utilă în dezvoltarea unui învățământ
terțiar de calitate, dar este nevoie de efort suplimentar în identificarea acțiunilor
corespunzătoare pentru implementarea celor mai bune obiective. Dintre aceste
acțiuni menționăm următoarele: adaptarea obiectivelor/acțiunilor în perspectiva
evoluțiilor viitoare sau în funcție de necesitate, identificarea programelor
/planurilor de acțiune și a activităților aferente, facilitarea colaborării între
părțile interesate în procesul de implementare, identificarea nevoilor de formare
și a resurselor umane și materiale necesare pentru implementare, monitorizarea
progresului și atingerea obiectivelor prin utilizarea indicatorilor de performanță;
rapoarte privind progresul implementării.
Preocupările
mele
prin
perspectiva
direcțiilor
de
cercetare/predare/aplicații practice și moduri probabile de acțiune pentru
punerea în practică a acestora, a educației, a calității în educație se concretizează
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printr-o muncă/studii de cercetare încă de la intrarea mea în sistemul de
învățământ, pe următoarele teme: comunicare, calitate, evaluare, didactică și
management.
2.4.

TEME ABORDATE ÎN CERCETARE

2.4.1. COMUNICARE
Dorința mea de a aprofunda/cerceta tema procesului de comunicare a
apărut ca un răspuns la cerințele, întrebările și problemele apărute de-a lungul
timpului în educație/învățământ. Datorită faptului că cerințele de comunicare ale
școlii românești sunt într-o continuă creștere se impune o reașezare a procesului
relațional numit comunicare în procesul instructiv-educativ conform noii
perspective în care învățământul românesc trebuie corelat cu cel european.
Evoluția explozivă, dinamica vieții impune ca și acest domeniu să țină pasul,
motiv pentru care comunicarea își multiplică formele de comunicare și își
sporește exigențele față de actul comunicării. O astfel de evoluție obligă cadrul
didactic să devină un bun profesionist al comunicării didactice, atât în planul
stăpânirii tehnicii comunicării, cât și în cel al rezonării receptorului, în cel al
influențării formării personalității acestuia sub multiple aspecte, competența
comunicativă căpătând, în felul acesta, o valoare integrativă a aptitudinii sale
pedagogice.
Pornind de la conceptele generale ale procesului de comunicare se poate
ajunge la concepte specifice/particulare domeniului ingineresc (ingineresc
mecanic). Astfel, pornind cu cercetarea de sus în jos, de la nivele superioare de
analiză putem trage concluzii referitoare la cele specifice domeniului ingineresc
Consider că studiile mele sunt fezabile și sustenabile, deoarece începutul a
fost unul bun și clar. Am început analizarea sistemului educațional plecând de la
tratarea cu seriozitate a conceptului ,,comunicării”, făcând o retrospectivă asupra
acestui concept.
Termenul de ,, comunicare” provine din latinescul ,, comunis”, adică ,, aşi face datoria în comun, a împărtăşi, a spune împreună, a amesteca, a uni”. A
comunica înseamnă ,, a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a
spune” sau (despre oameni, comunităţi sociale etc.) ,, a se pune în contact cu”,
după cum şi ,, a fi în legătură cu”, ,, a duce la” [DEX, 1979].
Constantin Noica considera sensul termenului ,,cuminecare” ca fiind mai
apropiat procesului comunicării umane. ,,Comunicarea e de date, de semnale sau
chiar de semnificaţii şi înţelesuri; cuminecare e de subînţelesuri” [ Noica,C.,
1970].
Comunicarea a fost percepută ca element esenţial al existenţei umane încă
din antichitate. Elementele concrete ale teoriei comunicării apar însă, în secolul
VI î.Hr., în lucrarea ,,Arta retoricii”, a lui Corax din Siracuza. Platon şi
Aristotel au fost continuatorii aceste preocupări, astfel că alături de matematică
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şi filozofie, comunicarea a devenit obiect de studiu în Lyceum şi în Academia
Greacă.
În Evul Mediu, când dezvoltarea bisericii ia amploare, comunicarea are
noi dimensiuni, deoarece această perioadă coincide şi cu formarea primelor
formaţiuni statale. Acest lucru se observă deoarece, în fiecare stat, existau
persoane care se ocupau de consemnarea faptelor, de scrierea documentelor şi de
elaborarea legilor. Se cristalizează sisteme comune de scheme specifice
anumitor zone ale lumii.
Epoca modernă a reprezentat perioada de explozie a dezvoltării
comunicării sub toate aspectele ei. Progresul tehnic şi al ştiinţelor a favorizat
apariţia mijloacelor de comunicare, care au avut ca impact intensificarea
comunicării între indivizi, grupuri, organizații şi, mai ales, între diverse
comunităţi.
Orice teorie a comunicării presupune evidenţierea, inventarierea
diferitelor domenii în care conceptele sale vor putea fi aplicate. Între acestea se
află limbajul verbal, limbajul nonverbal, mass-media, cultura, telecomunicaţiile,
informatica etc. Evidenţierea diversităţii şi multitudinii domeniilor nu face decât
să îmbogăţească şi mai mult conceptul de comunicare. Ele pun în lumină ceea ce
este comun, nemodificabil tuturor, dar şi specificitatea.
În ultimul timp, a fost dezvoltat un număr mare de mijloace noi de
comunicare. Acestea s-au afirmat simultan comunicării în masă, în scopul
comunicării bilaterale – între doi indivizi sau între două instituţii – suprimând
obstacolele şi desfiinţând distanţele.[1, 2].
Telecomunicaţiile, informatica şi mass-media tind, astăzi, să genereze
mijloace noi de comunicări.
În opinia lui Shannon [Shannon , C.F.,1952], care a elaborat în 1952, un
model al comunicării, în cadrul teoriei informaţiei, comunicarea poate fi definită
ca transmitere a unui mesaj dintr-un loc în altul, acest proces, cuprinzând
următoarele elemente:
Emiţător ( E) --codare ( C)--canal (C)--decodare (D)—receptor( R), între
emiţător şi receptor fiind o relaţie de feedback, doar după ce informaţia a parcurs
tot traseul. Conform acestei scheme, procesul comunicării se bazează pe
stabilirea unei relaţii între un emiţător şi un destinatar, adică receptorul.
Emiţătorul, care doreşte să ofere o informaţie, va trebui să o traducă într-un
limbaj accesibil destinatarului şi compatibil cu mijloacele de comunicare
utilizate. Această traducere în limbaj adecvat poartă denumirea de codare.[79,
110, 134, 157, 177].
Această teorie a comunicării, care a apărut în contextul ciberneticii a fost
apreciată şi de anumiţi lingvişti, printre care şi Jakobson [Jakobson, R., 1963],
însă în viziunea lor această teorie prezintă şi câteva neajunsuri, printre care:
•
teoria ignoră total faptul că în comunicare sunt implicaţi indivizi
sau grupuri, care sunt supuşi unor influenţe şi din partea factorilor de natură
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psihologică, a unor constrîngeri sociale, precum şi a anumitor sisteme de norme
şi valori;
•
teoria priveşte comunicarea ca pe un proces linear, secvenţa de
feedback nefiind posibilă doar după ce informaţia a parcurs întregul traseu de la
emiţător la receptor.
Prin excelenţă, omul este o fiinţă socială care nu poate trăi izolat şi care
interacţionează cu restul lumii. El relaţionează permanent cu semenii săi. În fapt,
întâlnirea dintre două (sau mai multe) persoane reprezintă o situaţie în care se
face schimb de semne, gesturi, sentimente, idei.
Comunicarea umană se efectuează în sisteme şi limbaje complexe, care
trec uşor de la limbaje verbale la cele neverbale, de la gest la simbolul
matematic sau al culorilor, de la sunete la tonuri, de la ritmuri la tăceri. Cu
ajutorul acestor mijloace sunt puse în mişcare semnificaţii. Recunoaşterea
acestora este primul pas spre ,, împărtăşirea întru ceva”, ceva care devine
elementul comun, care uneşte.,,Comunicarea umană este esenţa legăturilor
interumane, exprimată prin capacitatea de a descifra, permanent, sensul
contactelor sociale realizate cu ajutorul simbolurilor şi al semnificaţiilor socialgeneralizate, în vederea obţinerii stabilităţii ori a unor modificări de
comportament individual sau la nivel de grup” [Şoitu, L., 2000, pg. 57]. Fără
comunicare oamenii nu ar putea să devină oameni şi nu ar putea să cultive
valorile proprii. Comunicarea umană este un act menit să realizeze o legătură
pentru a influenţa menţinerea sau, în funcţie de interese, modificarea
comportamentului celuilalt. Aceasta pentru că nu se realizează niciodată fără
intenţia de a influenţa calitativ, nu doar cantitativ.[185, 223, 225].
Privită ca proces în desfăşurare, comunicarea constă în ,, transmiterea şi
schimbul de informaţii (mesaje) între persoane, în circulaţia de impresii şi de
comenzi, în împărtăşirea de stări afective, de decizii şi judecăţi de valoare, care
au ca scop final obţinerea de efecte la nivelul particular, interior al fiecărui
individ.” [Anghel, P., 2003]. ,,Comunicarea înseamnă a spune celor din jur cine
eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anume lucru şi care sunt mijloacele pe care le
vei folosi pentru a-ţi atinge scopurile.” În acest sens a comunica înseamnă şi a
tăcea, a aştepta reacţia, răspunsul celui căruia i te-ai adresat.
Nu există organizație fără grup social. Nu există grup social dacă nu
există comunicare. Psihosociologii au subliniat că în cadrul muncii în echipă
comunicarea are un important rol de reglare şi de sin.cronizare a eforturilor
individuale. Dar este nevoie de intercomunicare şi între grupurile sociale
existente într-o organizație. Este vorba de comunicarea dintre specialişti şi
dintre discipline, o intercomunicare la nivelul profesiilor, ceea ce înseamnă
respect pentru tine, dar şi pentru ceilalţi, de a cunoaşte şi de a te face cunoscut,
acceptarea premisei că dincolo de convingerile şi cunoştinţele proprii pot exista
valori la fel de autentice, convingeri la fel de puternice şi la alţi indivizi, dar şi
la alte colectivităţi, organizații de pe alte meridiane ale globului terestru.
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,,Comunicarea înseamnă a supravieţui şi a învăţa şi pe alţii să
supravieţuiască” [Anghel, P., 2003]. Ea reprezintă expresia vieţii. Omul începe
viaţa anunţându-şi sosirea şi o termină tot comunicând. Totul este comunicare
pentru că ea se află în inima vieţii umane, sociale. [Şoitu, L.,1997].
Din punct de vedere psihosociologic, comunicarea reprezintă un ansamblu
de procese prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii
între persoane care se află într-o situaţie socială dată. Orice comunicare este o
interacţiune, ea prezentându-se ca un fenomen dinamic care implică o
transformare, ea fiind subsumată unui proces de influenţă reciprocă între mai
mulţi actori sociali. În acest tip de comunicare nu se poate vorbi cu stricteţe de
un emiţător şi un receptor, ci de doi locutori aflaţi în interacţiune, deci, doi
interlocutori. [Sălăvăstru, C-tin.,1995].
Comunicarea nu poate fi concepută ca un simplu proces de transmitere, ea
bazându-se pe interacţiune, constituind întotdeauna o tranzacţie între locutori:
emiterea şi receptarea sunt simultane, emiţătorul fiind în acelaşi timp receptor şi
receptorul fiind şi emiţător. Comunicarea reprezintă un act social, deliberat sau
involuntar, conştient sau nu. Watzlawick, [Watzlawick, p., 1972] care face parte
din susţinătorii „ noii comunicări” este de părere că voit sau nu dacă este
interacţiune atunci în mod sigur există şi comunicare deoarece orice
comportament are valoarea unui mesaj. [16, 19, 49]. Comunicarea nu se bazează
exclusiv pe exprimarea orală, ea fiind un sistem cu multiple canale. Gesturile,
mimica, poziţia corporală şi chiar tăcerea sunt acte de comunicare care
vehiculează o semnificaţie. Întotdeauna comunicarea are mai multe obiective,
iar pentru eficientizarea ei trebuie detectat obiectivul real al comunicării , care
de cele mai multe ori nu coincide cu cel care este declarat de către interlocutori.
Deci, în comunicare ne întâlnim atât cu obiective declarate ( explicite) cât şi cu
obiective nedeclarate ( neexplicite) [7].
Comunicarea într-o organizație poate fi formal definită ca orice proces
prin care premisele decizionale sunt transmise de la un membru al unei
organizații la altul, respectându-se scara ierarhică a conducerii .Comunicarea
însoțește activitatea într-o organizație indiferent de mărimea ei, contribuind în
bune condiții la realizarea cât mai eficientă a acesteia. Una dintre formele
comunicării practicate într-un domeniu într-o organizație este comunicarea
specifică publică care servește atât la schimbul, cât și la difuzarea de informații
de interes specific public, precum contribuie esențial și la menținerea liantului
profesional social din cadrul domeniului organizației. [12].
Pornind de la conceptele generale ale comunicării, studiul actual își
propunere aprofundarea, dar și particularizarea aspectelor legate de comunicare
pe domeniul ingineresc.
Cauza acestei perspective de studiere a comunicării a apărut datorită
trebuinței de ordine, adică de reducere a dezordinii informaționale în vederea
unei optime orientări în ce există și a unei corecte predicții a ce poate surveni.
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Scopul este cunoașterea cât mai extinsă și reproducerea economică, dar cu
valoarea modificată a informației, luând astfel ființă domeniile de preocupare
permanent interogate și consecvent aplicate practic.
Comunicarea specifică ține în bună parte de un profesiolect unic, aparte,
țintit pe aria de cuprindere a domeniului respectiv. Astfel, se încadrează și
domeniul ingineresc pe acest tărâm al specificității, al particularului, al
limbajului propriu, științific și academic. Comunicarea, indiferent de aria de
cuprindere în care se aplică are loc întotdeauna implicit și în organizația unde se
exercită forma ei specifică, respectiv domeniul ingineresc. [55].
Plecând de la general către particular, ajungând până la specific și foarte
aplicat pe un anumit domeniu s-a dovedit a fi absolut necesar existența unei
comunicări specifice create tocmai cu scopul de a avea instrumentul profesional
adecvat de dialog și corespondență. Ținând cont de multele aspecte care duc la o
comunicarea profesionistă se impune existența uneia și în domeniul ingineriei
mecanice, care, precum orice alt domeniu are caracterul ei specific și toleranța
minimă impusă de a avea o comunicare corectă în domeniu, dar totodată și
specifică ingineriei mecanice. [42]. Toți factorii și cauzele ce au dus la apariția
comunicărilor specifice, inclusiv pentru cea din domeniul ingineriei mecanice au
avut ca țintă clarificarea sau poate chiar lămurirea unor aspecte cu privire la
modul de tratare și abordare a acestui proces.
În acest context, comunicarea specifică nu poate fi ruptă dintr-un context
general al comunicării, astfel ea trebuie abordată în totalitatea ei făcând parte
intrinsecă a comunicării uzate într-o organizație. Privită din acest aspect
comunicarea într-o organizație este de asemenea și un process bilateral: el
presupune atât transmiterea ordinelor, informațiilor la un centru de decizie, cât
și transmiterea deciziilor luate de la acest centru mai departe, către un alt nivel
decizional al instituției. [69]. Canalele de comunicare în organizații pot fi
formale și informale. Prin canalele formale se transmit de obicei informațiile
oficiale, iar prin cele informale se stabilesc în general contacte între persoane și
grupurile informale care reprezintă acele persoane care au interese comune sau
aceleași afinități. Informațiile transmise prin canale nu sunt verificate, sunt
neoficiale și au un character personal sau general.
O altă formă folosită destul de des în ultima vreme în organizații este
comunicarea instituțională. Acest tip de comunicare este una
extraorganizațională prin care se urmărește întărirea imaginii,promovarea
imaginii, valorilor sau serviciilor specifice, deci o publicizare eficientă a
organizației. [81, 105].
Modelul nou de organizație este acela a cărei activitate se bazează pe
informație și ea aparține unui grup cu un singur conducător, fără nivele
intermediare între ei. Un asemenea model este cu totul diferit față de cel
tradițional în care există un nivel intermediar de management, reprezentând o
schimbare radicală din punct de vedere al organizării unei instituții. Caracteristic
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noului model este și faptul că conducerea din interiorul grupului se schimbă
după misiunea pe care o are de îndeplinit. Acceptând acest nou model putem să
redefinim organizațiile, și anume,, organizația este un sistem social în care și
prin care oamenii interacționează pentru realizarea unor scopuri comune,,
Modelul descris mai sus este caracterizat de câteva elemente esențiale,
cum ar fi: entitatea socială care este formată din oameni aflați în permanență în
interacțiune și care desfășoară o serie de activități ce se derulează după niște
obiective stabilite în prealabil punând în practică competențele și abilitățile
celor din grup. Respectându-se cu strictețe această linie, cei din cadrul
organizației vor putea îndeplini misiunea organizației care este stabilită în
corelație cu obiectivele propuse și deci înspre realizarea acestora.[22, 26, 41,
53].
Organizația de asemenea poate fi privită ca o formă de coordonare între
oameni, obiective, structuri. Pentru a avea o organizație eficientă între obiective
sau scopuri, modul de realizare a acestora și procedura de obținere pentru a fi
transformate în rezultate practice trebuie ca toate cele enumerate mai sus să aibă
o parte comună cu scopurile individuale ale celor din organizație. Dacă se
modifică scopul organizațional general, membrii organizației trebuie să
participe activ la redefinirea lui, astfel încât să nu se piardă menținerea
scopurilor individuale în cadrul noului scop general. Relația oameni-scopuri
este esențială, dar nu garantează îndeplinirea obiectivelor decât atunci când
interacțiunea dintre membrii organizației devine cooperare.
Structura unei organizații influențează puternic interacțiunea dintre
membrii organizației. Structura presupune două dimensiuni, dimensiunea
formală și informală. Formele pure ale acestor dimensiuni sunt dificil de
conturat, deoarece ambele forme de organizare există într-o organizație, având
proporții variabile.
Activitatea dintr-o organizație se află sub impactul mai multor factori,
cum ar fi: mărimea organizației, nivelurile ierarhice, numărul departamentelor,
numărul subunităților funcționale, complexitatea activității.
Mărimea unei organizații este dată de numărul membrilor, număr care
ridică și întrebarea până la câți membrii poate exista o organizație fără să-și
diminueze funcționalitatea. O creștere a efectivului duce implicit la diverse
modificări ale unor elemente ce formează structura unei organizații, dar totuși
nu se poate vorbi despre o formulă optimă, universal valabilă pentru a obține o
stuctură ideală. Fiecare organizație atunci când își stabilește structura sa trebuie
să țină cont de scopuri, de influența mediului, de specificul activităților sale, de
realizarea rezultatelor esențiale.
Baza pentru dezvoltarea unei organizații o constituie proiectarea unei
structuri adecvate . În viziunea modernă pentru a obține o structură eficientă,
accentul cade și se concentrează asupra presiunilor de sens opus care se exercită
asupra organizației, și anume; uniformitatea și diversitatea. O organizație nu
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trebuie pusă între cele două elemente, deoarece dezvoltarea ei va fi
semnificativă dacă se va ține cont de fiecare în parte, desigur atât cât se impune
pentru a respecta și îndeplini scopurile propuse.
Structurile întâlnite pentru o organizație pot fi centralizate și
descentralizate. De asemenea putem întâlni mai multe tipuri de organizații,
clasificate în funcție de diferiți factori, cum ar fi: în funcție de scop, în funcție
de domeniu, de beneficiile activității, de natura comportamentului membrilor, de
natura beneficiului obținut de beneficiar din activitățile organizației, precum și
de structurarea pe mai multe niveluri.
Comunicarea are tocmai scopul de a ne pune în legătură unii cu alţii, de a
ne cunoaşte şi de a ne face cunoscuţi. În caz contrar, apar sentimente de
frustrare, care pot genera acţiuni sau comportamente deviante. Permanent
oamenii comunică între ei având anumite scopuri. De cele mai multe ori
comunicarea se face fără a conştientiza importanţa acţiunii şi fără a o analiza.
Scopul şi mijloacele comunicării sunt exploatate nativ, sunt rezultatul unor
experienţe şi doar uneori necesită programări speciale.
Comunicarea este un circuit care se autoedifică şi autoreglează permanent,
pe cînd informarea ţine mai mult de reguli statornice. În cazul unui proces de
comunicare, după părerea lui Ardoine (1988), interlocutorii crează şi inventează
nu numai conţinuturi, dar şi procese, reguli, procedee şi modalităţi ale
schimbului lor. Inteligenţa consumată în comunicare este mai ales de ordin
strategic, pe când cea subordonată informării este mai curând de ordin logic.
Comunicarea se desfăşoară când un grup de oameni se întâlneşte pentru a
rezolva o problemă, pentru a lua o decizie sau pentru a face propuneri legate de
o activitate care-i interesează în egală măsură sau îi motivează diferit. Prin acest
tip de comunicare se asigură schimbul de informaţii în interesul grupului, se
împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, se dezvoltă idei noi, se rezolvă probleme, fie
că este vorba de o comunicare specifică unui domeniu, fie că se face într-un
grup de prieteni sau este o comunicare în cadru organizaţional.
Acestei retrospective făcute asupra comunicării îi urmează un studiu
privind stadiul actual al comunicării în cadrul organizației.[54, 56, 59].
Acest studiu abordează în sens științific ,,comunicarea’’ în cadrul unei
organizații cu scopul de a clarifica sau poate chiar lămuri unele aspecte cu
privire la modul de tratare a acestui proces.
Cauza acestei perspective de studiere a comunicării a apărut datorită
trebuinței de ordine, adică de reducere a dezordinii informaționale în vederea
unei optime orientări în ce există și a unei corecte predicții a ce poate surveni.
Scopul este cunoașterea cât mai extinsă și reproducerea economică, dar cu
valoarea modificată a informației, luând astfel ființă domeniile de preocupare
permanent interogate și consecvent aplicate practic.
Comunicarea de bază, generală, dar și cea specifică, de specialitate în
cadrul unei Facultăți de Inginerie, în sens științific, poate fi abordată cu scopul
de a clarifica sau poate chiar lămuri unele aspecte cu privire la modul de tratare
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și abordare a acestui proces. Pornind de la conceptele generale ale comunicării
cercetarea făcută și-a propus aprofundarea, dar și particularizarea aspectelor
legate de comunicare pe domeniul ingineresc.
Cauza acestei perspective de studiere a comunicării a apărut datorită
trebuinței de ordine, adică de reducere a dezordinii informaționale în vederea
unei optime orientări în ce există și a unei corecte predicții a ce poate surveni.
Scopul este cunoașterea cât mai extinsă și reproducerea economică, dar cu
valoarea modificată a informației, luând astfel ființă domeniile de preocupare
permanent interogate și consecvent aplicate practic.
Plecând de la un limbaj/comunicare generală pentru a se ajunge la calitate
în domeniile de studiu, în educație este necesară reconsiderarea, rearanjarea și
chiar reconstrucția conceptului general al comunicării la un format specific în
care limbajul de specialitate să fie la un nivel înalt.
Pentru un limbaj specific există unele considerații cu privire la modul în
care reprezentări ale entităților specifice sunt reflectate în utilizarea limbajului și
dorește să fie un început prin cercetarea și formularea unor concluzii pentru
aducerea inovatoare în domeniul educației.
De la comunicarea generală se poate ajunge la un profesiolect care să
asigure un discurs tehnic de caliatate în care, desigur, să se reflecte un limbaj
specific.
Discursul tehnic în care se folosește limbajul tehnic de specialitate a ajuns
să exprime multe lucruri sub un singur înțeles. Limbajul tehnic este acum
structurat în dicționarele de specialitate în care sunt explicate cuvinte atribuite
strict unor domenii/specializări astfel incât profesiolectele create existe pe falii
extrem de înguste pe domeniile tehnice.
La nivel european, pe domeniul tehnic încă nu a apărut un standard care
să impună apariția unui anumit limbaj tehnic care să fie recunoscut și folosit în
toată Europa, cu alte cuvinte să impună crearea unui ,,alfabet’’care să fie adoptat
de întreg învățământul european, ajungându-se astfel la un limbaj tehnic comun,
universal valabil. Pentru o comunicare tehnică de calitate, dar totodată și foarte
funcțională și rapidă s-ar impune, din punctul meu de vedere existența unui
astfel de vocabular tehnic unic, măcar în înțelesurile, procesele și tehnologiile
comune tuturor statelor membre Uniunii Europene.
Alegerea cuvintelor în scris tehnic și științific se face ținând cont de
legătura dintre reprezentări de lucruri reale și limba în uz, reflectate de
componenta de vocabular, într-o abordare lexicală cu alegerea cuvintelor
impreună, în scris, tehnic și științific.
În acest moment, și în România, în structura sistemului educațional se pot
aduce numeroase îmbunătățiri limbajului tehnic folosit în discursul tehnic.
Funcția de comunicare are nevoie de clarificare și elaborarea unui
standard care să ajute la lămurirea noțiunii de discurs tehnic în care se cere
folosirea profesiolectului specific domeniului tehnic cerut. Neexistența și
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nelămurirea acestor aspecte duc desigur la blocaje și uneori chiar la bariere în
comunicare, motiv pentru care se impune continuarea cercetării pe această
direcție până la soluționarea problemei.
Comunicarea poate fi abordată din diferite perspective și cum pentru mine
acest domeniu este fascinant și miraculos, legând totodată cercetarea specifică
domeniului meu profesional, academic și științific cu cel aplicativ/didactic nu
am rezistat tentației de a explora procesul comunicării și dintr-o perspectivă
antreprenorială/managerială.
Comunicarea umană, considerată ,,regina “, reprezintă esența acestui
proces indiferent de domeniul în care se practică. Astfel, domeniul
antreprenoriatului fiind unul extrem de necesar în această perioadă este absolut
util și se cere impetuos de a-și îndrepta atenția în vederea îmbunătățirii
procesului specific al comunicării în acest domeniu.
Pentru comunicarea, așa cum se știe putem avem multe definiții, dar, în
sens larg ea poate fi definită ca transmitere a unui mesaj dintr-un loc în altul,
acest proces, cuprinzând următoarele elemente: Emiţător ( E) --codare ( C)-canal (C)--decodare (D)—receptor( R), între emiţător şi receptor fiind o relaţie
de feedback, doar după ce informaţia a parcurs tot traseul. Deci, procesul
comunicării se bazează pe stabilirea unei relaţii între un emiţător şi un
destinatar, adică receptorul.[60, 63].
Istoricul procesului comunicării este unul lung și bogat în evenimente și
transformări. Astfel, comunicarea a fost percepută ca element esenţial al
existenţei umane încă din antichitate, continuând dezvoltarea în epoca modernă
care a însemnat perioada de explozie a dezvoltării comunicării sub toate
aspectele ei. Dezvoltarea, modernizarea și progresul tehnic al ştiinţelor a
favorizat apariţia mijloacelor de comunicare, care au avut ca impact
intensificarea comunicării între indivizi, grupuri şi, mai ales, între diverse
comunităţi. [76].
Orice perspectivă și teorie a comunicării presupune cunoașterea evoluției
în toate domeniile în care conceptele sale vor putea fi implementate. În acest
sens se pot aminti limbajul verbal, limbajul nonverbal, mass-media, cultura,
telecomunicaţiile, informatica, antreprenoriatul etc. Diversitatea domeniilor nu
face decât să îmbogăţească şi mai mult conceptul de comunicare, dar totodată
evidențiază ceea ce este comun, nemodificabil tuturor, dar şi specificitatea
domeniului unde se aplică.
Comunicarea antreprenorială este un act menit să realizeze o legătură
pentru a influenţa menţinerea sau în funcţie de interese, modificarea atitudinii și
activității celuilalt. Aceasta pentru că nu se realizează niciodată fără intenţia de a
influenţa calitativ, nu doar cantitativ.
Psihosociologii au subliniat că în cadrul muncii în echipă, indiferent de
domeniul de activitate, comunicarea are un important rol de reglare şi de
sincronizare a eforturilor individuale. Dar este nevoie de intercomunicare şi între
grupurile sociale. Este vorba de comunicarea dintre specialişti şi dintre
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discipline, o intercomunicare la nivelul profesiilor, ceea ce înseamnă respect
pentru tine, dar şi pentru ceilalţi, de a cunoaşte şi de a te face cunoscut,
acceptarea premisei că dincolo de convingerile şi cunoştinţele proprii pot exista
valori la fel de autentice, convingeri la fel de puternice şi la alţi indivizi, dar şi la
alte colectivităţi de pe alte meridiane ale globului terestru.
Din punct de vedere antreprenorial, comunicarea reprezintă un ansamblu
de procese prin care se efectuează schimburi de informaţii şi de semnificaţii
între persoane care se află într-o situaţie dată sau una inedită. Orice comunicare
este o interacţiune, ea prezentându-se ca un fenomen dinamic care implică o
transformare. Comunicarea este un procese reversibil/ciclic care se bazează pe
interacțiune, fără a impiedica acțiunile și activitățile antreprenoriale propuse.
Comunicarea antreprenorială este un act social complex, deci, ne întâlnim
atât cu obiective declarate cât şi cu obiective nedeclarate.
Nevoia de comunicare este determinată de un spectru larg de motivaţii. Ea
poate lua diferite forme. Permanent oamenii comunică între ei având anumite
scopuri. De cele mai multe ori comunicarea se face fără a conştientiza
importanţa acţiunii şi fără a o analiza. Scopul şi mijloacele comunicării sunt
exploatate nativ, sunt rezultatul unor experienţe şi doar uneori necesită
programări speciale. Comunicarea are tocmai scopul de a ne pune în legătură
unii cu alţii, de a ne cunoaşte şi de a ne face cunoscuţi. În caz contrar, apar
sentimente de frustrare, care pot genera acţiuni sau comportamente deviante.
[117].
Orice comunicare presupune transmitere şi recepţionare de mesaje.
Emiţătorul reprezintă sursa mesajului. El este iniţiatorul comunicării, elaborează
mesajul, alege mijloacele de comunicare, mesajul, receptorul, formulează
mesajul pentru a fi înţeles de către receptor.
Obiectivele comunicării sunt vizate de către treptele de efectivitate ale
comunicării. Acestea se referă la: receptarea comunicării, acceptarea intenţiilor
emiţătorului şi schimbarea produsă la receptor prin cunoaştere, atitudine,
comportament.[88].
Abordarea comunicării din perspectiva antreprenorială constituie una din
provocările majore ale învăţământului contemporan. Sensul formativ al
învăţământului contemporan – în plan mondial, cât şi românesc – impune mai
mult ca oricând luarea în considerare a acestei relaţii, pe fondul căreia se
realizează sarcinile complexe ale formării personalităţii tânărului..
În plan istoric, atât în gândirea pedagogică, cât şi în practica educativă sau conturat două puncte de vedere opuse privind relaţia educator – educat. Unul,
specific pedagogiei tradiţionale, bazat pe comunicare unilaterală, de la educator
la educat, care pune accentul pe influenţele exterioare ce se exercită asupra
tânărului , neluându-se în considerare celula de funcționare cu reţeaua ei
complexă de comunicaţii, altul, care consideră tânărul exclusiv ca subiect al
educaţiei, în afara oricărei dirijări din partea educatorului (educaţia liberă).
Ambele puncte de vedere au caracter unilateral şi resping posibilitatea realizării
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unei comunicări şi a unui dialog autentic între cei doi factori implicaţi: educator
– educat. [74, 86, 90, 103].
În viziunea pedagogiei moderne relaţia educator – educat este concepută
ca o relaţie de mare complexitate, care implică un dialog permanent între cei doi
factori implicaţi în procesul educaţional, o comunicare reciprocă angajând toate
laturile personalităţii acestora.Pe de altă parte, tânărul- ca obiect şi subiect al
educaţiei- trebuie să fie conştient de rolul său, deoarece eficienţa acţiunii
educative este dependentă de gradul de angajare şi participare a sa la propria
formare.[115].
Din precizarea locului şi rolului celor doi factori în relaţia pedagogică
apare ideea de autoritate şi libertate, ca elemente indispensabile ale procesului
educaţional. Autoritatea, în accepţia pedagogiei moderne, este înţeleasă ca un
factor care mediază accesul la cultură, suscită căutarea, stimulează spiritul de
iniţiativă şi participarea activă şi creatoare a tinerilor în procesul educaţional.
[Marcus, S.,1987]. Funcţionalitatea relaţiei educator- educat presupune lărgirea
continuă a sferei atributelor pe care cerinţele sociale şi condiţiile psiho pedagogice ale învăţăturii le impun faţă de status-ul profesorului şi al tânărului.
Nu trebuie uitat însă faptul că această interacţiune este condiţionată de conduita
empatică a educatorului faţă de educat, a educatului faţă de educator, dar şi de
sistemul relaţional existent la nivelul grupului..
Comunicarea antreprenorială este o formă specifică a comunicării umane,
fiind un proces de emisie – recepţie a unor mesaje sub formă de cunoştinţe,
sentimente, emoţii, deprinderi, abilităţi,atitudini,activități, etc.. Ea se bazează pe
relaţiile interpersonale dintre antreprenorul-educator şi tînărul-educat, sub
aspectul vehiculării informaţiilor despre acţiuni, situaţii, despre participare,
influenţare, adaptare etc. Limbajul este un limbaj specific, dar stabilit bine la
nivelul auditoriului pentru că se va recurge la noţiunile de transmis cu ajutorul
acestuia, după care va urma transpunerea lui în practică.
Comunicarea antreprenorială are obiectiv, vrea efect şi se poate modifica
în funcţie de reacţia interlocutorului, de feed- back- ul primit. Intenţia se
exprimă prin obiectivele stabilite şi anunţate de la început, indiferent de forma
de desfăşurare a învăţării. Explicaţiile sunt însoţite de descrieri ajutătoare, mai
ample: experienţe, materiale, instrumente sau rezultate calitative ori cantitative.
Comunicarea antreprenorială este una direcţionată (orientată), de ghidare,
de dirijare în funcţie de obiectivele stabilite. Aceasta se face prin ordinea de
prezentare a cunoştinţelor; prin procedeele de evidenţiere a cuvintelor cheie şi a
principiilor de interpretare- prin semnele şi simbolurile folosite; prin
instrucţiunile oferite; prin modul de formulare şi ordonare a întrebărilor; prin
organizarea introducerii în temă; prin rezumatele oferite; prin exemplele şi
schemele utilizate. Este, aşadar, o comunicare bazată pe obiective şi pe nevoile,
posibilităţile şi dorinţele tinerilor de a aplica teoria în practică, de a fi liber
inițiator de idei, proiecte și acțiuni practice posibile de realizat.(11)
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Centrarea pe obiective- ale educatului, ale educatorului şi mediului de
învăţare- reprezintă învăţarea învăţării. Altfel spus, comunicarea antreprenorială
este una evaluativă şi autoevaluativă, atât pentru profesor, cât şi pentru student
sau orice altă persoană. Centrată pe ideea, a învăţa să înveţi, reprezintă acţiunea
didactică a acestui tip de comunicare, nouă, dar și deosebit de necesară în
contextul actual al societății românești și nu numai! [141].
Comunicarea din perspectiva antreprenoriatului trebuie privită ca formă
de interacţiune care presupune câştigarea şi activarea competenţei comunicative,
care este deopotrivă aptitudinală, dar şi dobândită. Absenţa acesteia sau prezenţa
ei defectuoasă explică eşecul sau dificultăţile pe care profesorii, unii dintre ei
foarte bine pregătiţi ştiinţific, le au în activitatea curentă. A fi profesor, chiar și
în antreprenoriat înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de specialitate, dar şi
capacitatea de a le transpune şi traduce didactic, adică posibilitatea de a şti ce,
cât, cum, când, în ce fel, cu ce, cui, etc. oferi aceste cunoştinţe. [135, 137].
Comunicarea este un circuit care se autoedifică şi autoreglează permanent,
pe cînd informarea ţine mai mult de reguli statornice. Inteligenţa consumată în
comunicare este mai ales de ordin strategic, pe când cea subordonată informării
este mai curând de ordin logic. Competența de comunicare a educatorului, chiar
și în antreprenoriat reprezintă o aptitudine pedagogică indispensabilă. [231].
Personalitatea didactică este expresia legăturii dintre un ansamblu de
însuşiri psihoindividuale şi cerinţele de rol specifice profesiunii de educator. În
componenţa ei intră mai multe variabile: pregătirea de specialitate, structurile
filozofice, etice, estetice, culturale de indicatori ai măsurii în care educatorul
este format ca om; aspectul mimicii, al gesturilor şi acţiunilor fizice, al
modurilor de comunicare verbală şi nonverbală prin care interacţionează
nemijlocit cu tânărul. Educatorul este o personalitate care ajută la formarea altor
personalităţi. Procesele şi însuşirile sale psihice suportă un proces de
specializare şi vocaţionalizare pe direcţia cerinţelor statutului şi rolului de
personalitate didactică. Percepţia, limbajul, inteligenţa, atenţia, motivaţia,
atitudinile şi abilităţile sale se structurează şi se orientează în sens pedagogic,
mediind realizarea conduitei de instruire şi educare: transmitere de cunoştinţe,
formulare a unor instrucţiuni şi indicaţii; oferire de răspunsuri; punere de
întrebări, aprobare şi dezaprobare; stimulare şi încurajare; motivare; organizare
şi coordonare a activităţii de învăţare; control, corecţie şi evaluare a conduitei de
învăţare. [108, 123].
Competenţa este ,,rezultatul cumulativ al istoriei personale şi interacţiunii
sale cu lumea exterioară” sau ,,capacitatea de a informa şi modifica lumea, de a
formula scopuri şi a le atinge”. [Şoitu, L., 1997]. Competenţa de comunicare în
contextul didactic înseamnă eficacitate în educaţie. Pentru a reuşi realizarea unei
intervenţii educative de succes, educatorul ar trebui să dea dovadă de stăpânirea
şi valorificarea unor competenţe de comunicare, pentru ca, pe parcursul
desfăşurării procesului instructiv –educativ, aceste competenţe să fie formate şi
dezvoltate şi la tineri.
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V. Pavelcu considera că arta de a preda presupune atât stăpânirea
cunoştinţelor, claritatea şi plasticitatea expunerii, cât şi aptitudinea deosebită de
a te transpune în situaţia ascultătorului.
În activitatea didactică, empatia capătă valenţe aptitudinale, devenind o
însuşire fără de care nu se poate obţine eficienţă maximă în profesie.Capacitatea
empatică a unui bun educator vizează un model de identificare psihologică cu
tânărul, dublat de condiţia păstrării unei distanţe apte să poată cuprinde întreaga
problematică a grupei. Gilles Ferry [1969, apud Marcus, S., 1987] sublinia
faptul că distanţarea îi permite educatorului să-şi menţină o stare de
disponibilitate faţă de fiecare student, iar apropierea îl ajută să înţeleagă empatic
doleanţele şi trăirile lor.[8, 46, 47, 77, 96].
Putem concluziona astfel că abordarea comunicării din perspectiva
antreprenorială reprezintă un pionierat la acest moment, dar totodată este și o
necesitate cerută de evoluția societății a acestui secol. Deasemenea, reprezintă
un subiect de cercetare de maximă importanță, meritând efortul de a descoperi
nuanțele specifice ce apar și sunt solicitate pe acest domeniu, al
antreprenoriatului, atât de incitant, dar totodată atât de actual și practic. Asfel,
alături de tot ce se descoperă pe acest domeniu al comunicării este bine de știut
că,competenţa de comunicare a educatorului, de modul în care comunică duce la
existența unei relații de comunicare eficientă și benefică între actorii
implicați,având și rezultate în practica efectivă a activităților antreprenoriale.
[155, 204].
Derularea procesului comunicării nu poate atinge în mod real niciodată
perfecțiunea, astfel că vor exista întotdeauna bariere care trebuie luate serios în
studiu, tocmai pentru reușita unei comunicări de calitate care să se apropie de
ideal.[161, 192].
Conceptul de barieră și similar conceptul de conflict au căpătat prin
prisma activității educaționale curente caracteristici total negative ceea ce a
condus la o neutilizare a capacităților pozitive pe care acestea le pot dezvolta. În
ultimii ani cercetările au pus în evidență aspecte aparent paradoxale ale
incidentelor pe care conceptele de barieră și de conflict le pot avea asupra
optimizării comunicării și nu asupra diminuării eficienței acesteia. Esențial
pentru optimizarea procesului de comunicare și implicit de educație este să luăm
în considerare și să utilizăm forța de dezvoltare și de rezolvare pe care însăși
bariera respectivă o poseda. Bariere în comunicare – de la ineficiență la
eficiență Altman, Valenzi si Hodgetts ( Altman, S., Valenzi, E., Hodgetts, R.,
1985, pp. 528-531) considera barierele majore în eficiența comunicării
următoarele: blocajele emoționale (spre exemplu, defensivitatea pe care un
elev/student timid o are la un examen oral), repertoriile comunicaționale diferite,
incapacitatea emițătorului de a se exprima adecvat, caracteristicile personale ale
unuia sau altuia dintre comunicatori etc.
Wilcox, Ault si Agee, referindu-se la mesaj ca element central al
comunicării, spun că receptorul poate, spre exemplu, „să-l amplifice pe acesta,
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să-l interpreteze în mod greșit sau să-l ignore” [Wilcox, D., Ault, P., Agee, W.,
1989, pp. 200 202]; aceste operațiuni, numindu-se autoselecție și autopercepție.
Barierele care se desprind direct dintr-o astfel de perspectivă pot include, spre
exemplu, următoarele elemente:
– fonduri experiențiale (background) divergente ale participanților;
– diferențe educaționale;
– diferențe de interes privitor la mesaj;
– diferențe privind nivelul de inteligență;
– lipsa respectului reciproc;
– diferența de vârstă, sex, rasă sau clasă socială;
– diferențe în stăpânirea limbajului;
– lipsa abilităților de comunicare la emițător;
– lipsa abilităților de ascultător - receptor;
– închidere în ceea ce privește fondul informațional etc.
William Haney [apud DeVito, J., 1988, pp. 96 97] accentuează faptul că o
barieră serioasă privind comunicarea (situată la nivelul lipsei unui repertoriu
comun între comunicatori) este cea numită ratarea înțelesului, care se
obiectivează în interiorul a două forme:
– prima formă se realizează atunci când două persoane utilizează cuvinte
diferite, dar le dau acestora același înțeles; la o primă vedere, între aceștia exista
un dezacord; la nivelul înțelesului însă, acordul este posibil;
– cea de-a doua formă, mai des întâlnită, apare atunci când două persoane
utilizează aceleași cuvinte, dar le dau acestora înțelesuri diferite; în acest al
doilea caz problema se inversează: la suprafață acordul pare că este posibil, însă
la nivelul de profunzime, al înțelesului, cele două persoane se află în dezacord.
Baron si Byrne [Baron, R., Byrne, D., 1987, pp. 79 91] identifică mai
multe așa numite „scurtături” mentale capabile să producă bariere în
comunicare, dintre care le voi aminti pe cele socotite ca având impact puternic
în ceea ce privește comunicarea în microgrupul/echipa de elevi/studenți:
– disponibilitatea euristică (bazată pe ceea ce ne vine în minte prima dată
când avem de a face cu o idee sau un fenomen necunoscut) dezvolta tendința de
a aprecia un eveniment pe baza primelor impresii create de acesta, impresii care,
de multe ori, devin inconsistente la o gândire mai profundă; această tendință se
bazează însă pe necesitatea persoanelor de a avea un suport concluziv cât mai
repede posibil privitor la un eveniment; o definiție oferită fenomenului
precizează: „dacă exemplul a ceva ne vine repede în minte, presupunem aceasta
ca fiind un lucru sigur” [Mayer Jeeffrey, J., 1990, p. 119];
– efectul falsului consens se fundamentează pe premisa că și alții gândesc
ca noi, pe faptul că oamenii doresc să creadă că alții sunt de acord cu ei, doarece
aceasta le confirmă corectitudinea judecăților și acțiunilor lor;
– efectul însuflețirii este unul extrem de uzual în activitatea didactică, în
sens primar el putând să ofere un suport important eficienței instruirii; astfel,
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între câteva informații abstracte despre un fenomen și prezentarea fenomenului
ca atare, aceasta din urmă variantă produce rezultate mult mai bune (autorii
folosesc un exemplu foarte plastic: două apeluri de strângere de fonduri, unul
prezentând date statistice despre numărul orfanilor, iar cel de al doilea viața unei
micuțe orfane – cel din urmă fiind mai bine perceput și feedback-ul dovedinduse mult mai susținut). Un alt exemplu interesant este oferit de către Alex
Mucchielli [Mucchielli.,2002]: pe podul Brooklyn într-o dimineață de primăvară
un orb cerșește având pe genunchi un carton pe care scrie “Orb din naștere”.
Mulțimea trece indiferentă până în momentul în care un necunoscut se oprește,
ia cartonul, îl întoarce, mâzgălește câteva cuvinte pe el și pleacă. Imediat după
aceea, miracol. Fiecare trecător întoarce capul și mulți, înduioșați, se opresc și
aruncă un bănuț în cutie. Cele câteva cuvinte spun foarte simplu “Este
primăvară și eu nu pot să o văd”. Trebuie să remarcăm însă că acest efect poate
fi și sursa multor bariere în comunicare;
– teoria perseverenței (când concluziile depășesc evidența). Dacă, spre
exemplu, profesorul oferă o informație suport elevilor despre un anumit
fenomen, o demonstrație a informației respective, însă când ajunge la capitolul
concluzionarilor, le va relata că aceasta (informația inițială) era falsă,
demonstrându-le acest lucru, studiile au arătat că persoanele continuă să creadă
teoria inițială chiar dacă informația primară, care a stat la baza teoriei, se
dovedise a fi eronată. Acest fenomen poate fi observat mai bine la nivel macro,
în apariția și dezvoltarea zvonurilor: dacă informația spusă la început a “prins”
oamenii tind să se încreadă și ea chiar și după ce a fost infirmată. Kapferer
observa: Proverbul nu iese fum fără foc “nu are sens decât dacă suntem de acord
să numim foc pasiunea sau imaginația uneori fertilă a martorilor, a receptorilor
de mesaje și a persoanelor care lansează deliberat zvonuri. De fapt, încrederea
populară în acest proverb constituie calea triunfală a manipulării lui prin
intermediul zvonului. Ordinatorul mental al publicului operează explicit: pentru
el, în spatele oricărui nor de fum se ascunde un fir de adevăr. Ținând cont de
aceasta strategii au emis o regulă de acțiune bine cunoscută: Calomniați,
calomniați, până la urmă tot rămâne ceva.”[Kapferer, 1993, p. 66].
– reprezentativitatea euristică (judecarea unui fenomen prin similitudine
cu alte cazuri cunoscute) se bazează pe faptul că, în general, facem apel la ceea
ce cunoaștem, încercând să
integrăm un fenomen nou într o categorie pe care o posedăm deja; acest
efect poate crea, prin
generalizare, stereotipurile.[114,125].
Stereotipurile reprezintă și ele o barieră de comunicare, una importantă de
altfel în procesul educational; le vom defini drept o reacție la faptul că este
dificil și de altfel neproductiv să tratăm fiecare fenomen pe care îl întâlnim drept
ceva cu totul nou, tendința firească fiind de a-l încadra într o categorie mai largă
în funcție de anumite caracteristici pe care acesta le are (este vorba despre
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procesul de categorisire); „o generalizare despre un grup de oameni care distinge
acești oameni de alții” [Mayer Jeeffrey, J., 1990 (1990, p. 332] sau „tendința de
a alătura atribute cuiva singur în baza unei categorii în care această persoană a
fost plasată” [Hellriegel, D., Slocum, J., Woodman, R., 1992, p. 119].
Pentru că procesul de comunicare să fie eficient este necesar să se țină
cont de toți factorii implicați. Pot apărea bariere în comunicare atât din partea
emițătorului și a receptorului, cât și din partea mediului, a contextului. Există o
serie întreagă de obstacole care pot duce la întreruperi sau care determină
alterarea mesajului.
Prin barieră se înțelege orice lucru, fenomen sau stare care reduce
eficiența și fidelitatea transmiterii mesajelor.[124, 89, 58].
Barierele în comunicare pot fi determinate de:
• defecte psihice / fizice ale participanților;
• modele culturale diferite;
• experiențe anterioare diferite sau contrare;
• strategii și roluri diferite;
• prejudecăți;
• atitudini;
• percepții false;
• neîncredere, lipsă de credibilitate;
• negativism în atitudini și comportament;
• încărcarea emoțională a mesajului;
• forma inadecvată a transmiterii;
• ora nepotrivită pentru comunicare;
• intervalul insuficient al comunicării;
• particularități ale mediului.
Procesul de comunicare educațională, făcând parte din procesul de
comunicare în sine, se loveste de aceleași bariere ce pot interveni și modifica,
perturba sau chiar bloca orice proces de comunicare.[132].
Dupa unii autori, cele mai frecvente bariere în comunicare sunt:
• nesiguranța asupra conținutului mesajului – prezența mai ales în
comunicarea orală, dar și în cea scrisă;
• manipularea – comunicarea trunchiată a unor mesaje, mesaje cu sensuri
ascunse;
• presupunerile neexplicite sau falsele presupuneri, care pot genera
receptarea unor semnificatii diferite de cele intenționate de emițător. Realitatea
este percepută diferit de către fiecare individ.
• incompatibilitatea punctelor de vedere aparținând sursei și receptorului –
se datorează alegerii unui mesaj nepotrivit sau a unui receptor nepotrivit;
• camuflarea – comunicarea ambiguă în mod intenționat, pentru a duce la
o interpretare greșită a mesajului;
• interferențele – evenimente care țin de natura mediului sau de prezența
altor surse mai puternice și care pot perturba atenția receptorului;
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• lipsa canalelor de comunicare;
• ținta devine sursa aceluiași mesaj – când receptorul devine emițătorul
aceluiași mesaj,dar pentru un alt receptor, apare o distorsionare a mesajului;
La nivelul relației comunicaționale specific educativă apar și alte bariere.
De la comunicatorul-sursă la cel receptor se poate produce o pierdere de
semnificații în raport cu atitudinea inițială. Pierderile din procesul de
comunicare educativă se datorează mai multor diferențieri între emițător și
receptor: diferența de sistem de cunoștințe, diferențe de rol, stare afectivă,
motivație, statut social, trăsături de personalitate. [142, 163].
Aceste diferențe, dacă nu sunt luate în calcul de către educator, se pot
transforma și ele în bariere ce pot duce la perturbări serioase ale comunicării
educaționale. Cele mai frecvente bariere sunt de natură obiectivă, personologică
și psihosociologică. [175, 227].
Printre barierele de natură obiectivă se observă fenomenele de prea plin în
raport cu oboseala elevului sau din cauza transmiterii unui mesaj prea lung, prea
redundant, care se pierde la nivelul receptorului, în speță atunci când el ajunge
la elev. De asemenea, în această categorie mai intră și diferența de înțelegere a
mesajului ce intervine la nivelul celor doi poli (educator – educat), care poate fi
influențată de cultura și experiența ambilor parteneri ai comunicării. [126].
Caracteristicile personologice dau ocazia vizualizării din punct de vedere
psihologic atât a educatorului, cât și a elevului. Educatorul intră în relația de
comunicare cu elevul, cu deprinderile, obișnuințele, ticurile sale verbale sau
nonverbale și chiar cu dispoziția sa de moment. Aceste elemente dau
comunicării nota sa strict personală. Relația de comunicare din binomul
educațional are de suferit dacă educatorul prezintă trăsături de personalitate
negative, care pot duce uneori până la blocarea actului de comunicare.
Încăpățânarea, negativismul, rigiditatea sunt elemente care, dacă se regăsesc la
nivelul personalității profesorului, induc modificarea mesajului către elev. [9,
28, 33, 50].
Din punct de vedere psihosocial, rolul pe care și-l asumă cei doi poli –
educatorul și educatul – se poate transforma în obstacol al comunicării. Datorită
faptului că schimbul de roluri este continuu, atât la nivelul educatorului, cât și la
nivelul educatului/studentului, pot apărea distorsiuni la nivelul comunicării, dacă
rolurile dezvoltate de aceștia nu sunt compatibile. Un comportament prea
încordat al emițătorului poate conduce la stări conflictuale și la dezvoltarea unui
comportament de apărare al receptorului, care se poate transforma în
indisciplină. [92, 104].
2.4.2. CALITATEA
În demersurile făcute prin studiile și cercetările mele privind asigurarea
calității la nivelul învățământului superior am pornit de la o analiză responsabilă
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a situației învățământului terțiar în noul context economic, geopolitic a statelor
Uniunii Europene, cu precădere în România secolului XXI și în concordanță cu
noua Strategia națională Pentru învățământ terțiar 2015 - 2020 și cu ,,Standards
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area”(ESG) elaborate în mai 2015.
În acest context, poziția și pregătirea profesională a cadrului didactic
universitar față de direcția în care se îndreaptă ,,școala româneasca’’devine
esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei Uniunii. Europene pentru
modernizarea învățământului superior în statele europene, precum și a celor
prevăzute în ,,Strategia națională Pentru învățământ terțiar 2015 - 2020
‘’.Problema calității la nivelul Instituțiilor de învățământ superior rămâne în
continuare o temă esențială în contextul actual al învățământului
românesc/european.
O analiză responsabilă a situației învățământului terțiar în noul context
economic, geopolitic a statelor Uniunii Europene, cu precădere în România
secolului XXI și în concordanță cu noua Strategia națională Pentru învățământ
terțiar 2015 - 2020 și cu ,,Standards and Guidelines for Quality Assurance in the
European Higher Education Area”(ESG) elaborate în mai 2015 se poate face
doar ținând cont de aceste organisme europene.
Pornind de la faptul că învățământul superior românesc face parte din cel
european concluzia este simplă și anume că trebuie aliniat cu acesta. Pentru
ajungerea în acest punct trebuie să respectăm niște standarde sau poate chiar să
le introducem, iar pe urmă să le respectăm pe cele pe care nu le avem încă
stabilite la nivelul Universităților. În învâțâmântul superior actual urmărirea
calității are un rol important în managementul universitar, dar desigur pentru a fi
în totală concordanță cu învățământul european mai avem unele standarde pe
care trebuie să le îndeplinim. Adoptarea ,, Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area(ESG) în mai 2015, ne poate
ajuta din punct de vedere formal/strategic foarte bine în demersul nostru de a
ajunge la performanțe în domeniul educației, deorece în acest document găsim
formulate standardele necesare pentru asigurarea calității la nivelul învâțâmântul
superior.
Standardele existente în ESG sunt stabilite pe cele trei direcții, și anume
a:evaluării interne, evaluării externe și a agențiilor de asigurare a calității.
În continuare voi încerca să propun și să dezvolt, absolut personal și din
perspectiva Universității noastre diferite instrumente de evaluare internă care să
fie utile instituțiilor de învățământ superior românesc prin care să se asigure
calitatea, dar care să fie și în concordanță deplină cu standardele stabilite prin
ESG.
Recomandările și propunerile de îmbunătățire a calității pot fi făcute
corect numai dacă există un studiu/analiză atentă a rapoartelor anuale de
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evaluare internă a calităţii elaborate de facultăţile ce fac parte din
Universitate.[3].
În urma studiului și analizei rapoartelor anuale de evaluare internă a
calității propun următoarele recomandări de îmbunătățire a calității:
Stabilirea de repere privind calificările, programele de studiu,
diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţi oferite studenţilor de
facultate;
Stabilirea de repere calitative şi cantitative (benchmarking) pentru
comparaţia programului de studii cu alte programe din ţară şi străinătate;
Activarea politicilor şi strategiilor universităţii în facultăţi şi
stimularea participării fiecărui membru al corpului didactic şi de cercetare,
precum şi a studenţilor;
Susţinerea de către managementul universităţii a îmbunătăţirii
continue a calităţii în toate activităţile desfăşurate;
Creşterea numărului criteriilor şi standardelor de calitate ARACIS
la nivel instituţional şi la nivelul fiecărui program de studii ;
Revizuirea programelor de studii pentru a corespunde dinamicii
pieţei calificărilor universitare şi profesionale, precum şi prin comparaţie
europeană şi internaţională pe baza unui set de nivele profesionale de reper;
Aplicarea principiilor de evaluare formativă;
Aprecierea performanţelor cadrelor didactice;
Îmbunătăţirea procesului de orientare a studenţilor la alegerea
cursurilor şi a carierei la nivel de facultate;
Îmbunătăţirea strategiilor de cercetare la nivelul facultăţilor
Reacreditare CNCSIS a centrelor de cercetare din cadrul
Universităţii şi dotarea acestora corespunzător temelor de cercetare abordate.
Iniţierea de schimburi de experienţă între cadrele didactice ale
universităţii în scopul îmbunătăţirii procesului de evaluare;
Adaptarea strategiilor didactice şi oferirea de sprijin suplimentar
pentru studenţii cu performanţe înalte şi pentru cei cu dificultăţi de învăţare;
Crearea de noi spaţii pentru laboratoare dotate cu calculatoare;
Continuarea achiziţiilor de resurse bibliografice;
Continuarea modernizării dotărilor existente în vederea creşterii
calităţii procesului didactic; instructiv-educativ,
Scurtarea duratei de eliberare a actelor de studii;
Organizarea de centre de lucru unde să se formeze cadrele didactice
pentru a cunoaște și pe urmă a aplica aceste metode moderne de predareînvățare-evaluare,
Îmbunătăţirea organizatorică şi tematică a practicii studenţilor –
lărgirea bazei de practică prin instituirea de convenţii de practică cu firme din
domeniu;
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Extinderea stagiilor de practică/plasament/internship ale studenţilor
în mediul industrial/economic/pedagogic;
Elaborarea de cursuri şi materiale didactice pentru fiecare disciplină
din planul de învăţământ şi punerea la dispoziţia studenţilor – cel puţin în format
magnetic
Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare, de
formare continuă,
Preocuparea cadrelor didactice pentru diversificarea oportunităţilor
de învăţare – pe lângă formele clasice extinderea platformelor de învăţare elearning;
Deschiderea tot mai largă spre mediul industrial având în vedere
cerinţele crescute ale pieţei forţei de muncă, dezvoltarea şi modernizarea
permanentă a programelor de studii universitare, care să întâmpine nevoia de
specialişti în domeniul automaticii şi electroenergeticii, încurajarea creerii de
medii şi experienţe de învăţare care să conducă studenţii spre descoperire şi
cunoaştere, atragerea de fonduri structurale şi proiecte de cercetare naţionale şi
internaţionale, actualizarea materialelor didactice în format [Documente 11, 12,
13, 19] şi utilizarea facilităţilor de e-learning existente;
Oferirea unei baze reale de practică a studenţilor, angrenarea
studenţilor în proiecte şi contracte, urmărirea carierei absolvenţilor, dezvoltarea
acţiunilor de cooperare cu universităţi din străinătate;
Acoperirea integrală a disciplinelor de studiu cu suport de curs
publicat;
Implicarea activă a studenţilor în activitatea de cercetare;
Angrenarea masteranzilor în activităţi de cercetare, prin participarea
la echipe de elaborare a granturilor şi proiectelor de cercetare cu agenţi
economici;
Evaluarea activităţii masteranzilor, astfel încât să se stimuleze
elaborarea de lucrări independente bazate pe cunoştinţe însuşite riguros;
Creştera gradului de compatibilizare a programelor de studii cu
planurile de învăţămănt a universităţilor renumite din Europa/ARACIS.
Îmbunătăţirea activităţii didactice şi ştiinţifice, pentru integrarea
mai bună a activităţii de practică, pentru îmbunătăţirea dotărilor materiale
necesare activităţii didactice şi de cercetare, deschiderea tot mai largă spre
mediul industrial;
Acoperirea integrală a disciplinelor de studiu cu suport de curs
publicat;
Angrenarea studenţilor în proiecte şi contracte, acordarea unei
atenții mai mari predării mediilor avansate de proiectare;
Angrenarea masteranzilor în activităţi de cercetare, orientarea spre
teme de lucrări de disertaţie actuale.
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Actul didactic reprezintă o parte extrem de importantă în procesul
instructiv-educativ, astfel se impune și pentru această activitate ridicarea calității
conform standardelor europene.
Din multitudinea de recomandări și propuneri ce pot fi făcute cu scopul
creșterii calității în mediul universitar intră și îmbunătățires unor indicatori de
performanţă, cum ar fi:
- Resursele financiare nu sunt suficiente pentru efectuarea activităţilor de
cercetare; studenţii masteranzi nu sunt implicaţi în proiecte de cercetare;
- Valorificarea calificării prin continuarea studiilor universitare. Numărul
de absolvenţi ai studiilor de licenţă care se înscriu la ciclul de studii de masterat,
respectiv numărul de absolvenţi ai studiilor de masterat care se înscriu la ciclul
de studii doctorale este mic şi în scădere constantă;
- Programele de stimulare şi recuperare nu sunt suficiente şi conduc la o
pierdere considerabilă a numărului de studenţi.
- Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi;
– Procesul de dotare să aibă o regularitate;
- Resurse financiare alocate pentru cercetarea ştiinţifică a cadrelor
didactice sunt insuficiente;
- Valorificarea prin capacitatea de a se angaja în domeniul de competenţă
al calificării universitare;
- Orientare în carieră a studenţilor;
- Bugetul de venituri şi cheltuieli. Trebuie identificate modalităţile cele
mai potrivite pentru o echilibrare a raportului venituri/cheltuieli;
- Programele de stimulare şi recuperare nu sunt suficiente şi conduc la o
pierdere a numărului de studenţi, mai ales după anul I de studiu.
Strategia unei universități pentru consolidarea rezultatelor bune şi pentru
înlăturarea a cât mai multor deficienţe trebuie să se orienteze astfel:
1 Orientarea către student
o
Studentul trebuie privit ca:
beneficiar al informaţiilor şi cunoştinţelor furnizate de către
profesor;
partener sau participant activ la procesul de predare şi învăţare;
acţionar al universităţii implicat direct în susţinerea materială a
mediului academic, cu toate drepturile si responsabilităţile care decurg de aici.
o
Trebuie acordată importanţa cuvenită îmbunătăţirii continue a
sistemului de comunicare şi de transmitere a informaţiilor şi cunoştinţelor noi
studenţilor, dezvoltării unor sisteme corecte de evaluare a performanţelor
acestora.
o
Mai nou, procesul de învăţare ca un activ important în furnizarea
cunoştinţelor care dezvoltă competenţele reale ale studenţilor, surclasează ca
subiect de interes procesul de predare, care a reprezentat până de curând un
subiect preferat în paradigma procesului educaţional.
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o
Adoptarea unor noi strategii de predare şi învăţare care să conducă
la responsabilizarea din ce în ce mai largă a studenţilor în ceea ce priveşte
dobândirea unor competenţe solicitate în mod real de piaţa forţei de muncă, dar
şi evaluarea propriilor performanţe şi evoluţii profesionale, capătă din ce în ce
mai mult teren.
o
Este necesar să se cunoască şi, mai ales, să se agreeze conceptele şi
principiile economiei de piaţă funcţionale precum şi rolul de “client extern”
principal al firmelor mediului economic faţă de universitate, ca furnizor de
produse imateriale şi servicii.
o
Pentru a putea fi angajaţi rapid în profesia/specialitatea pentru care
s-au pregătit, absolvenţii trebuie nu numai să posede cunoştinţe şi deprinderi
cerute de angajatori ci şi să manifeste atitudini şi comportamente proactive,
capabile să genereze valoare adăugată cât mai mare pentru client.
o
Fiecare calificare (pe care o realizează unitatea de învăţământ
superior) va fi raportată la rezultatele învăţării acelui ciclu de studii, rezultate
care vor fi exprimate în termeni de competenţe formate pe parcursul ciclului
respectiv de studii universitare.
o
Calificările si competenţele corelate nivelurilor de învăţare
comportă, în consecinţă, grade diferite de generalitate, care corespund unor
exigenţe profesionale diferite. Vor fi identificate următoarele categorii de
competenţe:
competenţele profesionale specifice - sunt acele competenţe vizate
de derularea unui anumit program de studii pentru ca absolventul să poată face
faţă exigentelor unei profesii specifice;
competenţe profesionale generale - sunt acele competenţe vizate de
un domeniu de studii care vor permite ulterior exercitarea rolurilor profesionale
într-un domeniu mai amplu de activitate;
competenţe transversale - sunt acele competenţe care au cel mai
mare grad de generalitate şi, ca urmare, sunt necesare şi utile în mai multe
domenii de activitate.
o
Pentru definirea acestor competenţe se va porni de la identificarea
ocupaţiilor şi rolurilor profesionale care vor fi exercitate în urma certificării unei
calificări de nivelul 6, 7 sau 8. Se va ţine seamă că exercitarea unui anumit rol
profesional presupune existenţa mai multor competenţe, de diferite categorii.
o
Prin urmare, conform modelului relaţiei client-furnizor, pentru ca
produsele imateriale (cunoştinţele şi competenţa) şi serviciile (de formare
profesională, training, cercetare, proiectare, consultanţă, etc.) oferite de
universităţi pe piaţă să fie de calitate, este absolut necesar ca, înainte de
conceperea şi furnizarea produselor şi serviciilor să fie cunoscute complet şi
corect cerinţele şi nevoile mediului economic (reprezentat de agenţii economici
angajatori sau de beneficiarii acestor produse şi servicii), iar după furnizarea
produselor şi serviciilor să fie colectate reacţiile de satisfacţie/insatisfacţie ale
mediului economic (cu argumente cât mai consistente şi pertinente).
114

2 Creşterea calităţii proceselor educaţionale
Eforturile de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor
educaţionale oferite de către mediul universitar trebuie să reprezinte o problemă
de interes egal atât pentru corpul profesoral şi personalul didactic auxiliar, cât şi
pentru studenţi. Studenţii trebuie încurajaţi să participe în mod activ la procesul
de îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale.
Calitatea proceselor educaţionale în cadrul unei universităţi este
asociată şi determinată, în acelaşi timp, de calităţile, competenţele şi calificările
personalului care îşi desfăşoară activitatea aici. De aceea, evaluarea
competenţelor şi calificărilor profesionale ale întregului personal, în
conformitate cu anumite criterii de performanţă stabilite, este vitală pentru a
oferi încredere studenţilor în ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor
educaţionale primite.
3 Sisteme de bune practici în activitatea de evaluare a calităţii actului
didactic
o
În evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral, se folosesc
următoarele componente:
autoevaluarea, prin care fiecare cadru didactic furnizează informaţii
cu privire la propria activitate, care îl individualizează în colectiv prin excelenţă
didactică şi de cercetare ştiinţifică. Autoevaluarea se face pentru activitatea din
anul universitar încheiat. Grila de evaluare se completează personal de fiecare
cadru didactic.
evaluarea colegială a cadrelor didactice se concretizează prin:
evaluarea activităţii didactice; evaluarea activităţii de cercetare; evaluarea
profilului individual. Aprecierea din partea colegilor (peer review) se face prin
chestionare. Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se urmăresc cu
precădere aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu
membrii colectivului.
evaluarea de către conducerea departamentului se referă la
evaluarea anuală de către directorul de departament. Evaluarea se referă în mod
distinct la predare, cercetare, implicare în activităţile departamentului sau
facultăţii şi difuzarea ştiinţei şi culturii.
evaluarea cadrelor didactice de către studenţi, reprezintă o
componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa
profesională şi morală a fiecărui cadru didactic şi se face prin chestionare.
o
UPM adoptă propria metodologie şi chestionarele adecvate pentru
evaluarea complexă (directorul de departament, colegi, student, autoevaluare) a
fiecărui membru al corpului profesoral, precum şi modalităţile de valorificare a
rezultatelor acestei evaluări, cu respectarea legislaţiei pertinente în vigoare.
o
4. Organizarea şi desfăşurarea de acţiuni de cooperare
interuniversitară în domeniul asigurării calităţii
o
Cooperarea interuniversitară constituie un mijloc de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei, în beneficiul studenţilor şi al universităţii, iar mobilitatea
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studenţilor constituie un element esenţial al cooperării interuniversitare. Studiile
în străinătate sunt o experienţă personală extrem de valoroasă. Nu numai că ele
constituie cel mai bun mod de a cunoaşte alte ţări, idei, limbi şi culturi dar, din
ce în ce mai mult, ele sunt o componentă esenţială a dezvoltării carierei
profesionale şi academice.
o
Pentru a-i ajuta pe studenţi în obţinerea unui cât mai mare beneficiu
din studiile in străinătate, ECTS adoptat la Universități trebuie să furnizeze
instrumente pentru crearea transparenţei, pentru construirea de punţi de
comunicare între universităţi şi pentru lărgirea şanselor oferite studenţilor.
Sistemul facilitează recunoaşterea cunoştinţelor dobândite de studenţi prin
folosirea unor unităţi de măsură universal cunoscute - credite şi note - şi
furnizează de asemenea mijloace pentru interpretarea sistemelor naţionale de
învăţământ superior.
o
În acest sens în Universități trebuie să există un regulament privind
activitatea profesională a studenţilor („Regulament privind activitatea
profesională a studenţilor şi sistemul de credite transferabile”).
o
Existența unui regulament privitor la iniţierea, aprobarea,
monitorizarea şi evaluarea periodică a fiecărui program de studiu, iar acesta este
aplicat în mod riguros şi consecvent. Programele de studiu se revizuiesc periodic
pentru a se armoniza cu dinamica pieţii calificărilor naţionale şi internaţionale.
De asemenea, programele de studiu şi diplomele sunt revizuite prin comparaţie
cu diplomele europene şi internaţionale, pe baza unui nomenclator de profesii.
(210, 211)
5. Concluzii și plan de măsuri pentru îndeplinirea cerinţelor
normative obligatorii şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă
5.1 Concluzii
Procesul de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor educaţionale
oferite de facultăţi trebuie susţinut prin implicarea directă şi angajamentul total
al întregului corp profesoral şi auxiliar privind realizarea obiectivelor referitoare
la calitate.
Realizarea acestor obiective presupune:
înţelegerea rolului studenţilor în calitate de clienţi interni ai
Universităţii şi al angajatorilor, precum şi societăţii în ansamblu, în calitate de
clienţi externi ai Universităţii;
în condiţiile economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre
Universitate şi mediul economic este esenţială pentru supravieţuirea
Universităţii şi a agenţilor economici angajatori. De calitatea ei depind atât
performanţele Universităţii cât şi competitivitatea agentului economic pe o piaţă
tot mai concurenţială, ce a depăşit limitele teritoriului naţional; în consecinţă,
oferta educaţională trebuie corelată, pe cât posibil, cu piaţa muncii, identificând
în acelaşi timp o strategie care să permită anticiparea tendinţelor viitoare ale
pieţii muncii;
116

diversificarea ofertei educaţionale prin organizare de cursuri postuniversitare de pregătire profesională;
revizuirea periodică a planurilor de învăţământ în vederea corelării
cu cerinţele ARACIS dar şi cu nevoile pieţii muncii. O activitate de revizuire
comună a planurilor de învăţământ ar oferi posibilitatea de a identifica căi de
colaborare între departamente, reducând astfel impactul asupra bugetului;
implementarea unui sistem de colaborare şi schimburi de cadre
didactice cu Universităţi de tradiţie europene care vor susţine module de cursuri
universitare, mai ales în învăţământul postuniversitar;
promovarea eficientă a ofertei educaţionale;
organizarea de iniţiative cu caracter ştiinţific pentru sau în
colaborare cu cadre didactice din sistemul pre-universitar;
promovarea imaginii Universităţii şi a preocupărilor sale;
dinamizarea cercetării ştiinţifice şi concentrarea pe publicarea de
articole ISI, ISI Proceedings şi brevete, încheierea de contracte ştiinţifice şi
atragerea fondurilor europene şi din mediul economic;
asumarea faptului că toţi studenţii sunt interesaţi de procesul de
învăţare, de însuşirea de cunoştinţe noi şi dobândirea de competenţe reale
solicitate de societate;
asumarea convingerii că profesorul este cel care controlează sau
influenţează circa 85% din activitatea de predare şi învăţare în timpul orei de
curs, iar în situaţia în care studentul nu promovează examenul la o disciplină
acest lucru se produce în mare parte şi din vina profesorului, care nu a aplicat
metode adecvate de predare sau de învăţare;
implementarea unui sistem de colaborare şi schimburi de cadre
didactice cu universităţi de tradiţie din străinătate care vor susţine module de
cursuri universitare, promovându-se formula de „Visiting Professor”;
asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţilor
prevăzute în programele de mobilităţi înspre Universitate şi facultăţi (didactice,
comunicare, etc.) prin modernizarea continuă a laboratoarelor, tehnologiei
didactice şi a condiţiilor din campusul universitar.(129, 140)
5.2 Plan de acţiuni
Pentru realizarea obiectivelor exprimate în concluziile mai sus amintite se
impune imperios trasarea unui plan de acțiune prin intermediul căruia atingerea
acestora să fie făcută organizat și logic. Se impun amintite următoarele acțiuni:

Publicarea de articole ISI, articole în zona roșie sau galbenă, ISI
Proceedings şi brevete, încheierea de contracte ştiinţifice şi atragerea fondurilor
europene şi din mediul economic

Diversificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică prin depunerea de
Brevete de invenţie

Dinamizarea cercetării științifice interdisciplinare prin formarea
unor colective de cercetare care să cuprindă cadrele didactice cu preocupări
înrudite.
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Revizuirea programelor de studii pentru a corespunde dinamicii
pieţei calificărilor universitare, inclusiv prin comparaţie europeană pe baza unui
set de nivele profesionale de reper

Asigurarea de abonamente la reviste de specialitate/standarde şi
fond de carte de specialitate de actualitate

Elaborarea de cursuri şi materiale didactice pentru fiecare disciplină
din planul de învăţământ şi punerea la dispoziţia studenţilor – cel puţin în format
electronic

Scoaterea la concurs a unor posturi didactice pentru îmbunătăţirea
raportului cadre didactice titulare/ total posturi/nr studenţi

Evaluarea multicriterială anuală a cadrelor didactice

Îmbunătăţirea procesului de orientare a studenţilor la alegerea
cursurilor și a carierei la nivel de facultate

Angrenarea studenţilor în proiecte şi contracte de cercetare
ştiinţifică;

Îmbunătăţirea organizatorică şi tematică a practicii studenţilor –
lărgirea bazei de practică prin instituirea de convenţii de practică cu firme din
domeniu

Îmbunătăţiri organizatorice şi tematice a practicii studenţilor

Urmărirea carierei absolvenţilor

Dezvoltarea acţiunilor de cooperare cu Universităţi din străinătate

Promovarea eficientă a ofertei educaţionale

Organizarea de evenimente ştiinţifice

Angrenarea masteranzilor în proiecte şi contracte de cercetare
ştiinţifică;

Actualizarea permanentă a site-ului profesional la nivel de facultate

Îmbunătățirea comunicării personalului din secretariatele
facultăților cu studenții

Promovarea cadrelor didactice tinere, care îndeplinesc condițiile
impuse de regulamentul Universității și legislația în vigoare, pentru
îmbunătățirea indicatorilor la nivelul facultății

Dezvoltarea acţiunilor de cooperare cu facultăţi şi universităţi din
străinătate
Subliniez, de asemenea, că extrem de important este că tuturor acestor
acțiuni să li se atribuie persoana sau persoanele care răspund de realizarea lor,
precum se impune și trasarea orizontului de timp acordat pentru realizarea
fiecărei acțiuni în parte astfel încât acest plan de acțiuni să fie plauzibil și ușor
de îndeplinit.
La calitate în educație se poate ajunge, din punctul meu de vedere, prin
studii profunde asupra: analizei de Stare-Parcurs-Impact - reper al obţinerii şi
optimizării calităţii educaţiei, conceptului de Benchmarking, alternativelor
educaţionale impuse de cerinţele în schimbare ale pieţei muncii, curriculumului.
[194, 197].
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Un reper al obţinerii şi optimizării calităţii educaţiei poate fi considerată
ca un prim început de cercetare analiza de Stare-Parcurs-Impact alături de
Benchmarking.
Termenul „market” este de origine anglo-saxonă, “to
market”
şi
înseamnă a desfăşura tranzacţii pe piaţă, a cumpăra, a vinde. Conceptul a
cunoscut de-a lungul timpului o serie de definiţii, fiind abordat din multiple
perspective. (112) Iată câteva dintre ele:
Jacques Lendrevie şi Denis Lindon:” Marketingul este ansamblul
metodelor şi mijloacelor de care dispune o organizaţie pentru a promova, în
colectivităţile de care se interesează, comportamente favorabile realizării
propriilor sale obiective.”
C. Florescu: “este deopotrivă un mod de gândire şi un mod de acţiune
practică”
Asociaţia Americană de Marketing: “ Marketingul este procesul
planificării şi realizării concepţiei, evaluării, promovării şi distribuirii ideilor,
bunurilor şi serviciilor, pentru a realiza schimburi care satisfac obiectivelle
individuale şi ale organizaţiilor”.
Philip Kotler:” Marketingul este un proces social şi de conducere prin
care indivizii şi grupurile obţin ceea ce au nevoie şi doresc, prin crearea şi
schimbul produselor şi valorilor cu alţii”.
Marketingul este procesul de management care identifică, anticipează şi
satisface cerinţele clientului – în mod eficient şi profitabil.(Institutul de
Marketing, Marea Britanie)
„Marketingul este un proces social şi managerial prin care indivizi şi
grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin crearea, oferirea
şi schimbul de produse având o anumită valoare”. (Kotler, 1993).
Ultima definiţie este larg acceptată deoarece cuprinde următoarele
concepte de bază: nevoi, dorinţe şi cereri, produse, valoare, cost şi satisfacţie,
tranzacţii şi relaţii, pieţe, marketing şi marketeri. Toate aceste concepte sunt
legate între ele şi ele sunt definite prin termenul de marketing. În modul cel mai
scurt cu putinţă, marketingul reprezintă „ştiinţa şi arta de a vinde”.
Ce reprezintă marketing-ul universitar? În lucrarea Marketing universitar
(2011, p.16) Grigoruţ şi col. când încercând o definire a conceptelor precizează
că “Analiza procesului de învățământ din prisma relației predare-învățareevaluare cu focalizare pe schimbările înregistrate la nivelul personalității
studentului – clientul universității, atrage după sine modificarea perspectivei
relaţiei formator beneficiar al serviciilor educaționale determinând orientarea
către satisfacerea nevoilor „clientului” şi utilizarea strategiilor de marketing la
nivelul instituţiilor educaţionale.”
Marketing-ul educaţional se bazează ferm pe Analiza Cost-Beneficiu
(CBA).
În expunere sintetică, termenii acesteia sunt:
INVESTIŢIE UTILĂ = COST DE PIAŢĂ - COSTURI SOCIALE
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('required investment') ('free market costs')
('externalities')
valoare netă actuală
preţ la zi
facilităţi [de justificat1]
('net present value')
('current price')
('discounts')
Un element esențial în caracterizarea conceptului de marketing îl reprezintă
MIXUL DE MARKETING care este foarte bine redat de cei "4P" (McCarthy), adică:
Produs-Preţ-Plasare-Promovare.
Motto:
"Marfa" managerului este expertiza lui.
Cele patru elemente ce compun mixul de marketing se definesc astfel:
1. PRODUSUL - natura ofertei manageriale:
a/ pentru prestarea conducerii:
expertiza managerială personală : provenienţă şi nivel;
competenţe manageriale : tip şi factură;
experienţa managerială anterioară : durată şi domeniu;
contact prealabil cu interesele locale : constatare şi interpretare;
stil de de conducere : în plan organizaţional şi în plan instituţional;
planul managerial : negocierea (cu angajatorul-şcoală) şi finalizarea
termenilor ei.
b/ pentru asistarea pro-calitativă a formării continue:
fenomenul formării continue : criterii de valuare şi corelări cu alte
activităţi;
interesele de formare : diagnoză şi prognoză;
direcţia formării continue : orientare (metodologică, disciplinară) şi
priorităţi;
consistenţa formării: durată şi cadenţă;
expectaţia asupra efectelor : identificare şi termene;
durativitatea efectelor : modalităţi şi forme de monitorizare.
2. PREŢUL - costul financiar şi social al expertizei manageriale:
bazinul de selectare a candidaţilor : ofertă şi cerere;
condiţiile personale ale candidatului : deontologie şi resurse;
portofoliul (dosarul) : referinţe şi plan managerial;
condiţiile concrete ale zonei/şcolii : înscriere în prezent şi
proiectarea perspectivei;
dimensiunea comunitară : accept/refuz şi variante.
3. PLASAREA - posibilităţile de performare a expertizei manageriale:
permisivitatea mediului şcolar : structură populaţională şi interese
specifice;
permeabilitatea mediului la schimbare : dominante şi relevanţe;
factura intra-şcolarului : tradiţii şi disponibilităţi;
factura circum-şcolarului : deschidere şi posibilităţi;

120

corelabilitatea orizontală-verticală : şanse educaţionale şi bariere
sociale.
4. PROMOVAREA - actualizarea/optimizarea expertizei manageriale:
nivelul de civilizaţie al mediului comunitar : material şi spiritual;
posibilităţi practice de abordare a alternativelor de studiu :
mentalităţi şi tehnologie;
resurse de extensie-intensie : interne şi externe (şcolii);
oportunităţi de prezentare deformalizată a expertizei : viaţă
profesională şi culturală;
apartenenţă organizaţională : relaţii profesionale şi interes în
promovarea brand-ului.
O concluzie, care de fapt provine din motto-ul reformulat este: pentru
profesionistul managementului aplicat, bugetul de expertiză este în bugetul de
antrepriză sau - nu este deloc.Astfel,

MARKETING-UL OFERTEI- din cele două perspective
I. Din perspectiva utilizatorului
II.
Din
perspectiva
ofertantului
1. IDENTITATEA
1.
BENEFICIARII
OFERTANTULUI
INTENŢIONALI
2. BONITATEA
2.
PARTENERIAT
SPECIFICĂ
NEGOCIABIL
3. CONŢINUTURI
3. GARANŢIILE
ŞI METODOLOGIE
RECIPROCE
4. VALOAREA
4. MODUL DE
DE PIAŢĂ
PRELUARE
5. REGIMUL
5. DERULAREA
PROFESIONAL
PE TERMENE

ŞANSĂ ÎN PLUS : de la 'Marketing' la 'Benchmarking'.
Parte a expertizei manageriale indispensabilă asigurării calităţii în Educaţie,
marketing-ul şi benchmarking-ul au drept prim obiectiv resursa umană.
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Din perspectiva resurselor, instituția de învățământ este un "bloc
funcţional":
RESURSA-FORMABIL
(co-generează calitatea educaţiei)

RESURSAFORMATOR
(generează
calitatea
educaţiei)

BLOC
FUNCŢIONAL

RESURSAMANAGER
(asigură
calitatea
în Educaţie)

RESURSA-COMUNITATE
(co-asigură calitatea în Educaţie)

Prin specificul său, blocul funcţional al instituției este proiecţia
organizaţională (emblema-spot) a societăţii care învaţă continuu - "learning society".

COMPARAŢIE.
Marketing = evaluare a "pieţii" de profil (imediate) şi promovarea
produselor/serviciilor proprii pe această "piaţă"
Exemplu: instituții şcolare de acelaşi rang
Benchmarking
= studiu comparativ al condiţiilor concrete de
competitivitate în ansamblu şi pentru optimizarea performării pe orice "piaţă"
Exemple: instituții de stat / private / externe
director şcolar / manager educaţional
finanţare bugetară / pe proiecte
O definiţie posibilă pentru Benchmarking este: constituent al domeniului
managerial privind preocuparea specializată periodică pentru detectarea diverselor
alternative de optimizare a calităţii ofertei de produse sau/şi servicii (= "mai altfel").
Benchmarking-ul lasă în urma sa un efect, care din punctul meu de vedere
poate fi exprimat prin următoarea axiomă: orice organizaţie - inclusiv educaţională
- se poate afla*) în una dintre următoarele trei identităţi calitative:
perdant
= nedezvoltat intern şi reticent la schimbare
supravieţuitor
= cu resurse reperate şi pregătit pentru comutări
câştigător = deja performant şi cu inovativitate virtuală
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Prin benchmarking, managerul poate detecta puncte(le) de reper spre a se
situa la palierul calitativ superior (identitatea de câştigător). Dacă se reușește să se
facă aceste corelări în mod corect se poate ajunge la un nivel înalt al educației
care să aducă plus valoare și/sau valoare adăugată, adică calitate.
Făcând analiza de Stare-Parcurs-Impact alături de Benchmarking,
urmărind același obiectiv, ,,calitate în educație/învățământ, voi cerceta în
continuare un alt aspect ce trebuie ,,exploatat’’, și anume studiul alternativelor
educaţionale impuse de cerinţele în schimbare ale pieţei muncii. [151, 180, 218]
Scopul major al mişcării de reformă fiind funcţionalizarea acestor
principii, ţinta firească a formării este deopotrivă complexul şi specificul
funcţiilor universitare - în noul lor spirit, relevat de reperele menţionate - care
le vor concretiza. Buna lor stăpânire la nivel conceptual şi permanenta lor
actualizare în activitatea de conducere sunt cu atât mai necesare cu cât
primordializarea Educaţiei în Europa unită - conştientă că succesul în
competiţia globală presupune formarea optimă a resursei umane - cere
practicarea celui mai eficient management de proces şi de sistem.
Concepem arborescent modelarea acestuia, cu punct de pornire într-o
funcţie generică - cea de conducere -, concretizată în funcţia-bază de decizie
şi actualizată în diferite (sub)funcţii sectoriale. Pentru activităţile care, prin
strategia de reformă, asigură, respectiv produc calitate (coordonarea
sistemului şi coordonarea formării) este necesară configurarea unor
trunchiuri funcţionale: cele ale macro-funcţiilor specifice. Iată-le în scurte
caracterizări – întru precizare terminologică, dar, subliniem, în limita
formulei tronson formativ: punerea în temă şi, ca atare, cu invitaţia la
clarificări prin consultanţă şi prin reflecţie personală, ca şi prin
demultiplicarea formării cu sprijinul formatorilor de formatori, întrucât, se
ştie, acest mod de lucru aduce adesea utile reconceptualizări şi clarificări.
Pentru conducerea universitară, trunchiul funcţional este acela de
coordonare a macro-funcţiilor de:

optimă orientare locală a funcţionării şi a evoluţiei sistemului – şi
anume în dublul teméi al cadrului legislativ şi curricular unitar la nivel
naţional şi al autonomiei funcţionale a Universității concepută nu numai ca
instituţie, ci şi ca pachet de funcţii;

monitorizare a asigurării calităţii în Educaţie şi, deopotrivă, a
producerii calităţii educaţiei – cu diferenţierile şi rafinările necesare pentru
fiecare dintre cele două câmpuri de aplicare: asigurarea / generarea calităţii
(respectiv – în Educaţie ca sistem şi a educaţiei, ca proces);

evaluare internă a acestor activităţi şi a personalului – şi anume în
bază criterială, în beneficiul real al evaluaţilor înşişi (cu atât mai mult cu cât
evaluarea externă independentă, prestată de Agenţia specializată, urmează să
ratifice - sau nu - auditul intern).
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Pentru “branşa” universitară răspunzătoare de profesionalizarea
personalului şi de procesul educaţional al studenților, trunchiul funcţional
este cel de formare prin macro-funcţiile de:

optimă orientare a a formării superioare a resursei umane continue, de profesionalizare a formatorilor, şi iniţiale, a studenților -,
presupunând, între altele, o continuitate reală (realizabilă prin înfiinţarea şi
ocuparea corespunzătoare a corpus-ului formatorilor de formatori zonali), o
solidă componentă metodologică, o serioasă abordare a comunicării şi un
motivant caracter demultiplicativ (şi nu informativ-diseminativ);

asistarea producerii şi optimizării valorii modificate a educaţiei –
cu regândirea curriculumului din perspectiva lui realizată, prin implicarea
nonformalului (şi a informalului) şi a extracurricularului, prin proiectarea
locală de topice alternative transdisciplinare şi cross-curriculare elaborate
în corelare cu cerințele mediului economic, îmbunătățirea parteneriatelor
cu instituțiile de profil din domeniul energetic, monitorizarea cu maximă
responsabilitate a activităților de practică a studenților, corelarea teoriei cu
practica productivă astfel incât să se ajungă la un raport procentual firesc
între procentul , respectiv accentul pus pe partea teoretică față de cea
practică şi prin utilizarea extinsă a soft-ului educaţional;

evaluare internă a resursei umane – pe baza creării unui corpus de
evaluatori zonali.
Arcul de responsabilităţi constituit de tipurile de funcţii universitare
prezentate subîntinde o serie de necesare competenţe – fără a căror deţinere
solidă şi conştientă activitatea de conducere este pândită de a se exercita fie
empiric, fie “teleghidat”.
Şi iată-ne ajunşi în acel punct al discuţiei care permite (şi cere)
semnalarea unor aspecte de interes profesional major - pe termen nu numai
imediat şi scurt, dar şi mediu şi lung - pentru beneficiarii acestui proiect – în
materie atât de conţinut, cât şi de metodologie. Pentru a aborda dinăuntrul
programului - şi nu “de principiu” - anunţata chestiune a competenţelor,
subliniem că, în contextul actual, necesitatea unei solide formări prealabile şi
ulterior-continue a “actorilor descentralizării” - începând cu personalul de
conducere (“board”-ul universitar) şi de coordonare a formării - este dincolo
de orice îndoială. Ea este singura modalitate de evitare a repetării unor disfuncţii
anterioare, când lipsa de know-how profesional - în manageriat şi în profesorat -,
cauzată de o formare defectuoasă sau inexistentă, a condamnat la sterilitate
"măsurile" de reformă.(187, 195)
Pentru aceasta, analizând comandamentele (liber-asumabile) ale
paradigmei educaţionale actuale - euro-globale şi româneşti -, cercetarea
preuniversitară și universitară inovatoare a structurat, o serie de programe de
(cercetare-)formare(-dezvoltare) profesională în sprijinul reformei, cu orientare
procalitativă, încât și prezentul proiect le esenţializează – în beneficiul cadrelor
didactice universitare/personalului de conducere.
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Punctul de referinţă al acestui proiect este acela că, universitarii implicați
în actul educațional și de formare al studenților au responsabilitatea (generică)
de consiliere, vor opera, conform exigenţelor europene - şi, în această bază, ale
Programului de Guvernare şi, ca atare, ale Ministerului de resort - cu
metodologii precise, girând astfel calitatea progresivă a sistemului şi a
procesului şi funcţionarea autonomă a deciziei. De bună seamă, resursa umană
universitară aflată în faţa acestui “pariu” se va întreba firesc:
a cui consiliere şi de ce gen?; ce fel de metodologii şi la ce se referă
precizia lor?; cum se poate coordona optim obţinerea şi optimizarea calităţii
(în termeni europeni)?; în ce mod trebuie să funcţioneze (transferul deciziei)?
Aceste întrebări vizează direct tocmai know-how-ul amintit, iar proiectul
de faţă a început prin a-şi pune aceleaşi întrebări – în vederea elaborării
clarificatoare a formării. Iată aici câteva răspunsuri de conţinut şi de mod.
Expertiza de formare şi experienţa acumulată în multiple stagii, ne-au
indicat că efectivitatea formării depinde deopotrivă de:
• cunoaşterea orizontului de profil al beneficiarilor formării
• sintetizarea unor puncte de reper în vasta arie tematică
• proiectarea înlesnitoare şi de contact direct, şi de lucru tihnit
• performarea vie şi atractivă, stimulativă de coparticipare pro-calitativă
• asigurarea unor cât mai bune condiţii de lucru şi acomodare
Suntem, însă, conştienţi că toate eforturile pot “cădea în gol” dacă o altă
condiţie de efectivitate este îndeplinită nesatisfăcător – ea fiind şi una dintre
cele mai solicitante, atât pentru formabili, cât şi pentru formatori, cum este, se
ştie, una dintre cele mai responsabilizante şi în însăşi activitatea de conducere:
aceea a comunicării În această privinţă, două sunt aspectele de considerat:
1/ al mediului de formare – pe care calitatea (profesională şi umană) a
formatorilor, ca şi, desigur, cea a beneficiarilor de program, dar şi formula de
curs (“suveica” şi, apoi, telematicul) îl vor construi, sperăm, eficient, astfel încât
satisfacţia profesională să însoţească, stimulativ, calificarea profesională;
2/ al limbajului profesional – despre care trebuie spus că nu este nici pe
departe atât de dificil cum pare la început; fiind, este adevărat, presărat cu
noţiuni dintre care unele sunt mai puţin sau încă deloc cunoscute, el cere, întâi
de toate, interesul de formare al beneficiarilor. Îl vor simţi rebarbativ (“străin”)
şi greu abordabil, doar aceia care nu îşi doresc reala calificare managerială.
Ceilalţi vor înţelege îndată că realităţile noi - acelea care sunt, într-adevăr,
astfel - reclamă o terminologie (ca, de altfel, şi o abordare) adecvată lor,
numirea lor prin termeni depăşiţi aducând riscul compromiterii.
Sistemul educațional din România este adesea criticat însă puțini sunt cei
care propun și alternative viabile la metodele de formare utilizate în cadrul
sistemului de stat. Proiectele de dezvoltare personală atât în plan educativ, cât și
profesional se diversifică în funcție de domeniul abordat și de capacitățile pe
care își propun să le dezvolte. Cele mai multe aduc în prim plan învățarea
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experimentală și educația non-formală, metode și tehnici pe care sistemul de stat
nu le înglobează.
Analizând bunele practici din domeniu am identificcat o serie de soluţii
alternative:
Întâlniri cu reprezentanţii angajatorilor din domeniu.
Reprezintă o ocazie pentru studenţi de a primi toate tool-urile necesare pentru a
porni la drum! În urma unei discuţii faţă în faţă cu angajatorii studenţii pot
obţine informaţii noi, pot fi motivaţi să se implice mai mult, pot aproofunca
anumite teme.
Platforme online care conţin grupuri de discuţii, biblioteci
virtuale etc
Larning Day .Organizarea unei zile a învăţării. Este o zi dedicată
inspiraţiei şi reconectării întregii comunităţi. Toată lumea este invitată la Ziua
Învăţării: membrii comunităţilor, coachi, mentori, profesori şi traineri, invitaţi şi
parteneri. Acest lucru înseamnă că este o ocazie pentru stabilirea unor relaţii
surprinzătoare.
Invitatul săptămânii. Evenimentul îşi poate propune să lărgească
orizontul celor prezenţi şi să-i inspire cu o poveste individuală. În prima parte a
întâlnirii aflăm povestea invitatului şi un “mesaj” o idee, o informaţie, o
perspectivă, o explicaţie, un concept sau o învăţătură sau orice altceva pe care
invitatul îl consideră semnificativ pentru studenţii univerităţii. Urmează o parte
cu întrebări şi provocări.
Traininguri și cursuri. este proiectul ce pregăteşte studenţii în a
deveni profesionişti. Învăţarea este una aprofundată, intensivă pe durata a 3-4
luni de zile, învăţarea având loc în timpul cursului cu ajutorul unui profesionist
în domeniul respectiv, pe baza punerii în practică în proiectele pe care studenţii
le coordonează în organizaţii studenţeşti, activităţi antreprenoriale sau la job-ul
lor. Grupa de curs este formată din aproximativ 6 studenţi – pasionaţi şi cu mare
interes să crească anumite competenţe ce îi ajută să devină pregătiţi, cu un
portofoliu de proiecte şi competenţe relevant lor.
Implicarea și susținerea studenţilor în a se angaja în
organizaţii studenţeşti care să le oferă aestora cadrul necesar pentru ca ei să se
dezvolte pe diverse domenii, alături de oameni cu care împărtășesc aceeași
pasiune, și să învețe prin organizarea de proiecte și prin contactul direct cu
specialiști. Ex VIP
Stimularea studenţilor în a participa la competiţii naţionale şi
internaţionale din domeniu. Exemplu EfdeN, care va reprezenta România în
finala Solar Decathlon Europe 2014, cea mai prestigioasă competiție de
arhitectură solară și tehnologii integrate ce se adresează universităților și
instituțiilor de învățământ din toată lumea, echipa EFdeN va fi prezentă cu o
casă a viitorului.
Dezvoltarea unor proiecte în colaborare cu firme din
domeniu. Proiectele pot fi propuse de Universitate
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Consilierea colectivă şi individuală. În acdrul şedinţelor de
consiliere facilitarea procesului de ănvăţare prin familiarizarea studenţilor cu
tehnici eficiente de învăţare
Mentoratul: Relaţia de mentorat reprezintă un proces individual de
învăţare, în care un profesionist cu experienţă într-un anumit domeniu, susţine
un student să-şi dezvolte atât competenţele cât şi valorile profesionale,
oferindu-i perspective și informații, acces la resurse și experiențe relevante.
Nu putem vorbi de calitate în învățământ fără a ține cont de un curriculum
de calitate. Curriculum în domeniul ingineriei, ca și în alte domenii, reprezintă
aspectul cel mai important al procesului educațional în care se îmbină trei
procese de bază, și anume : predare, învățare și evaluare. Curriculum creat de
către cadrele didactice universitare permite un libertinaj din punct de vedere a
originalității, a creativității fiecărui cadru didactic, dar totodată, trebuie să fie
conceput extrem de ancorat în realitățile cerute pe piața muncii, deoarece numai
așa vom reuși să pregătim tineri competitivi ceruți de societatea națională și
internațională. De asemenea, pentru a avea un curriculum de calitate indiferent
de disciplina pe care o predăm trebuie să facem și studii de benchmarketing,
astfel putând avea o măsură a calității curriculumului prin gradul de comparație.
Prin curriculum studentul este instruit, deci importanța acestuia este majoră în
pregătirea profesională a tânărului formabil.
Asigurarea calităţii în învăţământul superior poate fi considerată un
proces de evaluare, din diferite perspective şi pe mai multe niveluri
instituţionale, a modului în care o instituţie de învăţământ superior funcţionează
şi a manierei în care aceasta răspunde nevoilor de formare profesională şi de
cercetare ştiinţifică ale ”clienţilor” săi. [Marian, 2014].
Dacă la începuturile educaţiei universitare calitatea era considerată o
dimensiune intrinsecă a însuşi conceptului de universitate, calitatea educaţiei
universitare fiind dată de faima corpului profesoral şi recunoscută de autoritatea
care încuviinţa funcţionarea universităţii, în epoca modernă, însuşi conceptul de
calitate a educaţiei a cunoscut o serie de prefaceri pentru ca universităţile să
răspundă mai bine aşteptărilor tot mai variate ale membrilor societăţii în
mijlocul cărora fiinţau şi funcţionau, după cum apreciază Korka, în volumul
,,Educaţia de calitate pentru piaţa muncii” [Korka, 2009]. Calitatea educaţiei în
epoca modernă, după cum apreciază acelaşi autor, era dovedită atât prin
profesionalismul absolvenţilor, cât şi prin recunoaşterea pe plan naţional a
performanţei cunoaşterii ştiinţifice a profesorilor activi în respectivele instituţii.
Universitatea îşi autodefinea astfel singură calitatea, răspunzând comenzii
sociale aşa cum credea că este cel mai bine, încercând să se adapteze cerinţelor
societăţii pe care le considera compatibile cu misiunea ei. Societatea accepta
această atitudine. Azi, universitatea îndeplineşte mai multe funcţii, care să-i
permită să facă faţă unei societăţi bazate pe economia de piaţă, pe competiţia
dintre operatorii activi din acelaşi segment al vieţii sociale, pe principii
democratice [Korka, 2002].
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Problema calității la nivelul Instituțiilor de învățământ superior rămâne în
continuare o temă esențială în contextul actual al învățământului
românesc/european. În acest context, poziția și pregătirea profesională a
cadrului didactic universitar față de direcția în care se îndreaptă ,,școala
româneasca’’devine esențială pentru îndeplinirea obiectivelor Agendei Uniunii.
Europene pentru modernizarea învățământului superior în statele europene,
precum și a celor prevăzute în ,,Strategia națională Pentru învățământ terțiar
2015 - 2020 ‘’.
În final, putem sublinia că starea calității în învățământul superior în
România care evidențiază necesitatea implementării conceptului de „facultate
centrată pe student”, în care activitatea didactică să fie centrată pe nevoile
studentului, să fie organizată pe principiul implicării, proactivității și
structurării. Unitățile de învățământ sunt considerate a fi responsabile în
atingerea unui nivel ridicat de corelare între oferta educațională și piața muncii.
Totodată, este indicată necesitatea unui dialog social între factorii implicați,
efectuarea unor studii și analize locale pentru a cunoaște cerințele din piața
muncii și, în consecință, ofertele educaționale ale unităților de învățământ să fie
corelate cu aceste cerințe.[229].
2.4.3. EVALUARE
Parte integrantă a procesului instructiv- educativ este evaluarea.
Cunoașterea corectă a dimensiunilor procesului de evaluare, evaluarea obiectivă
a competențelor celor evaluați, cercetarea unor noi strategii de evaluare în
contextul noilor orientări ale educației, converg toate către ceea ce trebuie să
îndeplinească evaluarea, adică să aibă un rol reglator fiind în măsură să
optimizeze ruta, calitatea, eficienţa şi oportunitatea educaţiei, în mod secvenţial
sau global.
Pentru a se ajunge la un rezultat real asupra evaluării participanților la
formare trebuie să se realizeze o analiză complexă care să contribuie la
optimizarea calității în educație. Actorii principali, adică formatorii/ cadrele
didactice implicate în procesul instructiv-educativ trebuie să fie bine pregătite pe
toate componentele ce formează acest proces, deci implicit și pe componenta
evaluării [183].
Sintetizarea, explicarea și cercetarea fenomenului numit ,,evaluare‘‘ fără
de care nu se poate în activitatea unui formator/cadru didactic realizat complet
trebuie să fie indicatori care trebuie urmăriți permanent. Este, de asemenea
esențial să se înțeleagă în profunzime conceptul ,,evaluării‘‘, pentru ca în finalul
unei activități rezultatele să fie de calitate, iar participanții la formare să resimtă
această etapă ca pe una constructivă, obiectivă, de progres și nu invers.
Cunoașterea corectă a dimensiunilor procesului de evaluare, evaluarea obiectivă
a competențelor celor evaluați,cercetarea unor noi strategii de evaluare în
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contextul noilor orientări ale educației, converg toate către ceea ce trebuie să
îndeplinească evaluarea, adică să aibă un rol reglator fiind în măsură să
optimizeze ruta, calitatea, eficienţa şi oportunitatea educaţiei, în mod secvenţial
sau global.
În educaţie, evaluarea are rol reglator fiind în măsură să optimizeze ruta,
calitatea, eficienţa şi oportunitatea educaţiei, în mod secvenţial sau global.
Evaluarea este, în linii generale, un procedeu psihopedagogic complex de
stabilire a valorii unor procese, comportamente, performanţe, prin raportarea
acestora la un set de criterii prestabilite, cu valoare de “etalon”. Aşa după cum
arată Daniel L. Stufflebeam (1980), în literatura de specialitate sunt acceptate
trei perspective principale de definire a evaluării, în funcţie de trei echivalenţe
posibile [Cucoş, 1996]:
1. evaluare = măsurare
2. evaluare = congruenţă
3. evaluare = judecare
Ce evaluăm de fapt ? Există mai multe elemente de evaluat: calitatea
programului de formare (curriculumul), performanţa cursantului, performanţa
formatorului, calitatea livrării programului (situaţia de predare – învăţare) etc.,
dar în cele ce urmează ne vom opri asupra evaluării cursantului/participantului
la formare/formabilului.
Evaluarea cursantului/participantuluii la formare/formabilului cuprinde
câteva aspecte:
• evaluarea nevoilor de învăţare ale cursantului/participantului la
formare/formabilului
• evaluarea/ identificarea stilului sau stilurilor preferate/ predominante de
învăţare
• evaluarea rezultatelor învăţării.
În evaluarea rezultatelor învăţării (al nivelului de stăpânire a unui set de
competenţe vizate de programul de învăţare), nivelul achiziţiilor se raportează
atât la obiectivele urmărite de programul de formare, cât şi la nivelul „de
pornire” al cursantului/participantului la formare/formabilului.
De aceea, evaluarea rezultatelor învăţării în cazul programelor de formare
din universităţi trebuie să se raporteze la competenţele pe care programul de
formare îşi propune să le formeze sau să le dezvolte.
De reţinut: în educaţia studenţilor la fel ca şi în educaţia adulţilor se
disting patru nivele/ paliere de evaluare în raport cu orice stagiu de formare
[Kirkpatrick, 1994 citat în Sava,., Ungureanu, 2005]:
–
evaluarea reacţiei cursanţilor (dacă le-a plăcut cursul, profesorul,
etc);
–
evaluarea învăţării cursului;
evaluarea conduitei post-învăţare (dacă manifestă în mod curent
comportamentul profesional vizat);
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evaluarea rezultatelor stagiului în termeni de rentabilitate (dacă şi-a
conştientizat costurile, generând totodată valoare adăugată).
Evaluarea și autoevaluarea pot fi analizate din următoarele perspective:
1. Dimensiunea normativă a autoevaluării şi evaluării.
Dimensiunea normativă a autoevaluării şi evaluării se referă la ansamblul
influenţelor directe şi imediate pe care acestea le au asupra predării şi învăţării.
Manifestarea efectivă a dimensiunii normative a proceselor anterior menţionate
se concretizează aşadar în modificări observabile şi uneori chiar măsurabile
produse atât la nivelul structurii şi conţinutului activităţii de predare a
profesorului cât şi la nivelul stilului şi efortului depus pentru învăţare de către
format
Prezentăm în tabelul 1 principalele funcţii subsumate dimensiunii
normative a autoevaluării şi evaluării.
Funcţi
Conotaţii în plan
Conotaţii în plan
e
Autoevaluativ
Evaluativ
Specif
ică
modalitate
de
Indicator de bază al
Const surprindere a nivelului de gradului de optimalitate şi
atativă
pregătire atins şi de raportare eficienţă cu privire atât la
a acestuia atât la expectanţele desfăşurarea procesului de
proprii cât şi la cele ale predare cât şi la derularea
profesorului;
celui de învăţare;
radiografiere
a
Evidenţiere
şi
Diagn capacităţilor performanţiale interpretare
a
lacunelor
ostică
subevaluate sau supraevaluate existente în planul pregătirii
şi
interpretare
a cursantilor şi a cauzelor
discrepanţelor constatate;
acestora;
reconsiderare a stilului
Identificare
a
Progn propriu de muncă şi a modului modalităţilor de restructurare a
ostică
de dozare a efortului de strategiilor
didactice
în
învăţare;
vederea optimizării lor;
Tabelul 1. Funcţii specifice dimensiunii normative a autoevaluării şi
evaluării
Funcţia constatativă cunoaşte, aşa după cum se poate observa în tabelul 1.,
forme de manifestare specifice şi intercorelate atât la nivelul evaluării cât şi la
cel al demersului autoevaluativ al cursantului
Astfel, dacă prin intermediul funcţiei constatative a evaluării didactice
formatorul are posibilitatea de a-şi forma o imagine asupra eficienţei actului de
predare şi a modului de articulare al secvenţelor de predare şi învăţare,
cursantul, la rândul său, conştientizează pe baza demersului său autoevaluativ,
corelat cu cel al profesorului, nivelul performanţelor sale efective. Concomitent,
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cursantul are oportunitatea de a raporta nivelul de pregătire atins atât la
standardele proprii cât şi la cele ale profesorului. [238].
Funcţia diagnostică se manifestă pe fundalul funcţiei constatative şi
urmăreşte în linii generale, atât în ceea ce priveşte profesorul, dar şi la nivelul
cursantului, găsirea unor explicaţii cauzale relative la situaţia educaţională
constatată. Funcţia diagnostică are deci rolul, atât în planul demersului
autoevaluativ cât şi în acela al evaluării, de a pune în evidenţă carenţele
procesului instructiv-educativ şi de a identifica sursele acestor disfuncţionalităţi.
În acest sens profesorul inventariază posibilele neajunsuri survenite în predarea
cunoştinţelor, iar cursantul caută modalităţi explicative pertinente pentru acele
capacităţi performanţiale pe care şi le-a subevaluat sau supraevaluat.
Funcţia prognostică a autoevaluării şi evaluării se întemeiază la rândul
său pe cea diagnostică şi este caracterizată în esenţa sa de efortul de identificare
a strategiilor optime de restructurare şi optimizare pe viitor a învăţării şi
respectiv a predării. La nivelul profesorului această funcţie a evaluării se
concretizează în precizarea cu o mai mare claritate a obiectivelor urmărite şi prin
recurgerea la metode de predare alternative în raport cu cele utilizate în mod
curent. La rândul său cursantul, analizând eficienţa stilului de învăţare practicat
până la momentul respectiv, îşi revizuieşte prin intermediul demersului
autoevaluativ strategiile de învăţare şi modul de dozare al efortului depus în
acest sens. Dorim să reamintim în acest context, aşa după cum menţionam şi
anterior, faptul că între funcţia constatativă, diagnostică şi prognostică există o
foarte strânsă intercondiţionare de nivel normativ, disfuncţionalităţile survenite
la nivelul oricăreia dintre ele alterând în mod semnificativ eficienţa celorlalte
funcţii.
2. Dimensiunea formativă a autoevaluării şi evaluării
Dimensiunea formativă a autoevaluării şi evaluării include totalitatea
efectelor şi consecinţelor acestora care se manifestă indirect şi mediat în sfera
derulării procesului instructiv-educativ. Ne referim în acest sens la acea
categorie de influenţe ale autoevaluării şi evaluării care nu impun prin ele însele
şi în mod direct modificări în planul acţional al adultului cursant sau
profesorului ci care se manifestă drept fundal al activităţii acestora. Prezentăm în
tabelul 2. principalele tipuri de funcţii subsumate dimensiunii formative.
Funcţi
e

Conotaţii în plan
Autoevaluativ

Conotaţii în plan
Evaluativ

Specifică
Motiv
aţională

Efectul
motivaţional
este mediat de structura de
personalitate acursantuluii şi
de relaţia existentă între
autoevaluare şi evaluare;
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Sancţiune
sau
recompensă
acordată
cursanţilor în funcţie de gradul
de apropiere al acestora în
raport cu criteriile de evaluare;

Reper pentru aprecierea
Suport pentru plasarea
Decizi de sine şi pentru relaţionarea adecvată a cursantului în
onală
socială în cadrul grupului de ierarhia grupei sau în raport cu
apartenenţă;
standardele docimologice;
Element central pentru
Mijloc de informare a
Infor
mediatizarea
predicţiilor cursanţilor, şi societăţii cu
maţională
privind evoluţia profesionala privire
la
randamentul
ulterioară;
realizat;
Tabelul 2. Funcţii specifice dimensiunii formative a autoevaluării şi
evaluării.
Azi, tot mai multe stagii de formare îşi propun să formeze competenţe.
[Sava, Ungureanu, 2005]. Evaluarea cât mai obiectivă a competențelor
reprezintă o cerință esențială pentru obținerea calității în sistemul de
învățământ.
Evaluarea rezultatelor învăţării se desfăşoară pe două nivele:
• evaluarea capacităţii de transfer a cursanţilor – adică a măsurii în care
folosesc eficient cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pentru rezolvarea
problemelor concrete cu care se confruntă în situaţia de muncă;
• evaluarea competenţelor asimilate de cursant în urma absolvirii cursului
validate prin rezultatele muncii absolventului (evaluarea de impact a
programului de formare).
Într-un sistem bazat pe evaluarea competenţelor, evaluatorii emit judecăţi
pe baza dovezilor colectate dintr-o varietate de surse în legătură cu atingerea
standardelor sau a unui set de criterii de către un individ. [15].
Evaluarea obiectivă a competențelor se bazează pe următoarele principii
de bază: validitatea, credibilitatea, flexibilitatea şi corectitudinea. [McDonald,
Boud, Francis, Gonczi, 1995].
Metodele de evaluare trebuie să conducă la producerea de informaţii
relevante în raport cu ceea ce se urmăreşte în evaluare. Aceasta presupune că:
evaluatorii ştiu ce anume evaluează (evaluarea este proiectată şi
realizată pe baza unor criterii sau pe baza rezultatelor învăţării stabilite în
prealabil);
dovezile colectate sunt rezultatul îndeplinirii unor sarcini relevante
pentru ceea ce se valuează.
capacitatea de adaptare a procesului de evaluare la varietatea
contextelor în care se desfăşoară.
evaluarea foloseşte metode care conduc cu consecvenţă la aceeaşi
decizie privind ompetenţele evaluate;
evaluatorii vor demonstra că au experienţă în competenţele pe care
le evaluează.
oferă şanse egale tuturor candidaţilor, îi plasează pe toţi în condiţii
egale, fără a defavoriza sau avantaja pe unii sau pe alţii;
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Criteriile pe baza cărora se ia decizia sunt clare şi cunoscute de toţi
candidaţii. Sunt utilizate o varietate de instrumente pentru evaluarea
beneficiarilor programelor de formare continuă: proiectul (individual sau de
grup), portofoliul, evaluare on-line, eseul etc.
În procesul evaluării un rol important îl are în egală măsură cu evaluarea
și autoevaluarea competențelor formatorilor/cadrelor didactice.
Etapa autoevaluării (autoevaluarea competenţelor) este etapa care oferă
formatorului/cadrului didactic posibilitatea de a reflecta asupra competenţelor
reale pe care le deţine şi care îi sunt utile în activitatea de formare. Etapa de
autoevaluare include:
Reflecţia asupra biografiei: contexte de învăţare şi rezultate ale
învăţării
Reflecţia asupra competenţelor
Realizarea unei hărţi a minţii personale
Portofoliul: anexarea documentelor relevante (de ex. documente de
calificare, certificate)
Orice evaluare cuprinde în diferite proporţii evaluarea cunoştinţelor şi a
comportamentelor noi. Intenţia evaluării este a de urmări măsura în care
cursantul/participantul la formare/formabilul şi-a integrat schimbările aşteptate
în urma instruirii. Instrumenele de evaluare cele mai frecvent utilizate
sunt:proiectul (individual sau de grup), portofoliul, evaluare on-line, eseul etc.
Tehnologiile moderne oferă câteva oportunităţi pentru evaluarea
performanţei în învăţare. Există nenumărate proiecte la nivel european care
vizează utilizarea noilor tehnologii în învăţământul superior, iar câteva dintre
acestea vizează şi îmbunătăţirea sau eficientizarea practicilor de evaluare a
studenţilor. Întotdeauna trebuie pus în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat
prin tehnologie, pe de o parte, şi ceea ce este făcut mai dificil sau inhibat de
către mediul nou folosit, pe de altă parte. Punctul de plecare îl constituie
metodele tradiţionale de evaluare de performanţe, care sunt preluate şi validate
(de cele mai multe ori, de practică) în mediul tehnologic.
Avantajele utilizării calculatorului şi Internet-ului în evaluare au fost
enunţate de diferiţi cercetători şi practicieni [Bennett, 2003; Raikes & Harding,
2003; Greenwood, Cole, McBride, Morrison, Cowan, & Lee, 2000] şi includ
costuri administrative scăzute, adaptare crescută la caracteristicile individuale
ale studenţilor şi mai puţină muncă din partea profesorilor. Problemele care se
pun constau în aspectele privind eficienţa evaluărilor cu ajutorul computerului,
precum şi cele privind relaţia dintre modalitatea de evaluare şi comportamentul
studenţilor evaluaţi.
Cel mai proeminent subiect abordat se referă la efectele mediului de
comunicare asupra modului în care studenţii gândesc şi înţeleg sarcinile din test.
Astfel, se pun în balanţă ceea ce este posibil şi este facilitat prin tehnologie, pe
de o parte, şi ceea ce este făcut mai dificil sau „inhibat” de către mediul nou
folosit, pe de altă parte. Punctul de plecare îl constituie metodele tradiţionale de
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evaluare de performanţe, care sunt preluate şi validate (de cele mai multe ori, de
practică) în mediul tehnologic.
În ce priveşte aspectele comparabile ale evaluării cu ajutorul noilor
tehnologii versus evaluarea tradiţională, etapele care sunt mai avantajate de
utilizarea noilor tehnologii sunt administrarea testelor şi analiza rezultatelor
obţinute [Harvey, 1999, p.17].
Unii cercetători se întreabă dacă cursanţii sunt pregătiţi îndeajuns pentru a
putea face faţă cu succes unei evaluări online sau pe calculator [Hanrahan şi
Isaacs, 2001, McDowell şi Sambell, 1999]. Alţii pun sub semnul întrebării
echilibrul dintre inovaţiile în evaluarea studenţilor şi pregătirea cadrelor
didactice pentru a implementa în practică aceste inovaţii [Segers şi Dochy, 2001,
Savin-Baden, 2004].
Evaluarea cu ajutorul TIC poate îmbrăca diverse forme şi se poate face în
diverse moduri. Enumerăm în cele ce urmează principalele puncte de incidenţă
între evaluarea cursanţilor şi utilizarea noile tehnologii:
cursanţii sunt evaluaţi printr-un test scris, pe care îl rezolvă/
completează pe calculator;
testul poate fi salvat local, pe calculatorul pe care lucrează studentul
(la facultate sau acasă); reveniri succesive, pe măsură ce studentul progresează
în materialul de studiu, pot fi posibile
testul poate fi dat pe Internet/ Intranet; opţiunile studentului sunt
înscrise automat într-o bază de date şi se poate calcula pe loc un scor;
variantă mixtă, în care un test din cadrul unui program de instruire
trimite opţiunile prin Internet, la un server care preia datele şi le stochează;
rezultatele pot fi consultate oricând de către profesor sau studentul
respectiv;
cursanţilor li se cere să elaboreze o lucrare sau să dezvolte un
proiect pe care îl vor prezenta utilizând un calculator şi un videoproiector/
Whiteboard (alternativ, lucrarea sau proiectul pot fi trimise prin email cadrului
didactic şi colegilor);
Doar o etapă din evaluare – analiza rezultatelor – se face cu ajutorul
calculatorului: evaluatorul înscrie datele obţinute din evaluări în baze de date,
pentru stocare, prelucrări statistice, comparaţii, ameliorarea predării, intervenţii
precise pentru ameliorarea performanţelor.
În concluzie se poate sublinia faptul că evaluarea competențelor este un
proces complex care trebuie privit și înțeles în întregul lui. Este, deasemenea
esențial să se înțeleagă în profunzime conceptul ,,evaluării‘‘, pentru ca în finalul
unei activități rezultatele să fie de calitate, iar participanții la formare să resimtă
această etapă ca pe una constructivă, obiectivă, de progres și nu invers.
Un segment important și esențial în procesul global al evaluării reprezintă
cunoașterea corectă a conceptului de evaluare de curriculum în domeniul
ingineresc.[93, 139]. Curriculum în domeniul ingineriei, ca și în alte domenii,
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reprezintă aspectul cel mai important al procesului educațional în care se îmbină
trei procese de bază, și anume : predare, învățare și evaluare. [174]. Dacă
primele două pot fi destul de obiective, pentru cel de-al treilea fără stabilirea
unor etape clare în care să fie stabiliți indicatori măsurabili calitativ și cantitativ
preciși obiectivitatea cadrului didactic va fluctua considerabil de la caz la caz.
[189].
Experiența dobândită în timpul carierei mele didactice m-a determinat să
încep studierea acestui aspect mult mai detailat și amănunțit, considerând că
evaluarea curriculumului în domeniul ingineriei reprezintă o etapă deosebit de
importantă în activitatea noastră și care, din punctul meu de vedere, chiar dacă
nu pare, conferă cadrului didactic respect, moralitate și o etică desăvârșită.
Toate acestea fiind din perspectiva multora o mare problemă a unor cadre
didactice care din diferite motive nu realizează importanța majoră a judecării ce
ni se atribuie atunci când nu respectăm conduita profesională, specifică
ocupației pe care o practicăm, punându-se diferite ,,etichete’’ asupra noastră.
Astfel, procesul de evaluare a curriculumului în domeniul ingineriei joacă
un rol esențial în complexitatea procesului de instuire a studentului/tânărului.
Evaluarea trebuie privită ca parte intrinsecă a procesului de predareînvăţare indiferent de treapta de formare pe care ne aflăm. Ea este importantă
pentru profesor deoarece îi furnizează informaţii pe care le va utiliza în realitate
la cursuri sau la aplicaţiile practice şi nu în ultimul rând la structurarea ,
planificarea şi metodologizarea materialului de curs.
În tot procesul de evaluare este deosebit de respectat ideea că aceasta
reprezintă o etapă în activitatea didactică a unui profesor şi nu un mijloc de
constrângere sau „ prindere a hoţului” în momentul central al activităţii.
Evaluarea încheie orice activitate derulată indiferent de natura disciplinei
predate, motiv pentru care ea trebuie anunţată de la începutul activităţii ce
urmează a fi derulată, atât din punct de vedere a formei, metodei cât şi a
momentului în care va avea loc.
Înţeleasă şi aplicată aşa cum trebuie evaluarea poate fi cel mai bun feedback al profesorului din partea studentului vizavi de prestaţia alocată muncii ce
o desfăşoară. [228].
De asemenea este deosebit de subliniat faptul că evaluarea şi testarea nu
reprezintă acelaşi lucru. Testarea este doar o componentă importantă a
procesului de evaluare. Ea reprezintă o fază intrinsecă a evaluării , dar totuşi
trebuie privită separat, ca un prim pas în marele şi amplu proces al evaluării.
Pentru a înţege mai bine diferenţa subtilă ce există între aceste două concepte
putem da următorul exemplu:
în cazul în care dorim să cumpărăm un parfum dintr-un magazin de
produse cosmetice mai întâi îl testăm şi abia apoi îl evaluăm, hotărând că merită
sau nu merită să-l şi achiziţionăm. Având acum şi acest exemplu real putem
spune aşadar că testul reprezintă o probă, este materialul cu ajutorul căruia se
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efectuează proba, în schimb evaluarea reprezintă o analiză a informaţiei
provenite din eşantioane de produse ale studenţilor.
După natura obiectivelor precum şi a contextului în care are loc evaluarea,
aceasta poate fi:
a) evaluare formalizată/formală- reprezintă evaluarea care presupune
urmărirea unor obiective riguroase şi se desfăşoară într-un context standardizat
b) evaluarea informală- reprezintă evaluarea în care obiectivele nu sunt
riguros stabilite, iar contextul este nestandardizat
Pentru a putea face o evaluare obiectivă în diferite momente ale
procesului educaţional devine deosebit de important să avem stabilite criterii
clare şi evidente. Evaluarea este o activitate naturală, face parte din viaţa noastră
de zi cu zi, dar atunci când este vorba de o evaluare specifică atunci ea trebuie
pregătită corect pentru a fi elocventă. Evaluări pripite sau inconsecvente nu
numai că vor fi fără de folos din punct de vedere informativ, dar s-ar putea
dovedi a fi şi nedrepte , ba chiar nocive.
Evaluările pe care le facem la sfârşitul unui semestru, ori prin colocviu ori
prin examen ar trebui să ne aducă în atenţie atât ideea de „proces” cât şi cea de
„produs”. Rezultatele unui test pot fi interpretate în termeni de „produs”, dar
pentru o evaluare corectă şi completă ar trebui să luăm în considerare şi cum şi-a
însuşit studentul cele demonstrate prin test. În consecinţă, procesul de învăţare
este la fel de important ca rezultatul/produsul.
Pentru un cadru didactic pretenţios nu este suficient doar să constate că un
student a obţinut sau nu a obţinut rezultatele satisfăcătoare la un test ci este
important să afle şi ce anume face ca procesul de predare/învăţare să aibă succes
sau nu, din punct de vedere al studentului.
Proiectarea şi desfăşurarea unui curs vor avea impact asupra rezultatelor
la orice fel de test, astfel încât se poate afirma clar că rezultatul la un test nu este
doar oglinda activităţii studentului, ci şi a profesorului.
O altă concluzie la care putem ajunge este şi aceea că nu se poate stabili o
legătură unidirecţională între rezultatele obţinute de studenţi la un test şi
succesul unui curs.
O prejudecată destul de răspândită este aceea că evaluarea şi predarea sunt
activităţi separate atât din punct de vedere teoretic cât şi practic şi aşa ar trebui
să rămână.
Evaluarea şi predarea se influenţează reciproc, iar testul este o extensie
normală şi naturală a cursului, care poate pune la dispoziţia profesorului, dar şi a
studentului, informaţii utile despre progresul realizat, deci despre valoarea
adăugată în timp unui curs.
Totuşi nu întocmirea unui test, care cel mai bine este conceput de cadrul
didactic, titular al disciplinei sale, este necesa să se conşientizeze doar faptul că
principiile şi tehnicile de testare diferă de cele de predare şi, în consecinţă,
trebuie aplicate diferit.
Un instrument de evaluare trebuie să aibă următoarele calităţi:
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1) aplicabilitate- testul să poată fi administrat şi interpretat uşor
2) fidelitate- să fie repetat pentru a produce rezultate constante
3) obiectivitate- corectitudine în răspunsul dat
4) validitate- să măsoare ceea ce este destinat să măsoare
5) validitate de aspect- măsura în care testul este relevant pentru studenţi
6) validitate de conţinut- măsura în care testul acoperă, în mod uniform,
elementele de conţinut pe care îşi propune să le testeze
Există mai multe metode de evaluare , printre care amintim: probe de
evaluare, test de diagnostic (test formativ sau de progres), test de plasament, test
sumativ.
Fiecare dintre acestea realizându-se prinintermediul instrumentelor de
evaluare care reprezintă de fapt parte a metodei prin care se concretizează
opţiunea profesorului pentru testarea performanţelor. [18].
Metodele de evaluare trebuie privite ca fiind calea prin care se oferă
studentului posibilitatea de a-şi demonstra cunoştinţele.
În cadrul metodelor de evaluare se includ în continuare şi metodele
tradiţionale care constau în probe orale, probe scrise şi probe practice, fiecare
dintre ele presupune atât puncte forte cât şi puncte slabe. Astfel:
1.
Probele orale au următoarele puncte:
a. forte: -flexibilitatea modului de evaluare
-posibilitatea de a corecta imediat eventualele erori
b. slabe:- validitate şi fidelitate reduse
- consum mare de timp
- stres
2. Probele scrise au următoarele puncte:
a. forte:- economie de timp
- obiectivitate şi fidelitate sporite
- posibilitatea studenţilor de a-şi elabora răspunsul în ritmul propriu
- diminuarea stresului
b. slabe:- relativă întârziere în timp între momentul când se constată
anumite greşeli sau lacune şi momentul când se încearcă remedierea acestora
- costuri materiale relativ mari
3. Probele practice au următoarele puncte:
a. forte:- dezvoltă atât unele competenţe generale importante (analiză,
sinteză, evaluare) cât şi specifice (aplicativă)
- favorizează legătura dintre teorie şi practică
b. slabe:- costuri materiale ridicate
- consum mare de timp
Pe lângă metodele clasice de evaluare existăşi metode complementare de
evaluare. Dintre acestea amintim: observarea sistematică a activităţii şi
comportamentului studenţilor; investigaţia; proiectul; portofoliul şi
autoevaluarea
Etapele ideale ale proiectării şi administrării unui test sunt următoarele :
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stabilirea obiectivelor de evaluare
alegerea tipului de test
alocarea timpului de rezolvare
alegerea formatului
scrierea itemilor
stabilirea schemei de notare
administrarea testului
evaluarea
interpretarea rezultatelor
În concluzie, evaluarea didactică trebuie privită ca parte specifică
domeniului educaţional, în care trebuie să se ţină cont de toate elementele
caracteristice procesului instructiv-educativ. De asemenea întocmai ca şi în
cazul procesului de educaţie unde în mod real nu există o „reţetă” unică de
abordare a educaţiei şi în cazul procesului de evaluare nu se poate da o „reţetă”
unică, el trebuie abordat şi aplicat de la caz la caz, de la situaţie la situaţie pentru
a fi intr-adevăr unul din instrumentele reale de îmbunătăţire a „valorii adăugate”
în contextul întregului proces educaţional. [212, 220].
2.4.4. ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Didactica, ca componentă importantă în vastul domeniu al științelor
educației trebuie în permanență adaptată la cerințele contemporane pentru a
putea răspunde real cerințelor unui învățământ de calitate. Didactica
contemporană reprezintă în permanență o temă de cercetare care dorește să
sublinieze importanța și rolul definitoriu al acestei discipline în ceea ce privește
dezvoltarea învățământului românesc prin înțelegerea că obținerea de valoare
adăugată o vom avea atunci când ,,didactica’’va fi percepută și înțeleasă de către
toate cadrele didactice implicate în procesul instructiv/educativ şi managerial
educaţional. Corelarea trecutului cu viitorul se face prin multiple si diverse
investigații științifice cu privire atât la problematică, dar în aceeși măsură și la
sistemul conceptual.
Spațiul temporal actual înseamnă pentru didactică preocupări, interese și
linii moderne foarte intense. Studiul și corelarea trecutului cu viitorul se face
chiar prin multiple și diverse investigații științifice cu privire atât la
problematica, dar în aceeași măsură și la sistemul său conceptual.
Psihopedagogia de renume mondial, prin reprezentanții ei, cum ar fi, A.Binet,
W.A.Lay sau E.Meumann au avut și au preocupări semnificative referitor la
găsirea, elucidarea și corelarea unor direcții de dezvoltare a didacticii
contemporane. [25].
Didactica clasică poate face trecerea către didactica contemporană în
evoluția căruia se conturează mai multe tendințe:
partea psihologică-din punctual meu de vedere, reprezintă una
dintre laturile ce trebuie urmărite și respectate cu sfințenie
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partea pedagogică experimentală prin noile metode de predareînvățare-evaluare
-valorificarea permanent a tuturor achizițiilor dobândite în didactică
-îmbunătățirea pregătirii din punct de vedere calitativ a cadrelor
didactice
-respectarea raportului vizavi de cele două aspecte ale procesului
didactic:informativ și formativ
-urmărirea cu consecvență a obiectivului principal al didacticii
actuale și anume:centrarea întregului proces instructiv-educativ pe elev/student
-formarea și centrarea pe competențe având ca scop obținerea de
rezultate focalizate pe procesul de formare pe output-uri, nu pe input-uri.
Considerând că școala este ,,fabrica’’ de educaţie a societăţii, unde
educaţia este ,,producţia şcolii, iar educatorul este făuritorul de educaţie și
urmărind îndeaproape misiunea şcolii, care nu este deloc una simplă, uşoară,
prin care se urmăreşte descoperirea talanţilor ( calităţilor, virtuţiilor,
predispoziţiilor, potenţialelor latente...) copiilor, crearea condiţiilor materiale şi
umane pentru ca aceşti talanţi să fie descoperiţi, conștientizarea copilului asupra
acestor descoperiri, crearea condiţiilor materiale şi umane pentru ca acești talanţi
să fie ,,puşi în valoare’’, să fie înmulţiţi calitativ şi cantitativ spre binele,
împlinirea şi bucuria copilului, a familiei şi nu în ultimul rând a societăţii,
didactica trebuie privită ca o componentă de bază în procesul de educație. [29,
43].
Pedagogul Herbart, din punctul meu de vedere, este acela care pune
bazele didacticii şi stabileşte relaţia ei cu pedagogia. Acesta consideră didactica
,,o teorie bine delimitată’’.
Didactica, în sens general, poate fi definită prin termenul ,,învăţ’’,
deoarece provine din cuvântul grecesc ,,didasko’’. Odată cu clarificarea
obiectului didacticii, prin intermediul pedagogului german J.F.Herbart, s-a
stabilit că de fapt aceasta reprezintă procesul de invăţământ prin prisma relaţiei
dintre predare , învăţare şi evaluare, dintre conduitele acţiunii pedagogice ale
profesorului şi modalităţile de răspuns ale elevilor.[203].
Didactica generală urmăreşte să surprindă relaţiile de dependenţă şi
funcţionalitate dintre diverse componente, laturi şi aspecte ale procesului de
învăţământ prin prisma finalităţii sale pedagogice. Componentele principale de
care se preocupă didactica ar putea fi clasificate astfel: conţinutul procesului de
învăţământ, tehnologia desfăşurării procesului de învăţământ, asigurarea unui
echilibru funcţional dintre predare, învăţare şi evaluarea randamentului
procesului de învăţământ şi conducerea acţiunii didactice. [208].
Plecând de la definiţia generală a didacticii ajungem imediat la partea
specifică şi anume la ceea ce se cunoaşte în literatura de specialitate sub
denumirea de didactica disciplinei sau metodică. Astfel, pentru a fi înţeleasă
această disciplină, ea trebuie transmisă de către profesori elevilor în modul cel
mai plăcut, corect şi simplu. Pentru realizarea acestor cerinţe se impune o foarte
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bună pregătire a cadrelor didactice, deci, cu alte cuvinte, stăpânirea a tot ce
reprezintă şi defineşte didactica, deoarece ea este disciplina care ne învaţă ,,cum
să transmitem’’.
Studii recente, realizate în Canada, au ajuns la formularea unei concluzii,
valabile şi la noi: ,,rezultatele cercetărilor arată că elevii nu şi-au însuşit spiritul
ştiinţific. Interesul pentru ştiinţe în loc să crească, descreşte. Şi ,ceea ce e mai
trist, învăţarea ştiinţelor favorizează elitismul în dauna achiziţionării unei culturi
ştiinţifice. Nu numai că elevii noştri n-au nimic în cap, dar acesta este şi rău
modelat’’[ J. Desaulesm apud A. Giordan, Y. Girault, 1994, p.3].
Această concluzie recentă, precum şi alte studii şi cercetări în domeniul
educaţiei demonstreză încă o dată rolul şi importanţa studierii disciplinelor cu
rol practic pentru formarea completă şi complexă a viitorilor oameni ai unei
societăţi ,,sănătoase’’. Soluţia pentru remedierea acestei siţuaţii constă în
conştientizarea unor schimbări de paradigmă înregistrate în ultimii douăzeci de
ani pe plan mondial, si anume: importanţa rolului experienţei cognitive a
elevului în învăţarea unui nou conţinut, mutarea accentului de la predare asupra
învăţării, întelegându-se că rolul profesorului nu este acela de a comunica
cunoştinţe ci de a-i organiza elevului activitatea de învăţare şi de a-l asista,
sprijinindu-l, pentru realizarea cu succes a acesteia şi, nu în ultimul rând,
necesitatea individualizării învăţării: ,, elevul este cel care învaţă. Fiecare elev
învaţă în manieră proprie, cum n-a mai învăţat şi nu va mai învăţa nimeni. Învaţă
în baza experienţei sale, plecând de la ceea ce ştie şi ceea ce este’’[Philippe
Meirieu, 1989, p.85].
Aceste observații au scopul de a clarifica rolul şi importanţa acestei
discipline numite ,,didactica’’ în formarea elevilor, în înţelegerea cu maximă
precizie a responsabilităţii şi a sarcinii majore pe care profesorii o au de
respectat și de îndeplinit în misiunea profesiei lor. Fără perceperea la adevărata
valoare a didacticii și aducerea ei în contextul actual al cererii de pe piața
muncii și a societății, munca profesorului va fi lipsită de calitate și deci
misiunea este neîndeplinită. [172].
Prin aplicarea unei didactici moderne actualizată permanent la cerințele și
specificul societății românești, noi profesorii putem foarte ușor prin
intermediului ei să formăm tânărului o gândire logică, practică, să transmitem
spiritul ştiinţific care să aibă corelare permanentă cu experimentul, cu partea
aplicativă, cu realităţile naturii şi vieţii.
Într-o didactică modernă stabilirea strategiilor didactice le consider o
etapă deosebit de importantă în complexul unitar al conceptului de ,,didactica”.
Strategia didactică desemnează un anumit mod de a concepe activitatea de
predare şi învăţare, combinând metodele, mijloacele de învăţământ şi formele de
organizare a activităţii elevilor în vederea atingerii obiectivelor urmărite. [184].
Plecând de la clasificările clasice făcute de pedagogi renumiți ai vremii,
precum Ioan Cerghit, acestea trebuie revăzute și regândite conform cerințelor
actuale ale învățământului românesc. [37, 95].
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Ca o adaptare a acestora ,,combinațiile metodologice’’pot apărea ca o
actualizare. Combinaţiile metodologice apar ca „strategii didactice” numai din
punctul de vedere al profesorului, elevul le va resimţi ca sarcini de învăţare cu
„ţintă” pe obiectivele operaţionale urmărite. Astfel eficienţa strategiei didactice
se probează numai atunci când elevul are „ocazii” de învăţare în clasă. De aceea,
în stabilirea strategiilor didactice, profesorul va ţine seama de natura
obiectivului urmărit şi de nivelul performanţei aşteptate din partea elevului. În
acest scop, el îşi pune în valoare personalitatea şi competenţa didactică.
Astfel, obiectivele privind memorarea de informaţii (aflate la nivelul
elementar al taxonomiei) trebuie să fie foarte rare. Se cere rezolvarea, în special,
a obiectivelor operaţionale aflate pe niveluri taxonomice superioare, care se
adresează capacităţilor intelectuale ale gândirii: analiză, sinteză, aplicare,
evaluare. Obiectivelor de analiză sau sinteză le corespund strategii didactice
bazate pe conversație, problematizare şi pe euristică, celor de evaluare –
strategii bazate pe rezolvare, experimente sau studiu de caz. [214].
O strategie activă este, în concluzie, aceea care pune pe student/elev în
situaţia de „a învăţa făcând”, adică exersând comportamentul pe care îl solicită
verbul implicat de definirea obiectivului operaţional. Cu atât mai mult,
studentul/elevul trebuie să fie solicitat pentru înţelegere, analiză, judecată
riguroasă, spirit critic. Aceste obiective nu pot fi realizate decât printr-o judecată
bine formată, reflecţii asupra unor experimente, emiterea unor judecăţi şi ipoteze
etc.
Obiectivele afective cunoscute numai de profesor sunt urmărite şi
realizate prin mai multe activităţi didactice, ele vizând dezvoltarea gustului
pentru partea practică, experimentală sau de cercetare, dragostea pentru
disciplina respectivă şi chiar şi sensibilitatea în faţa unei discipline existente în
viața noastră. [148, 150].
Un rol important în elaborarea strategiilor didactice îl au metodele de
învăţământ, care reprezintă căile prin care profesorul îi pune pe elevi în legătură
cu un anumit sistem de cunoştinţe şi le stimulează activitatea pentru însuşirea
acestora. Metodele de învăţământ servesc „nu numai la dobândirea
cunoştinţelor, ci şi la dezvoltarea capacităţilor creatoare, la dobândirea
însuşirilor de caracter, a atitudinilor etc. [160].
Pedagogii recunosc existenţa unui ansamblu de metode diferenţiate în
funcţie de diverse criterii: astfel, din punct de vedere istoric, metodele sunt
tradiţionale şi moderne; din punctul de vedere al capacităţilor psihice solicitate
sunt metode active şi pasive; în funcţie de gradul de stimulare a elevilor, sunt
metode participative şi mai puţin participative (sau neparticipative); în funcţie
de categoriile de capacităţi formate cu ajutorul lor sunt metode informative şi
formative.
Învăţământul modern se realizează prin metode active, participative,
informativ-formative. Acestea au o pondere indiscutabilă faţă de celelalte.[130,
159, 179].
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Concret, metodele moderne conduc la promovarea originalităţii şi a
creativităţii, cultivă aptitudini intelectuale, spirit critic şi creativ, independenţă în
muncă. Metodele participative presupun autoinstruire şi participare activă la
lecţie, pentru că „activ este elevul care gândeşte, care depune un efort de
reflecţie personală, interioară, abstractă, care întreprinde o activitate mintală de
căutare, de cercetare, de redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor
cunoştinţe”.
Valoarea unei metode constă în felul cum este utilizată la lecţie spre a
servi cât mai bine la realizarea obiectivelor propuse.
În procesul de învăţare metodele didactice îşi sporesc valoarea numai dacă
sunt suplimentate cu materialele didactice şi mijloacele de învăţământ. În
general, prin materialele didactice înţelegem scheme, hărţi, planşe, folii
transparente, grafice, filme, diapozitive, discuri înregistrate, substanțe chimice,
aparate şi instrumente de măsură, truse de fizică, etc. mijloacele de învăţământ
precum: computerul, retroproiectorul, proiectorul, casetofonul, televizorul,
aparatul de filmat, aparatul de fotografiat, tableta, tabla, creta ş. a. sunt numai
instrumente de utilizare sau producere a materialelor didactice. Când elaborează
strategia didactică, profesorul trebuie să selecteze bine materialele şi mijloacele
de învăţământ necesare, pe care apoi le va combina între ele şi cu metodele de
învăţământ stabilite. Cu cât o metodă de învăţământ este mai puţin activă, cu
atât mai mult este necesar să fie combinată cu materialele didactice care să
confere strategiei create un caracter mai activ.
În concluzie, este deosebit de important pentru un profesor să nu uite că
întotdeauna este bine să combine un mijloc de învățământ cu potențial de
activizare mic cu o metodă cu potențial mare de activizare şi invers, deoarece
prin corelarea metodelor cu mijloacele de învăţământ şi materialele didactice se
urmăreşte ca efortul de învăţare al tânărului să fie cît mai eficient.
Modernizarea procesului de învăţământ implică şi perfecţionarea
metodelor şi procedeelor de învăţare constituite ca modalităţi de organizare a
cunoştinţelor şi a deprinderilor în funcţie de obiectivele didactice, tipul lecţiei,
natura conţinutului învăţământului şi vârsta elevilor. De-a lungul timpului,
metodele au cunoscut îmbunătăţiri şi reevaluări, progrese şi diversificări,
permanent raportându-se atât la cadrele didactice (ce face profesorul şi cum
procedează, în raport cu elevii pe care îi instruieşte şi îi educă), cît şi la elevi
(elevul fiind subiect şi obiect al procesului instructiv-educativ). Procedeele
didactice au secondat metodele, permiţând trecerea rapidă de la o activitate la
alta, stimulând afirmarea şi dezvoltarea iniţiativei şi a inovaţiei, înviorând şi
făcând mai atractivă lucrul în clasă. [173, 202].
Metodele se clasifică în funcţie de anumite criterii. În procesul de predareînvăţare-evaluare fiecare metodă practicată are rolul ei, care, de obicei, se
asociază cu alta sau chiar cu mai multe, din considerentele asigurării eficienţei
activităţii elevilor în clasă; metodele clasice, tradiţionale, mult discutate de
pedagogi, nu sunt excluse sau ignorate, ci activate prin îmbinarea cu cele noi.
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Acest studiu dorește să satisfacă în mare măsură nevoile oricărui profesor,
aflat pe diferite trepte de evoluție în carieră, atât începător, deci mai puțin
experimentat, cât şi cu mai multă experiență didactică. Sper că am reușit să
ating punctele cele mai importante şi să lămuresc întrebările sau problemele cele
mai des puse şi întâlnite în activitatea de zi cu zi din această disciplină deosebit
de importantă în procesul instructiv-educativ. Prin exemplele prezentate am vrut
să prezint ceva concret pentru a fi de ajutor în activitătea profesorului. Desigur
toate reprezintă sugestii posibile, dar nu neapărat unice şi imposibil de
îmbunătățit de fiecare profesor în parte care chiar este recomandat să aplice tot
ce face conform structurii sale interioare, așa cum simte că trebuie transmise,
imprimând tuturor personalitatea şi creativitatea proprie. Succesul va fi garantat
dacă profesorul în toate activitățile ce le derulează va fi motivat, va insufla
încredere în ceea ce transmite şi nu va uita nicicând că orice construiește trebuie
să aibă în centrul atenției elevul, că el este personajul principal al întregului
proces instructiv-educativ şi că pentru el concepe, creează, transmite
informațiile şi nu în ultimul rând el- tânărul este cel care trebuie educat pentru a
ajunge un matur bine format şi pregătit pentru societate.
Procesul didactic nu reprezintă doar metodele şi procedeele de învăţare ci
este este în sine un act de comunicare.[188, 200].
T. Slama-Cazacu, renumită cercetătoare în domeniul psiho-lingvisticii,
precizează şi dezvoltă pe larg teza potrivit căreia comunicarea „este un mijloc –
sau, poate, un factor esenţial pentru educaţie” [1973, p. 51]. Din această
perspectivă, am adăuga imediat: comunicarea însăşi trebuie supusă
procesului educativ! Căci, aşa cum comunicarea serveşte educaţiei, educaţia
influenţează comunicarea!
Întreaga activitate prezentă în procesul instructiv-educativ, mediu, care în
fapt, este un context social, comportă toate formele specifice actului de
comunicare. În orice moment, educatorul este comunicator. Orice comportament
verbal sau nonverbal devine comunicare. Aserţiunea este, însă, supusă, unor
limite ştiinţifice şi etice determinate. Nu orice comunicare este un act
pedagogic. Sub semn pedagogic, comunicarea este un instrument didactic atunci
când produce efecte raţionale şi emoţionale pozitive, când răspunde unor
necesităţi. Ocupându-se de acest aspect, din perspectiva teoriei comunicării,
profesorul clujean Vasile Chiş tratează „predarea ca act de comunicare
pedagogică”, precizând apoi că „Obiectul comunicării pedagogice, al învăţării
şcolare îl constituie principiile generale, categoriile şi noţiunile, care odată
însuşite devin instrumente ale activităţii mentale”. [V.Chiş, 2001, p.176]
Autorul mai arată că alături de vocabularul utilizat şi de sintaxa şi logica
gramaticii, actul comunicării include variabile ce aparţin şi de relaţii
interpersonale. [2001, p. 54].
În grupul de învăţare fiecare participant vine cu „repertoriul său”mobilitatea cognitivă proprie, bagajul informaţional achiziţionat, abilităţile sale
de negociere a sensurilor exersate deja, experienţa/putinţa sa de persuadare
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(=convingere a celuilalt), de acceptare a celuilalt şi a poziţiilor lui.
„Confruntarea” este, desigur, inegală, când e vorba de relaţia profesor-cursant,
dar ea trebuie apropiată şi armonizată.[20].
Acest fel de confruntare comunicativă are însă reguli, norme stabilite de
pedagogie – ca ştiinţă a educaţiei, şi de didactică – definită ca teorie a instruirii
sau a procesului de învăţământ.
Scopul acestei confruntări este învăţarea – lărgirea repertoriului de
cunoştinţe, convingeri şi deprinderi ale celor care sunt în situaţia de a învăţa, de
a se „lupta” cu „necunoscutul”. Bătălia se duce, aşadar, între cei ce doresc să
înveţe şi profesorul care trebuie să-i înveţe, în fapt, purtătorul de cuvânt al
societăţii.[64]. Ştiinţele educaţiei, au adus şcoala de astăzi şi sub imperativul de
a învăţa cursantul „cum să înveţe” individual şi permanent. Educaţia continuă şi
autoeducaţia sunt paralelele între care se forjează personalitatea activă, creativă
şi productivă a insului în epoca contemporană. Procesul de integrare socioprofesională a insului, consecinţă a necesităţii, libertăţii şi a presiunii proceselor
globalizatoare este apăsător şi de copleşitor.
Cauza este dinamica schimbării şi cantitatea imensă de informaţii care
determină viteza şi schimbarea. De aceea, şcoala contemporană este obligată să
înveţe pe individ cum să înveţe. Ba mai mult, cum să selecteze informaţiile şi să
determine valoarea lor. [34, 182,216].
In acest sens răspunsul la această imensă și importantă întrebare
,,cum?’’,este dat de înțelegerea corectă a conceptelor ce țin de comunicarea
didactică și cea lingvistică de toată resursa umană implicată în procesul
instructiv-educativ al învățământului românesc modern, european, ca mai apoi
să fie aplicat în practică de toți actorii implicați în acest proces. Aplicarea în
practică a acestor concepte și noțiuni teoretice se va face prin intermediul
metodelor didactice interactive, deja cunoscute și așezate atât teoretic cât și
practic acolo unde le este locul. Pentru a se obține o instruire de tip superior
trebuie să recurgem neapărat la această formă de pregătire a tuturor celor ce trec
prin procesul de formare, începând cu cea inițială ajungând până la formarea pe
tot parcursul vieții. Metodele constituie elementul esenţial al strategiei didactice,
dar ele nu pot fi îmbrăţişate fără a ţine cont de obiectivele prestabilite ale
activităţii instructive, de nivelul şi interesele cursanţilor. [27].
Din această perspectivă, ţinând cont şi de nivelul academic la care lucrăm,
avem în vedere metodele care duc la fixarea şi la adâncirea cunoştinţelor, la
dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de comunicare în contexte profesionale,
pe acelea care determină creativitate raţională şi expresivă, care verifică şi
apreciază cunoştinţele. [32].
Cu toţii ştim că astăzi predomină, în mod curent, învăţarea centrată pe
motivaţii şi capacităţi, pe experienţa intelectuală, pe nevoile şi interesele
imediate sau de perspectivă, pe participare, activizare şi creativitate. Atât
profesorul, cât şi cursanţii îşi asumă roluri comutative, antrenând şi alternând
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funcţiile de influenţă reciprocă. Orientarea de bază este deopotrivă psihologică,
sociologică şi constructivistă. [23].
Ce este, de fapt, comunicarea pedagogică/didactică?
Care sunt potenţialităţile care se confruntă?
Conform Dicționarului de pedagogie, comunicarea didactică este parte
fundamentală a procesului de învățământ în care elevii/studenții, sub
îndrumarea cadrului didactic, dobândesc noi cunoștințe, reguli, formule, legi.
În pedagogia tradițională, comunicarea didactică era considerată numai
acțiune de predare, elevul/studentul având un rol de simplu receptor.
Reconsiderând rolul elevului/studentului în cadrul procesului de învăţământ,
pedagogia modernă acordă o atenție deosebită metodelor activ-participative,
conlucrării dintre elev/student și cadrul didactic, toate acestea fac din
comunicarea didactică un proces complex și viu.
Comunicarea didactică reprezintă o formă particulară de comunicare,
specifică procesului didactic. La nivelul comunicării didactice interferează mai
multe tipuri de comunicare:
- comunicare orală (dominantă) si comunicare scrisă;
- comunicare verbală, paraverbală si nonverbală;
- comunicare referenţială (prin care se transmit cunoştinţe teoretice)
- comunicare atitudinală (se transmit sisteme de valori, criterii de
apreciere a valorilor).
Învățământul este, prin excelență, un domeniu puternic comunicant la
toate nivelurile. Această apreciere este cu atât mai evidentă dacă vom privi
lucrurile prin prisma pedagogiei moderne a comunicării, pentru care:
relația instructivă (educativă) este eminamente o relație de
comunicare, ce dă naștere unui tip specific de limbaj- limbajul didactic sau
pedagogic pe care se bazează. Ceea ce nu înseamnă că învățământul este
reductibil la comunicare, ci evidențiază o recunoaștere a comunicării ca parte
constitutivăși vitală a procesului instructiv-educativ;
ca parte constitutivă si vitală de învățământ, comunicarea se implică
activ si creator în structurarea acestuia;
comunicarea constituie una din condițiile fundamentale desfășurării
a procesului de învățământ, de unde concluzia căa organiza condițiile învățării
înseamnă a organiza comunicările care se produc în curs a organiza si controla
schimburile de semnificații ce au loc între profesor și studenți/ elevi.
Extinzând lucrurile, comunicarea contribuie la formarea si cristalizarea
comunității ca mediu mai larg care intervine într-o manieră favorabilă la
stimularea învățării și a unei activități didactice de calitate. Este important de
subliniat faptul că instituția de învățământ constituie locul unde se învață
comunicarea, unde se deprinde și se perfecţionează comunicarea, unde se
elaborează comunicarea, unde se educă (cultivă) comunicarea. Aici,
comunicarea are semnificația unei valori umane si sociale, motiv pentru care
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educarea comunicării constituie un scop în sine, un obiectiv major al
învățământului. [21].
Definit în termeni de comunicare, procesul de învățământ apare ca o
înlănțuire teoretic infinită, de situații de comunicare cu specific didactic.
Profesorul trebuie să-și armonizeze acțiunea la nivelul experienței lingvistice a
studenților/elevilor cu care lucrează. Mesajul didactic trebuie să fie structurat,
prelucrat și prezentat în concordanță cu posibilitățile de receptare ale
studenților/elevilor. Este o problemă care ține de capacitatea educatorului de ași adapta comunicarea la nivelul maturității intelectuale a studentului/elevului.
Nu întotdeauna comunicarea didactică se realizează așa cum ne-am propus
deoarece pe parcursul comunicării pot apărea și blocaje. Blocajele de
comunicare pot interveni atunci când cadrul didactic are o exprimare neclară,
vorbește prea încet sau prea repede, nu creează motivații, elevii nu au
cunoștinţele necesare pentru a înțelege comunicarea sau nu sunt bine fixate,
influențând negativ cunoștințele noi. Limbajul înseamnă comunicare, dar nu se
comunică nimic dacă vorbirea e lipsită de sens. [46, 87].
În comunicarea didactică intervin, determinând-o sau numai influențândo, factori multipli care pot fi grupați în următoarele categorii: caracteristicile
profesorului, caracteristicile studentului/elevului sau clasei, caracteristicile
canalului de transmitere si ale contextului în care se desfăşoară actul
comunicativ. Din perspectiva cadrului didactic contează stilul didactic,
strategiile de instruire abordate, competențele de exprimare clară, precisă,
argumentată, accesibilă, implicarea profesională, formele de motivare utilizate,
tipuri de relaţii pedagogice(de conducere, afective). [100, 118].
Deosebit de importante sunt și caracteristicile studentului/elevului:
acuitatea senzorială (vizuală si auditivă), nivelul dezvoltării intelectuale,
experiența cognitivă si lingvistică, motivația învățării, nivelul competențelor de
comunicare, gradul de cultură, ritmul de lucru, atitudinile cognitive și sociale,
trăirile emoționale, individuale și de grup (anterioare și simultane actului de
comunicare). Comunicarea poate să întrețină relații de tipuri diferite:
unidirecționale, bidirecționale si multidirecționale. Accentul tinde să se pună pe
dezvoltarea comunicării multidirecționale, ce favorizează interacțiunea,
interactivitatea, confruntarea diverselor cunoștințe.[119].
Este recunoscut faptul că relațiile dintre cadrele didactice și studenți/elevi
sunt multiple, iar modul de manifestare comportamentală e resimțit de ceilalți în
maniere diferite generând două tipuri de sentimente: de respingere sau de
acceptare. Acest lucru este influențat de individ dar și de obstacole apărute în
calea comunicării. De multe ori, atunci când dorim să modificăm
comportamentul unui student/elev, încercăm să modificăm mediul sau să
intervenim asupra propriului mod de manifestare. Nu reuşim însă întotdeauna
„să-i ascultăm pe studenți/elevi” cu tact, răbdare si atenţie, lucru ce duce la
instalarea unor obstacole în calea comunicării. Spre exemplu, în cazul unui
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student/elev care se plânge că întâmpină dificultăţi în efectuarea unei teme,
cadrul didactic poate riposta pe un ton :
- de avertizare: „Dacă vrei note mari, munceşte!”;
- de comandă: „Lucreazăși nu te mai plânge atât!”;
- de ridiculizare: „Vai de mine … chiar aşa?”
Astfel de mesaje sunt depreciative pentru studenți/elevi si neagă
importanta sentimentelor trăite de aceștia , tocmai din acest motiv , pentru
căştim cu toţii că educaţia cere nu numai pricepere ci si afectivitate din partea
educatorului, ar trebui să-i răspundem studentului/elevului într-o manieră de
acceptare si stimulare a copilului cu disponibilitate pentru cooperare si
comunicare. Se impune să încurajăm copilul verbal si prin gesturi, ascultându-l
activ ori să ascultăm mesajul acestuia în tăcere , incitându-l să-si destăinuie
propriile trăiri. Este necesar, ca noi cei de la catedră, să reflectăm mai mult
asupra forței modelatoare a limbajului.
Cuvântul poate fi unealtă prețioasă sau mijloc periculos, deoarece poate
influența pozitiv sau negativ interlocutorul. Se știe deja, că limbajul celui de la
catedră, gesturile sau mimica acestuia sunt copiate de studenți/elevi, de aceea
trebuie să acordăm o atenție deosebită comunicării. Atitudinea cadrului didactic
în fața studenților/elevilor și a părinților poate declanșa sau atenua conflictele
care apar între studenți/elevi, între studenți/elevi si părinți ori între părinți și
profesor. [Documete 4].
Fără îndoială, profesorul trebuie să fie în orice moment „stăpân pe
situaţie”- să cunoască cerinţele educative, să le urmărească cu rigurozitate, dar şi
să cunoască bine grupul căruia i se adresează.
Cadrul didactic trebuie:
să fie competent lingvistic;
să fie cât mai bine informat în aria specialităţii;
să comunice egal cu toţi;
să-i antreneze şi să-i stimuleze în aceiaşi măsură pe cursanţi;
să le cunoască bine interesele şi scopurile, potenţialul, cunoştinţele
de limbă;
să proiecteze „nivelul final” de care au nevoie;
să sesizeze evoluţia fiecăruia, dificultăţile de progres, momentele de
regres, schimbarea atitudinilor şi comportamentului lor;
să-i ajute să se cunoască între ei, să-şi formeze idealuri din
obiectivele predării/învăţării;
să-i ajute să depăşească disonanţele cognitive, stările de tensiune,
disconfortul lacunelor, inhibiţiile, teama de eşec;
să surmonteze eşecul când acesta apare.
Fără să fie excesiv cu orice preţ, profesorul trebuie să fie atent şi mobil,
deschis şi cooperant. Pe scurt, el trebuie să fie rând pe rând regizorul actului de
comunicare, lansatorul de interogaţii, multiplicatorul de mesaje, dirijorul de
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tonuri. Şi, desigur, pe parcurs şi în final, evaluatorul credibil! Personalitatea,
comportamentul, competenţa profesională, responsabilitatea şi etica
profesorului, devin – inevitabil, în unitatea lor – model receptat de cei cărora le
facilitează actul învăţării.[217].
Referitor la optimizarea comunicării trebuie să recunoaștem că, nu de
puține ori, profesorul trăiește cu impresia că vorbele sau mesajele sale ajung la
destinație așa cum gândește el, că sunt receptate de studenți/elevi păstrând
aceleași înțelesuri, aceleași semnificații cu ale sale. Din păcate, lucrurile nu
decurg întotdeauna așa, mesajele receptate au tendința de a se îndepărta mai
mult sau mai puțin de sensurile emise sau originale, uneori să fie chiar diferite.
Numai că actul comunicării didactice poate fi protejat de posibile variații si
deviații, distanțări sau deteriorări nedorite prin intervenția feed-back-ului. În
reglarea propriei comunicări, cadrul didactic trebuie să țină seama de mimica
studenților/elevilor, de gesturile, expresiile si mișcările lor, reacții care devin
simptomatice pentru ceea ce simt, înţeleg, acceptă, doresc aceștia. El poate
sesiza direct si abil, din mers, „starea de spirit” a studenților/elevilor și astfel să
valorifice la maximum comportamentul acestora în beneficiul optimizării
comunicării. Pornind de aici, cadrul didactic poate să-și restructureze sau să
amelioreze demersul didactic de moment și nu în ultimul rând să-și regleze
viteza și ritmul propriei vorbiri. [147, 156]. Actul comunicării devine eficient
atunci când favorizează o implicare activă din partea studentului/elevului, o
angajare cu toate forțele sale intelectuale si afective în procesul receptării.
Astfel, receptarea depășește simpla percepere a unor conținuturi audiate. A
produce interlocutori activi, a-i determina pe studenți/elevi să urmărească cu
interes si să manifeste o atitudine activă în cursul ascultării constituie un
indicator al competențelor pedagogice a cadrului didactic. Iar, ca o sinteză a
unei bune comunicări putem ține cont de cele:,,10 REGULI ALE UNEI BUNE
COMUNICĂRI’’,și anume:
1.Clarificaţi-vă ideile înainte de a le exprima. 2.Examinaţi obiectivul real
al fiecărei comunicări. 3.Ţineţi seama de întreaga ambianţă fizică şi umană.
4.Consultaţi-vă şi cu alţii,dacă se poate. 5.Fiţi atent la nuanţele vocii.
6.Comunicaţi numai lucruri utile şi de valoare. 7.Urmăriţi eficienţa comunicării
dumneavoastră. 8.Căutaţi nu numai să fiţi înţeles,ci şi să înţelegeţi.
9.Comunicaţi şi pentru ziua de mâine. 10.Exemplul personal să vă sprijine
comunicarea. [219].
Urmărind îndeaproape misiunea școlii, care nu este una simplă, prin care
se urmărește descoperirea talanților tinerilor, punerea în valoare a lor,
conștientizarea tânărului asupra acestor descoperiri, înmulțirea calitativă și
cantitativă a acestora pentru împlinirea pregătirii tânărului pentru viață și
cumulând toate aceste obiective putem ajunge logic la ideea că alături de acestea
și alături de pregătirea psihopedagogică și metodică de cea mai bună calitate un
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rol important în cariera unui cadru didactic îl joacă și formarea continuă. [72,
83].
Prin formare continuă se dorește obținerea valorii adăugate, reprezentând
de multe ori chiar o necesitate impusă de legislația în viguare, fiind totodată o
formă de pregătire suplimentară care contribuie implicit la o calitate mai buna a
educației. Aceste programe se proiectează pentru a fi relevante față de politicile
și strategiile europene și naționale, contribuind la dezvoltarea și îmbunătățirea
calității resurselor umane din domeniul educației și al formării. Programele de
formare continuă trebuie să îmbunătățească aptitudinile și abilitățile cadrelor
didactice prin furnizarea de competențe cheie necesare actului instructiveducativ. De asemenea aceste programe doresc să pregătească oameni care să
facă față provocărilor prezente și viitoare pentru a acționa cu responsabilitate
față de generațiile viitoare. [65, 68].
În concluzie, educaţia reprezentând un proces complex în care trebuie să
se îmbine informaţia cu aplicaţia, deoarece practica formează, iar informaţia
doar pregăteşte formarea, didactica generală în care se include şi didactica
disciplinei, precum şi metodica disciplinei joacă un rol important în tot procesul
de educaţie a unui copil. [78]. Acesta a reprezentat pentru mine argumentul
principal care m-a provocat în vederea aprofundării acestui studiu prin
intermediul căruia doresc să implementez în practică tot ce voi aduna și
concluziona din punct de vedere teoretic. Doresc ca cercetările mele pe acest
subiect să fie folositoare tuturor celor interesați și celora cărora le pasă cu
adevărat de evoluția învățământului românesc în contextul actual extrem de
bulversat și puternic influențat de evenimentele interne și externe.
Mai cred că, indiferent de vârstă un educator are de învăţat în permanenţă,
dar desigur odată cu creşterea experienţei compentenţele umane ale unui bun
specialist se îmbunătăţesc. La nivelul practicii consider că trebuie să ajungem,
noi educatorii, cât mai performanţi asupra următoarelor competenţe: ştiinţifică,
psihosocială, managerială, psihopedagogică şi comunicaţională pentru a putea
într-adevăr a fi ceea ce trebuie să fim.[70, 73].
Didactica, fiind una din disciplinele ştiinţifice de bază ce compun ştiinţele
educaţiei, în care se îmbină ,,teoria şi metodologia,, , necesită o aplecare
profundă şi specială din partea unui cadru didactic răspunzător şi motivat pentru
ceea ce face, pentru responsabilitatea ce o poartă ,, pe umeri’’, an după an,
generaţie după generaţie, deoarece este deosebit de important să ştie cât mai
corect, cât mai bine ,,cum să facă’’ ceea ce deja ştie: ,,un sistem de învăţământ
bine gândit poate face dintr-un tânăr obişnuit, unul excepţional’’. [82, 224].
2.4.5. MANAGEMENT
Managementul face parte intrinsecă din procesul de învățământ, de fapt
din viața de zi cu zi. Astfel, din punctul meu de vedere nu există un cadru
didactic complet fără să dețină un minim de cunoștințe de management. Din
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cauza acestei convingeri personale cercetările mele în direcția
educației/învățământului s-au îndreptat și vor continua și către această direcție.
Managementul este procesul de atingere a obiectivelor organizaţionale
prin angajarea şi implicarea celor patru funcţii principale: planificarea;
organizarea; leadingul (antrenarea şi motivarea) şi controlul. Procesului de
management – deşi cele patru funcţii ale managementului formează baza
procesului managerial, mai aparțin câteva elemente adiţionale care sunt
considerate ingrediente cheie ale acestui proces. Managementul poate fi definit
în sens larg, un proces complex care se situează în egală măsură între știință și
artă, care presupune simplu exprimat activitatea de a conduce. Managementul
educațional face parte intrinsecă din managementul general, dar, desigur cu
particularitățile caracteristice lui.
O componentă importantă a managementului educațional este noțiunea de
leadership.
În continuare voi încerca să demonstrez că una dintre calitățile esențiale
ce trebuie avute de cei ce fac educație este cea de leadership.[97, 153].
Pentru început, o primă întrebare, Ce este leadership-ul?
TERMENUL DE "LEADERSHIP" are în vedere mutarea accentului
strategic de la impersonalele operaţiuni cu resurse materiale sau financiare la
coordonarea resurselor umane, cu toate consecinţele care rezultă din
personalizarea relaţiei dintre manageri şi subordonaţi.
Există numeroase definiţii atribuite acestei calităţi, însă eu m-am oprit
asupra acestora:

Ph.D. Robert Hogan (Presedinte al Hogan Assessment) :
Leadership-ul nu înseamnă a fi intr-o pozitie de conducere; multi oameni care
conduc echipe si/sau organizatii sunt fie norocosi, fie dispun de excelente
competente politice, insa nu au nici cel mai mic talent in leadership. Leadershipul inseamna abilitatea de a construi si mentine echipe inalt performante, care
reusesc sa “invinga competitia“.

Dr. Jarrett Shalhoop (Senior Consultant, Hogan Assessment ) :
Rolul fundamental al unui lider este acela de a concentra munca altora in jurul
unui scop comun. Un lider bun formeaza si comunica o viziune, ofera motivatia
si resursele necesare pentru ca o echipa sa atinga respectiva tinta.

B. P. Smith defineşte "leadership"-ul drept "acea parte a activităţii
unui manager prin care acesta influenţează comportamentul indivizilor şi
grupurilor în vederea obţinerii rezultatelor dorite".
Funcţiile esenţiale ale liderului, în raport cu grupul condus, sunt:
1.
Direcţia - conducerea şi coordonarea eforturilor membrilor
grupului / echipei; eliminarea incertitudinilor cu privire la ceea ce trebuie făcut.
2.
Motivaţia - determinarea grupului / echipei să vrea să avanseze în
direcţia stabilită; satisfacerea nevoilor indivizilor şi ale grupului / echipei;
dezvoltarea propriilor competenţe inter-personale în vederea câştigării şi
consolidării încrederii celorlalţi şi pentru convingerea lor să-l urmeze. Direcţia
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+ Motivaţia generează sinergie, efectul formaţional total fiind superior sumei
părţilor.
3.
Reprezentarea - reprezentarea grupului / echipei şi a scopurilor
sale în interiorul şi exteriorul organizaţiei; reprezentarea celor din afara grupului
/ echipei în cadrul acestuia / acesteia; menţinerea echilibrului între nevoile
interne şi cele externe ale grupului şi păstrarea unităţii scopurilor grupului cu
cele organizaţionale.
TIPOLOGII ALE STILULUI MANAGERIAL
Criterii de clasificare
Tipuri de manageri
După relaţia
unităţii( K. Lewin)

cu

personalul Autoritar
Democratic
Permisiv
- puţin implicaţi în muncă, antrenează
După
preocuparea
pentru
slab subordonaţii
rezultate( R: Blake, J.Mouton)
- preocupaţi de factorul uman şi puţin
interesaţi de rezultate
- preocupaţi de rezultate şi puţin
interesaţi de oameni
- implicaţi atât în obţinerea rezultatelor
cât şi în rezolvarea problemelor oamenilor
promotorul
După
preocuparea
pentru
negativul
sarcini , pentru contacte,pentru
birocratul
randament( W.J. Reddin)
altruistul
autocratul
ezitantul
realizatorul
organizatorul
După combinarea între spiritul
participativul
de angajare personală şi cel de
realistul
colaborare(stiluri eficiente)
întreprinzătorul
maximalistul
birocratul
După
combinarea
dintre
demagogul
spiritul de angajare personală şi cel
tehnocratul,autocratul
de colaborare (stiluri ineficiente)
oportunistul
utopistul
de îndrumare
După situaţie, după combinarea
de antrenare
comportamentului orientat pe relaţie
de încurajare
(încurajare, sprijin, recunoaşterea
de delegare
meritelor) şi a celui orientat pe sarcini
(îndrumare, organizare, dirijare)
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În zilele noastre leadership-ul este recunoscut ca fiind unul dintre
ingredientele cheie în dezvoltarea performantă a instituțiilor/organizaţiilor. Deşi,
la începuturi se credea că leadership-ul ţine de calităţi înnăscute, specialiştii în
leadership au dovedit faptul că abilităţile de conducere se pot dezvolta prin
educaţie şi practică lăsând în urmă viziunea limitată a liderului definit exclusiv
prin calitățile sale.[2,7].

Autorul modelului, John Adair, este primul profesor de leadership din
lume care a demonstrat că leadership-ul poate fi învăţat. Modelul sau cunoscut
de asemenea ca Modelul Celor Trei Cercuri, integrează abordarea bazată pe
calităţi, abordarea situaţională și abordarea pe funcţiuni.
În secolul XXI, care este deja consacrat ca secolul vitezei, al tuturor
posibilităţilor, al schimbărilor aşteptate şi neaşteptate, un leader adevărat este
acela care va accepta toate schimbările minore sau majore suferite ce se vor
impune odată cu evoluţia societăţii şi a mediului de afaceri. Această părere mi se
confirmă şi de unul dintre cei mai cunoscuţi analişti CNN, în persoana domnului
Todd Benjamin.
Pentru a fi un educator performant redutabil cu acţiuni ale unui lider de
succes este nevoie să dispui de un set de competenţe manageriale generale,
precum ar fi: organizarea, stabilirea de priorităţi şi gestionarea de resurse,
abilitatea de a reacţiona diferit în diverse situaţii, urmărirea şi susţinerea unei
activităţi până la finalizare, dezvoltarea simţului pentru oportunităţile de afaceri,
delegarea autorităţii, disponibilitatea pentru schimbare, abilităţi de comunicare,
abilităţile de convingere şi negociere. Alături de aceste competenţe generale se
pot recomanda şi un set de competenţe specifice pentru un leader de succes,
performant, care trebuie să atingă nişte criterii de performanţă, cum ar fi:
comunică asertiv, convinge şi negociază, identifică indici şi indicatori de
comportament,gestionează resurse diverse, se adaptează la situaţii diverse
manageriale, identifică oportunităţi in educatie, se adaptează la schimbare.
Un leadership pentru a avea succes ca formator de opinie în educație
trebuie să abordeze integrat activitatea din toate perspectivele după care se
definesc stilurile de conducere, adică abordări axate pe trăsături, abordări axate
pe comportamente, abordări axate pe situaţie sau separat în funcţie de situaţia
existentă.
Într-o instituție/organizaţie școlară trebuie urmărite două funcţii esenţiale:
stabilirea aspirațiilor organizației și mobilizarea acesteia pentru a le îndeplini.
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Folosim cuvântul aspiraţii căci pentru a stabili direcţia unei instituții/organizaţii
școlare este mai mult decât un exerciţiu cognitiv. Setarea direcţiei are şi o
puternică componentă emoţională. Destinaţia finală devine locul unde oamenii
din acea instituție școlară doresc să ajungă; prin urmare, leadership-ul eficient
atinge valorile fundamentale ale oamenilor şi se asigură că toată lumea se
străduieşte să dobândească acelaşi scop.
Studiile realizate de Hogan Assessments au indicat faptul că managerii cei
mai eficienți au fost cei ale căror valori coincideau cu valorile companiei, mai
degrabă decât cei care cunoșteau cel mai bine piața în care compania activa.
Rezultatul acestui studiu se poate transpune și interpreta și în educație. Deci,
talentul și munca grea nu pot depăși diferențele fundamentale dintre valorile
individuale ale managerilor și cele ale grupului. Mai mult, liderii ale căror
acțiuni sunt în contradicție cu valorile lor sunt considerați ca fiind ipocriți, în
cel mai bun caz, și înșelători în cel mai rău caz. [98, 145].
Concluzia ar fi că această realitate indică faptul că valorile sunt
importante pentru înțelegerea leadership-ului, deoarece explică accentul și
direcția de acțiune a oamenilor. Se poate folosi Profilul Hogan de Motivații,
Valori și Preferințe (MVPI), un instrument cu 10 scale conceput pentru a evalua
valorile fundamentale ale unei persoane. Studiind relația dintre valori și
leadership, au fost relevate patru grupe diferite de valori. Fiecare dintre grupe
produce un caracter managerial coerent.
Tipologiile manageriale sunt: strategul, analistul, mentorul si inovatorul.
1.Strategul
Liderii care folosesc această abordare sunt conduși de valori precum
puterea, recunoașterea și emoția. Interpersonal, ei sunt puternici și hotărâți. De
aceea, creează un mediu de lucru care este competitiv și confruntativ. Pentru ei,
elaborarea unei strategii câștigătoare este prioritatea numărul unu. Ca urmare, își
dedică timpul în mare parte chestiunilor externe activităților instituției școlare –
parteneri, colaboratori, evoluții tehnologice și tendințele - spre deosebire de
problemele interne, cum ar fi procesele de cultură educațională, strategie,
conflicte, sau de evaluare și control. Strategul se bazează pe angajații cărora le
pot delega activitatea de zi cu zi a organizației, precum și pe cei care posedă
abilități analitice și de planificare excelente.
2. Analistul
Liderii care se încadrează în această tipologie își doresc să controleze
resursele și caută să realizeze stabilitatea și predictibilitatea. Interpersonal, ei
sunt politicoși și orientați spre business. În consecință, climatul intern al
organizației este formal și structurat. Preocuparea lor principală este de a crea un
sistem eficient, unul care să ofere beneficiarilor o experiență consistentă și fără
riscuri. Ca urmare, analistul menține structura și fluxul de lucru. În plus, acesta
dedică o mare parte din timpul lui dezvoltării de politici de recomandări
detaliate, proceduri și recompense pentru a consolida comportamentele dorite.
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Acești manageri răsplătesc experiența și, de obicei, promovează oameni cu
mulți ani de serviciu în echipa organizației/companiei.
3. Mentorul
Acești manageri valorizează colaborarea, ajutorul dat altora și menținerea
unor standarde ridicate. Interpersonal, ei sunt deschiși, calzi, prietenoși și, prin
urmare, creează un climat intern care este confortabil și cordial. Sarcina lor
principală este de a angaja și de a cultiva oameni. În consecință, acești manageri
petrec majoritatea timpului lor în activități legate de personal, cum ar fi
recrutarea, evaluările de performanță și planificarea strategiei educaționale.
Pentru ei, performanța profesională desăvârșită este absolut necesară, iar acest
lucru depinde de persoanele care vor acționa inteligent, rapid și în mod
corespunzător, fără supraveghere permanentă. Pentru că militează pentru
continuitate, ei recompensează angajații care întruchipează ,,calea instituției
școlare ."
4. Inovatorul
Pentru acești manageri, cunoașterea și imaginația sunt valorile principale.
Interpersonal, ei sunt senini, curioși și entuziaști; astfel, construiesc un mediu
care este propice pentru învățare și experimentare. Spre deosebire de managerii
strategi, inovatorii se concentreze mai mult asupra procesului decât asupra
destinației finale. Cum era de așteptat, promovarea schimbării este îndatorirea
lor principală. Pentru a realiza obiectivele lor, acordă o atenție deosebită
modernizării evaluărilor de performanță din organizație și a sistemului de
recompensare. Mai mult, își petrec zilele discutând cu angajații, părinții ,elevii ,
studenții, partenerii pentru a susține schimbările și a-î încuraja pe alții. Pentru
ei, reinventarea ideilor, obiectivelor, scopurilor sau țintelor de lucru și a
rezultatelor este imperativă. Nu este surprinzător că oamenii pe care ei îi
prețuiesc sunt agresivi, independenți și creativi.
Cele patru tipologii manageriale nu sunt roluri rigide, care să îi înglobeze
pe toți managerii; cu toate acestea, cele patru abordări oferă un cadru pentru a
înțelege modul în care personalitatea managerului influențează direct eficiența
și eficacitatea grupului de lucru și nivelul de angajament și implicare în actul
educațional. [167].
Folosind diferite metode de cercetare, de exemplu, de analiză,
interpretare, metode comparative, interpretative sau chiar de evaluare pe diferite
exemple am constat că cercetările în domeniu arată că însușirea liderilor care
este cel mai puternic asociată cu eficacitatea este integritatea percepută de
ceilalți. Leadershipul de succes ține de acționare în conformitate cu valorile care
sunt aprobate de grup. Cu alte cuvinte, oamenii îi vor urma doar pe aceia ale
căror valori principale sunt aliniate cu propriile lor valori. Leadershipul este o
activitate relațională. În absența unor valori comune relația lider-adept se
dizolvă. Prin urmare, recomandăm instituțiilor/organizațiilor să ia în considerare
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valorile de bază ale unui candidat la ocuparea posturilor de conducere, deoarece
potrivirea dintre individ și organizație este esențială pentru succes.
Principalul rol al liderului este acela de a călăuzi, prin influenţă, grupul, în
direcţia realizării obiectivelor de grup, ale institutiei de invatamant. În cadrul
unui grup oficial constituit (de exemplu, echipele de personal didactic producţie)
obiectivele sunt stabilite în mare parte de conducerea superioară. În cadrul
grupurilor informale, compuse din persoane care s-au reunit pe bază de prietenie
sau tovărăşie de muncă, obiectivele de grup sunt mult mai susceptibile de a fi
convenite pe bază de consens. În ambele cazuri, sarcina liderului este de a obţine
angajamentul grupului în realizarea acestor obiective. Conducerea se exercită în
cadrul unui set particular de circumstanţe care alcătuiesc contextul
organizaţional şi este, totodată, influenţată de aceste circumstanţe.
Studiile de cercetare întreprinse în ultimii treizeci de ani au indicat
existenţa a patru variabile-cheie de importanţă crucială în cadrul oricărei analize
a conducerii şi anume: atributele liderului (cunoştinţe, competenţe, atitudini),
tipul echipei, natura sarcinii (sau al grupului) (sau a obiectivului), climatul sau
cultura organizaţională. Între aceste variabile există strânse legături biunivoce.
Cercetările de dată recentă par să indice că abordarea conjuncturală a
conducerii are cele mai mari şanse de a asigura un echilibru productiv optim
între nevoile echipei, cerinţele sarcinii, tipul climatului organizaţional şi
presiunile exercitate de situaţia concretă sau contextul particular. Abordarea
situaţională (conjuncturală) este aceea în care liderul îşi adaptează
comportamentul la situaţie (conjunctură). Din această perspectivă, chestiunea
conducerii devine problematică la punerea în practică.
Rezultatul acestui studiu este de a clarifica prin conștientizare această
calitate și de a dovedi importanța majoră ce trebuie acordată în educație.
Pornind de la distincţiile făcute privind conducerea şi managementul (
ştiinţa conducerii are menirea de a stabili idei de perspectivă şi de a motiva
oamenii în realizarea programului propus, în timp ce managementul asigură
aplicarea în practică a programului şi realizarea obiectivelor organizaţiei), se
pune şi problema rolului managerului sau a liderului educațional Conform
autorului american, Warren Bennis, între leadership şi manager există diferenţe.
Oamenii nu doresc să fie administraţi ci conduşi.
În traducere liberă, managementul semnifică “conducere”, însă se pune
problema dacă noţiunea de management este sau nu sinonimă cu noţiunea de
“leadership”. Într-o traducere mot-à-mot, ambele ar putea să semnifice
“conducere”, exprimând activităţi exercitate de persoane care au autoritate
formală într-o institutie școlară, în schimb semnificaţiile sunt mult mai
complexe decât par a fi. Eu optez pentru “conducere” ca traducere a termenului
leadership în limba română. Cu toate că sunt noţiuni similare până la un anumit
punct, este necesar să se facă o delimitare între management şi leadership. Doar
pentru că cineva este un manager formal, nu înseamnă neapărat că practică
conducerea (leadership-ul). Această problemă a fost dezbătută de către John
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Kotter, care consideră că managementul înseamnă a face faţă complexităţii şi se
referă la ordine, consistenţă, utilizare de planuri, strategii educationale, structuri
organizatorice, monitorizarea rezultatelor, în timp ce leadership-ul, în contrast,
se referă la a face faţă schimbării; liderii îşi stabilesc direcţia prin dezvoltarea
unei viziuni a viitorului.
În educație, managementul se focalizează pe resursele materiale,
financiare, în timp ce conducerea (leadership-ul) se focalizează pe resursa
umană. Pentru eficienţa şi eficacitatea unei instituții de învățământ, este necesar
atât o conducere puternică, cât şi un bun management. La fel, aşa cum se
vorbeşte de distincţia dintre noţiunile de management şi conducere (leadership),
se poate face o deosebire netă între manager şi lider. Managerul este persoana
responsabilă de realizările instituției, cea care trebuie să facă faţă complexităţii,
în timp ce liderul reprezintă conducătorul efectiv, cel care se implică şi este
orientat spre oameni, el trebuind să anticipeze, să se adapteze şi să facă faţă
schimbării, fiind confruntat în mod permanent cu aceasta. Locul principal în
realizarea cu succes a obiectivelor individuale, de grup sau organizaţionale este
deţinut de conducerea oamenilor din organizaţia respectivă. Conducerea
oamenilor este un element vital al relaţiilor sociale stabilite în cadrul grupurilor
de muncă.[196].
Orice grup are nevoie de un lider, iar liderul are nevoie de colaboratori
(discipoli ) care să-l urmeze. O organizaţie școlară poate fi compusă dintr-un
număr mai mare sau mai mic de persoane; fiecare persoană are un anumit
potenţial care poate fi utilizat pentru atingerea obiectivelor organizaţiei. [162,
169].
Procesul de conducere asigură atât mobilizarea potenţialului uman dintr-o
organizaţie cât şi unitatea funcţională a acesteia. Conducerea se manifestă în
orice situaţie în care actorii principali ai procesului educațional îşi combină
efortul lor pentru realizarea unor obiective comune.
Conducerea (leadership-ul) este “un proces dinamic de grup prin care o
persoană sau un grup de persoane reuşeşte să-i determine, prin influenţă, pe
ceilalţi membri ai grupului să se angajeze de bunăvoie în realizarea sarcinilor şi
obiectivelor grupului, de-a lungul unei anumite perioade de timp şi într-un
context organizaţional particular.” [G.A. Cole, 1997]. Influenţarea se referă la
determinarea persoanelor de a acţiona într-o anumită direcţie, luând în
considerare factorii restrictivi ce o pot limita. Din această definiţie, rezultă că
leadership-ul include:
a) comunicarea cu ceilalţi membri ai organizaţiei,
b) sprijinul în proiectarea şi schiţarea unei viziuni generale asupra a ceea
ce se poate îndeplini,
c) prevederea direcţionării şi
d) motivarea membrilor organizaţiei pentru a depune efortul necesar
îndeplinirii sarcinilor locului de muncă şi obiectivelor organizaţionale.
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Definiţia dată acoperă câteva trăsături foarte importante ale noţiunii de
conducere:
• Conducerea oamenilor este un proces dinamic, influenţat de
modificarea cerinţelor de sarcină ale grupului în sine şi ale fiecăruia dintre
membrii grupului. Prin urmare, considerăm că nu există doar o modalitate de
conducere unică, valabilă în orice situaţie, iar liderii trebuie să aibă capacitatea
de a adopta o multitudine de comportamente diferite, pentru a-şi juca rolul cu
eficacitate. Dinamica mediului economic determină schimbări care necesită
abordări specifice în planul strategiei si conducerii chiar si in domeniul
educatiei. O conducere eficientă într-o situaţie dată, s-ar putea să nu mai fie
adecvată în alte condiţii.
• Conducerea nu este rezervată neapărat unei singure persoane, ci poate fi
împărţită între mai mulţi membri ai grupului. De obicei există un conducător
desemnat nominal, dar se poate întâmpla ca persoana respectivă să nu fie una şi
aceeaşi cu adevăratul lider din activitatea practică. Unii conducători sunt simple
“figuri reprezentative”, iar Mintzberg considera că această funcţie constituie un
rol managerial bazat pe încredere. Persoana care exercită reala influenţă este cea
care conduce.
Rolul meu în această cercetare reiese din concluziile și observațiile
personale rezultate în urma acestui studiu prin care pot să afirm că conducerea
înseamnă pregătirea oamenilor; liderul se preocupă de pregătirea discipolilor, de
creşterea lor personală, atât profesională cât şi pe alte planuri. În acest sens
afirm cu certitudine că atât bărbaţii, cât şi femeile, se pot dovedi lideri mai mult
sau mai puţin performanţi, calităţile de bun conducător fiind independente de
sexul acestuia. Bărbaţii nu sunt lideri mai buni decât femeile, există tot atâţia
bărbaţi-lider incompetenţi, câte sunt femei-lider. Atunci când femeile au
performanţă în poziţii de leadership, au aceleaşi rezultate ca bărbaţii. Atunci
când sunt ineficiente, sunt la fel de ineficiente ca bărbaţii. Nu, însă acest mit
încă persistă în unele culturi şi este atribuit credinţelor conform cărora anumite
trăsături ale liderilor (dominanţa, asertivitate etc.) sunt stereotipuri masculine.
[234].
Liderii performanţi sunt cei care facilitează, şi chiar solicită, pe
colaboratori să înveţe din tot ceea ce fac: din situaţiile dificile cu care ne
întâlnim şi chiar din eşecuri, precum şi din experienţă şi din succese obţinute, de
la alţii.Scopul este însuşirea de cunoştinţe, crearea şi dezvoltarea de abilităţi, şi
nu în ultimul rând, împărtăşirea unui anumit set de valori, specific grupului
respectiv.Pregătirea altor lideri, care să fie capabili să preia la momentul
necesar, poziţia de lider, reprezintă esenţa conducerii.
Conducerea nu presupune dictarea unui anumit comportament, nu
înseamnă emiterea unor ordine şi verificarea modului în care se
execută.Conducerea presupune să îi înveţi pe ceilalţi să perceapă o situaţie aşa
cum este ea în realitate şi să ştie ce răspunsuri să dea, astfel încât să acţioneze
pentru a îndrepta organizaţia spre obiectivele pe care aceasta le urmăreşte.
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De asemenea tot ca o părere personală ar fi ,,continuă să înveţi”, care
poate fi sloganul transmis tinerei generaţii de leaderi ai societăţii drept deviză în
munca lor ,precum şi următorul set de reflecţii cu menţiunea că resursa umană
este cea mai importantă angrenând întregul sistem în rezolvarea obiectivelor.
Reflecţii :

A ştii să faci bine o treabă este împlinirea muncii.

A arăta altora cum să facă bine o treabă este împlinirea
profesorului.

A te asigura că munca este bine făcută de alţii, este împlinirea
managerului.

A-i inspira pe alţii să facă o treabă mai bună este împlinirea
liderului.
Democraţia reală presupune existenţa unei economii de piaţă funcţională
şi eficientă, deci implicit şi un antreprenor bine format. Ţinând cont de faptul că
antreprenorul este un simbol, un actor principal al economiei de piaţă, iar rolul şi
contribuţia lui se amplifică substanţial în revoluţia antreprenorială actuală, se
impune o analiză a competenţelor specifice necesare unui antreprenor
performant. [Documente 5, 17].
2.5.

CONCLUZIE
Ca o concluzie la toate studiile și cercetările mele făcute până în prezent
și care desigur vor continua și în viitor în activitatea mea didactică pentru
dezvoltarea și îmbunătățirea cercetării științifice din perspectiva metodicii și a
didacticii aplicative de predare, adică a ceea ce pot conchide prin a sublinia
faptul că noi, cadrele didactice avem o misiune de îndeplinit și nu o
meserie/profesie, de care suntem și trebuie să fim extrem de responsabili pentru
a educa și forma tânăra generație pentru o societate corectă, dreaptă și
valoroasă.
Instituțiile școlare, indiferent de nivelul lor de educație de care se
ocupă trebuie să-și propună propria misiune, cum ar fi:
,,Şcoala are misiunea să-i deschidă tânărului ferestre şi alternative spre
lumină , spre cunoaştere , spre creaţie , urmând ca el să decidă pe care o alege.
Aşa cum este educaţia azi , aşa va fi societatea de mâine’’. sau
,, Şcoala noastră, o şcoală a Mileniului III, în care fiecare copil îşi poate
dezvolta la maximum potenţialul, implicându-se activ în propria lui formare si
dezvoltare’’.
„Şcoala noastră inima şi sufletul comunităţii”
Conform acestor misiuni putem concluziona că există multe puncte și
aspecte comune în viziunea față de școala românească, astfel putem spune că
școala noastră va satisface în primul rând, nevoile comunitare de educaţie şi ca
urmare toate activităţile vor fi subordonate acestui deziderat.·Pornind de la
premisa că toţi copii sunt diferiţi ca indivizi, dar au aceleaşi drepturi, rolul şcolii
noastre este de a oferi fiecăruia educaţia potrivită aptitudinilor sale si
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oportunităţi de dezvoltare. Înzestrarea tinerilor noştri cu un ansamblu de
competenţe funcţionale esenţiale pentru reuşita socială și pentru autoformarea
continuă: comunicare, gândire critică, luarea decizilor, selectare şi utilizarea
unor informaţii complexe. Creșterea responsabilităţii tuturor factorilor implicaţi
in procesul de educaţie (elevi, studenți, cadre didactice, părinţi, comunitate
locală). Şcoala noastră va da posibilitate fiecărui tânăr de a se cunoaşte pe sine,
de a-şi spori încrederea în forţele proprii, de a se implica activ în propria sa
formare și dezvoltare.[213].
De asemenea, pentru realizarea acestor viziuni trebuie trasate niște ținte
strategice reale și corelate în contextul european, cum ar fi: asigurarea pentru
tineri a accesului la cele mai noi informaţii ştiinţifice si profesionale, dezvoltarea
competenţelor sociale şi de comunicare în societatea modernă, modelul de
personalitate ţintit de sistemul educaţional actual românesc: o personalitate
liberă, creativă, capabilă de gândire critică şi de dialog, modelul de cetăţean
cerut de comunitatea locală: cetăţeanul deschis spre cunoaşterea şi înţelegerea
culturii şi religiei concetățeanului său, capabil să realizeze relaţii interetnice
bazate pe respect şi dialog dornic şi capabil să contribuie la realizarea unui
mediu de viaţă sănătos din punct de vedere fizic şi moral pentru el şi pentru
ceilalţi; perturbările pe care le pot exercita asupra modelului proiectat, unele
atitudini ce dovedesc lipsa de respect pentru mediu, pentru sănătatea proprie şi
cea publică; asigurea unui mediu de învăţare echitabil pentru toţi studenții fără
nici o discriminare, pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţenii unei societăţi în
care libertatea, curajul opiniei ,onoarea şi solidaritatea să fie valori supreme;
cetăţeni care să poată deveni parteneri competenţi ai şcolii în procesul educativ
şi să fie capabili să se adapteze la presiunile create de schimbările tehnice,
economice, politice să devină promotori a unei noi concepţii despre mediu
înconjurător, atingerea de către toţi cei ce învaţă a unor standarde şi competenţe
stabilite la nivel naţional, asigurarea condiţiilor materiale ca tinerii să se
adapteze în societatea informaţională, schimbarea de mentalitate la nivelul
tuturor factorilor educativi în sensul acceptării ca necesitate stringentă a trecerii
de la educaţia “pentru a şti “ la educaţia “pentru a fi”, formarea continuă a
cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor şi metodologiilor didactice
specifice formării profesionale folosind mijloace didactice moderne, noile
tehnologii de informare şi comunicare., dezvoltarea unui parteneriat real intre
şcoală şi comunitate prin realizarea de activităţi extra-şcolare specifice
comunităţii, pentru păstrarea tradiţiilor locale, promovarea educaţiei ecologice în
scopul protecţiei mediului, ridicării calităţii vieţii în comunitate a gradului de
cultură şi civilizaţie.[106, 239].
Şcoala românească cunoaşte actualmente un proces de restructurări
profunde, cu deschideri spre noile orizonturi ale societăţii informaţionale, bazate
pe competenţă şi creativitate continuă. Educaţia se întemeiază pe un univers de
valori, care dau sens conduitei umane. În şcoală trebuie să domnească mai mult
pregătirea pentru viaţă. Tânărul de azi va fi cetăţeanul de mâine al secolului
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XXI. Viaţa este foarte intensă, iar educaţia trebuie să aştepte şi să utilizeze
această forţă internă, deci trebuie să se adapteze evoluţiei tânărului real,
schimbător. Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună
capacitate de adaptare a individului la mediu care se poate realiza numai dacă
înţelegem rolul extraordinar pe care îl are folosirea inteligentă a emoţiilor.
Persoana , de-a lungul vieţii , este într-o permanentă dezvoltare. Pentru a avea
succes trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Aceste condiţii de obţinere a
succesului în viaţă depind de abilităţi care se formează pe tot parcursul educaţiei
formale. Tinerii care beneficiază exclusiv de pregătire şcolară pot fi ,, neechipaţi
” pentru provocările viitoare , atât ca indivizi , cât şi ca membrii ai societăţii. Nu
este suficient doar ca mintea să fie hrănită. Prin învăţare socială şi emoţională ,
inteligenţa emoţională a tinerilor este dezvoltată, constituind un bagaj enorm
pentru viitorul lor personal şi profesional. Pentru a avea tineri cu un
comportament inteligent din punct de vedere emoţional şi social este decisiv ,, să
fim foarte atenţi ” la ce lucrăm şi cum lucrăm cu ei în şcoală. Personalitatea
tânărului nu trebuie să fie scindată în două universuri – şcoală/viaţă-care nu
comunică între ele , pentru că scopul educaţiei este de a permite omului să fie el
însuşi. Cunoaşterea stilului de viaţă al tinerilor şi dezvoltarea abilităţilor de viaţă
sunt obiective care se pot constitui în priorităţi ale şcolii noastre, alături de
implicarea părinţilor. Ceea ce fac tinerii în instituțiile școlare are o legătură
foarte mare cu viaţa lor de acasă şi din comunitate. Învăţarea se extinde dincolo
de zidurile Universității, astfel încât, foarte mulţi factori influenţează, succesul
tinerilor în şcoală şi în viaţă. [127, Documente 8].
Şcoala îi pregăteşte pe tineri pentru diferite aspecte ale viitorului lor : să-şi
continue studiile , să obţină un loc bun de muncă , să-i înveţe cum să înveţe, să
fie buni cetăţeni sau cum să devină buni părinţi şi să ducă o viaţă sănătoasă.
Deschiderea către cercetare şi inovaţie este o caracteristică a şcolii noastre, însă,
nici o schimbare nu este posibilă fără acordul implicit şi participarea activă a
cadrelor didactice , elevilor ,studenților, părinţilor şi comunităţii locale. [230,
237].
Doresc ca şcoala noastră, românească să se transforme în centru de
resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, societății
românești/europene, astfel încât să devenim o şcoală deschisă pentru toţi
cetăţenii, un exemplu de bună practică pentru un comportament responsabil,
tolerant, care dă şanse egale de dezvoltare personală tuturor, care va satisface
nevoia fiecărui tânăr de a se simţi competent, autonom dar şi partener activ al
unei echipe şi al întregii comunităţi/țări.
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PARTEA A II-A.
II. PLANURI DE EVOLUȚIE ȘI DEZVOLTARE A
PROPRIEI CARIERE PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE
ȘI ACADEMICE
Subsemnata, Modrea Arina, conferențiar universitar doctor în cadrul
Departamentului de Inginerie Industrială și Management, Facultatea de
Inginerie, Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureş, realizez prezenta „Propunere
de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale, științifice și academice
universitare” cu scopul participării la examenul de abilitare.
II.1.Plan de evoluție și dezvoltare a propriei cariere profesionale
Sumar de activitate: Activitatea didactică şi profesională
În anul 1989 am absolvit Facultatea de Tehnologie Chimică, Universitatea
„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, specializarea Chimie-Fizică. Teza de doctorat cu
titlul Contribuții la studiul caracteristicilor mecanice ale materialelor noi,
plastice și compozite, coordonator prof. univ. dr. ing. Ioan Goia, a fost susţinută
public în data de 26 noiembrie 2004, la Universitatea „Transilvania” Brașov,
confirmată prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării Nr. 3184 din 07
februarie 2005, obţinând titlul de doctor în domeniul „inginerie mecanică”. În
perioada 2008-2010 am urmat cursurile masterale în Știința și tehnologia
Materialelor Avansate, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca/ Facultatea
de Fizică, absolvind cu tema Dezvoltarea unor metode spectroscopice pentru
biodetecție prin utilizarea de lasere.
Din anul 2008 sunt cadru didactic în cadrul Facultăţii de Inginerie,
Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş, activând ca conferențiar universitar
până în prezent. După terminarea studiilor universitare în anul 1989, de la Cluj
am activat în învățământul preuniversitar susținând ore la disciplinele fizică și
chimie, predând atât la cursurile liceale de zi, seral, cât şi la cursurile postliceale.
Experiența didactică dobândită, precum și anii lucrați cu elevii din învățământul
preuniversitar a reprezentat un mare avantaj în viitoarea comunicare și
relaționare cu studenții mei. Înaintea angajării mele în cadrul Universităţii Petru
Maior am fost cadru didactic asociat la Universitatea de medicină și farmacie
Tg.Mureș, Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” Tg.-Mureş, iar anterior
angajării am fost colaborator al Universităţii Petru Maior susținând laborator și
seminar la disciplina fizică. În prezent, în cadrul Departamentului de Inginerie
Mecanică și Management, desfăşor activitate didactică, curs, laborator şi
seminar, la disciplinele pe care sunt titulară. De asemenea sunt colaborator al
D.P.P.D.-ului Universității noastre, fiind profesor-metodist, didactician pentru
studenții Facultății de inginerie și a celor de la specializarea infomatică, cărora
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le predau didactica specialității și evaluez activitatea practică a lor în cadrul
liceelor din județ.
În decursul carierei mele didactice am urmărit să asigur și să perfecționez
suporturile de curs, laborator sau seminar necesare desfășurării activităților
didactice. În acest sens, am elaborat și publicat cărți, cursuri, îndrumătoare de
laborator sau ghiduri pentru rezolvarea de probleme, urmărind în permanență
nevoile studenților, aducerea în actualitate a tuturor informațiilor furnizate lor.
Acest aspect, din punctul meu de vedere, se atinge numai în condițiile în care
cadrul didactic urmărește în permanență activitatea studenților și ține cont de
feedback-ul primit de la ei. Pentru mine acest aspect al activității didactice a fost
și va rămâne cel mai important obiectiv în meseria de educator și specialist pe
care o profesez, deci studentul va fi ,,personajul principal’’al întregului scenariu
didactic ce îl practic.
În activitatea didactică şi pedagogică am urmărit un dublu obiectiv:
transmiterea informaţiilor într-o formă operaţionalizabilă şi, respectiv, atragerea
studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică. Astfel acest deziderat se
concretizează an de an prin participarea studenților mei la Conferința
studențească organizată de Facultate, la secțiunea fizică, secțiune ce am reușit
să o înființez imediat după încadrarea mea la Universitate. De asemenea am mai
participat , cu studenții și la Conferință internațională de la Universitatea
Bogazici- Istanbul, Turcia.
Fiind coptată de D.P.P.D. ca metodist-didactician pentru studenții de la
Facultatea de inginerie am fost și mai mult motivată de a fi în permanență la zi
cu cele mai moderne strategii didactice, metode folosite în predare și evaluare.
În această perioadă am avut în vedere în activitatea didactică de
asemenea, menţinerea unei proporții între teorie şi practică, atât din punct de
vedere didactic, cât şi profesional ştiinţific, prin colaborări cu alte colective din
universitate sau din ţară.
Proiectele de formare continuă pe care am reușit să le câștig din fonduri
europene, Formarea-la timpul prezent pentru viitor și Specialiștii viitorului
pentru educație și formare, imediat după venirea mea în Universitate, la care am
fost manager, consider că au fost de un real folos și câștig atât pentru
Universitate, respectiv pentru Facultate, cât și pentru toți formabilii cuprinși în
grupul țintă. Au reprezentat în primul rând un câștig profesional pentru resursa
umană coptată, aducând opurtinitatea formării cadrelor didactice din mediul
universitar, dar și preuniversitar, precum și a personalului didactic auxiliar prin
actualizarea cunoștințelor de metodică, comunicare, pedagogie, psihologie și nu
în ultimul rând al unor discipline tehnice, de specialitate.
Calitatea de educator m-a preocupat în permanență, fapt pentru care am
participat întotdeauna la cursuri de formare continuă care să mă ajute să fiu în
permanență la zi cu cele mai noi, moderne teorii apărute în domeniul psihopedagogic și metodic. Această calitate nu se poate menține actuală decât dacă
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există un interes permanent din partea cadrului didactic care nu refuză nici o
oportunitate ce apare, deoarece pe acest segment, al educației învățarea trebuie
să fie continuă și permanentă.
Pe linia specialității și a domeniului științific am căutat de asemenea să
fiu ancorată în realitățile momentului, al adevărului și al noilor descoperiri sau
teorii susținute aplicându-le în tematica cursurilor predate care de cele mai
multe ori sau finalizat prin elaborarea unor cursuri sau publicarea unor cărți de
specialitate(conform listei de lucrări).
De asemenea am coordonat lucrări de licență, pe fizică, cu toate că este o
disciplină ce se parcurge de studenți în anul I și face parte din lista disciplinelor
fundamentale, nefăcând parte din lista disciplinelor de specialitate.
Managementul Resurselor Umane, este o disciplină care, pe mine mă
fascinează și în care am pus tot sufletul pentru a reuși să o transmit studenților la
nivelul la care și eu o simt. Am pus la dispoziţia studenților suportul de curs în
format electronic, iar seminariile le-am desfășurat prin aplicarea directă a
cunoștințelor teoretice în practică, folosind metode dintre cele mai moderne ce
se utilizează în prezent. Acest curs îmi valorifică o parte din munca depusă în
acest domeniu și rezultatele de cercetare obţinute prin publicaţiile în reviste de
specialitate sau comunicate în cadrul unor conferinţe internaţionale de prestigiu.
Am dorit de asemenea pentru studenții mei care au participat la acest curs și
seminar să ofer un conţinut interesant, bogat cu o logică personală, originală
pentru documentarea tuturor viitorilor cercetători în domeniul economic.
Am participat, în calitate de membru, în comisii pentru examenul de
licenţă la programele de studii de la Facultatea de Inginerie a Universităţii „Petru
Maior” din Tg. Mureş. În calitate de membră a Departamentului de Inginerie
Industrială și Management, alături de colegii din departament, am participat la
organizarea diferitelor conferinţe/simpozioane naţionale şi internaţionale
organizate de Facultatea de Inginerie, Universitatea “Petru Maior”, Tg. Mureş,
Am participat ori de câte ori am fost solicitată la orice acțiune organizată de
Universitate sau de Facultatea de Inginerie, implicându-mă întotdeauna cu tot
potențialul de care am dispus.
În perioada de timp care a trecut de la angajarea mea în cadrul
Universităţii, am elaborat Programele analitice şi Planurile calendaristice ale
desfăşurării cursurilor, laboratoarelor şi seminariilor cu studenţii de la Facultatea
de Inginerie, specializările T.CM., I.E.I., I.P.M.I., A.I.A., I.S.E.,
CALCULATOARE, forma de învăţământ de lungă durată (zi) din cadrul
Universităţii „Petru Maior” pentru disciplinele la care sunt titulară. Am fost
implicată în elaborarea unor documente pentru autorizarea unor specializări,
precum și pentru acreditarea unor cursuri de formare continuă pentru cadrele
didactice din învățământul preuniversitar derulate prin departamentul C.I.P.- al
Universității noastre. Programele, Specialiștii viitorului pentru educație ,
Comunicare și management în învățământul preuniversitar și Profesorul actual
pentru o școală modernă au fost acreditate conform metodologiei de acreditare a
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programelor de formare continuă din cadrul M.E.C.și la care sunt responsabilă
de program.
Ca obiective de dezvoltare a carierei universitare pe latura activității
didactice îmi propun ca obiectiv general -perfecţionarea activităţii didactice
şi a didacticii/metodicii de predare - în perioada următoare. Pentru realizarea
acestui măreț și nobil obiectiv îmi propun realizarea următoarelor
obiective/ținte/scopuri specifice:
Pentru perfecţionarea procesului instructiv-educativ îmi propun participarea la
cursuri de formare continuă, stagii de pregătire în universităţi din țară și
străinătate.
Accesarea de fonduri neramburasabile prin diverse proiecte europene și
internaționale.
Creșterea interesului pentu autoformare și acceptarea oportunităților ce vor
apărea pe această latură a pregătirii profesionale
Recunoașterea disciplinei didactica fizicii ca acea ştiinţă care reușește să ajute
profesorul de fizică să-l îndrume ,,cum să facă’’ tot ce ştie şi tot ce trebuie să
transmită studenților.
Îmbunătățirea cunoștințelor existente în domeniul didacticii, atât la nivel
teoretic , cât și practic, respectiv aprofundarea noțiunii de didactică și aplicarea
în practică a cât mai multor informații dobândite prin participarea la diferite
proiecte, precum ar fi Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63709,,Calitate, inovare,
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul
superior’’.
Aplicarea cerinţelor metodice ale unei proiectări eficiente.
Stabilirea relaţiilor corespunzătoare între diversele niveluri ale proiectării
eşalonate și operarea cu structuri funcţionale adecvate.
Definirea corectă a obiectivelor, strategiilor didactice, a formelor de organizarea
a activităţii studenților.
Actualizarea și îmbunătățirea în permanență a suporturilor de curs pentru
disciplinele la care sunt titulară, ținând cont de feedback-ul venit de la studenți
Implicarea activă a studenților în activitatea de predare-evaluare, în desfăşurarea
cursurilor, laboratoarelor şi seminariilor utilizând metode didactice interactive,
centrate pe student.
Stabilirea topicelor de interes pentru studenți interdisciplinar.
Corelarea studiului disciplinelor pe care sunt titulară cu alte discipline înrudite.
Stabilirea tuturor țintelor/scopurilor numai pentru și în folosul studenților.
Logica tuturor deciziilor în privința procesului instructiv-educativ să aibă în
centrul problemelor studentul.
Dezvoltarea unor competenţe: ştiinţifică, psihosocială, managerială,
psihopedagogică şi comunicaţională pentru a putea într-adevăr a fi ceea ce
trebuie să fim.
Aprofundarea importanţei rolului experienţei cognitive a studentului în învăţarea
unui nou conţinut, mutarea accentului de la predare asupra învăţării,
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întelegându-se că rolul profesorului nu este acela de a comunica cunoştinţe ci de
a-i organiza studentului activitatea de învăţare şi de a-l asista, sprijinindu-l,
pentru realizarea cu succes a acesteia şi, nu în ultimul rând, necesitatea
individualizării învăţării: ,, studentul este cel care învaţă. Fiecare student învaţă
în manieră proprie, cum n-a mai învăţat şi nu va mai învăţa nimeni. Învaţă în
baza experienţei sale, plecând de la ceea ce ştie şi ceea ce este’’ [Philippe
Meirieu, 1989, p.85].
Conștientizarea permanentă a sarcinii majore pe care noi profesorii o avem prin
natura meseriei noastre prin intermediului căreia trebuie să formăm studentului o
gândire logică, practică, să transmitem spiritul ştiinţific care să aibă corelare
permanentă cu experimentul, cu partea aplicativă, cu realităţile naturii şi vieţii.
Dezvoltarea obiectivelor afective cunoscute numai de profesor care sunt
urmărite şi realizate prin mai multe activităţi didactice, ele vizând dezvoltarea
gustului pentru partea practică, experimentală sau de cercetare, dragostea pentru
disciplinele reale şi chiar şi sensibilitatea în faţa acestor discipline unice
existente în viața noastră.
Promovarea originalităţii şi a creativităţii, cultivarea aptitudinilor intelectuale,
spirit critic şi creativ, independenţă în muncă.
Utilizarea metodelor interactive, a metodele participative care presupun
autoinstruire şi participare activă la activitățile didactice , pentru că „activ este
studentul care gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară,
abstractă, care întreprinde o activitate mintală de căutare, de cercetare, de
redescoperire a adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe”.
Aprofundarea conceptului de evaluare privită ca un act didactic complex,
integrat în procesul de învățământ în cadrul căruia acționează ținând cont de
principiul feedback-ului.
Diversificarea metodelor de evaluare în procesul de examinare a studenților.
Promovarea unei limbi de circulație internațională în prezentarea unor proiecte a
studenților.
Dezvoltarea și îmbunătățirea colaborării între discipline, inclusiv cu catedra de
limbi străine
Publicarea de articole în coautorat cu alţi membri ai departamentului (şi nu
numai) în vederea menţinerii şi dezvoltării unor relaţii profesionale armonioase
în departament/facultate/universitate.
II.2. Plan de evoluție și dezvoltare a propriei cariere științifice
Sumar de activitate: Activitatea de cercetare ştiinţifică
Activitatea de cercetare ştiinţifică pe care am desfăşurat-o se poate
concretiza prin publicarea în calitate de autor şi coautor, a 11 cărți, articole în
reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume indexate ISI Proceedings în
număr de 22, articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate
în alte baze de date internaționale în număr de 10 articole in extenso în
reviste/proceedings naționale/internaționale neindexate în număr de 48, precum
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și o cerere de brevet- Cerere de brevet de invenție nr. a 2012 00514 cu dată de
depozit 09.07.2012 - Instalație pentru semnalizarea frânării, RO 129157 A2,
publicată în 30.01.2014, în BOPI 1/2014.
Amintesc câteva din lucrările (conform Listei de lucrări) pe care le
consider relevante pentru realizările profesionale proprii şi al căror conţinut se
încadrează în domeniul de studii universitare de doctorat pentru care solicit
susținerea tezei de abilitare.
 Modrea A., Horatiu Teodorescu-Draghicescu, Ioan Szava, Renata Szava,
Botond Galfi, Advanced Heliopol/Stratimat Composite Laminate Material
Behavior under Cyclic Bending Loads, Procedia Technology, vol. 181, 2017,
pp.175-181 ISSN: 1877-7058

Modrea A., Renata Szava, Camelia Niculita, , Maria Luminita Scutaru, New
Plain 200 Epoxy Based Carbon Prepregs, Procedia Technology, vol. 181, 2017,
pp.351-356, ISSN: 1877-7058

Horatiu Teodorescu-Draghicescu, Vasile Gheorghe, Renata Munteanu, Ioan
Szava, Modrea A., Advanced RT300 Glass Fabric/Polylite Composite Laminate
Simulation, Procedia Technology, vol. 181, 2017, pp.293-299, ISSN: 1877-7058

Modrea A., Norina Orha, Perspectives and tendencies in contemporary
didactics, The Proceedings of the International Conference Literature, Discourse
and Multicultural Dialogue, Section: Psychology and Educational Sciences,
Arhipelag XXI Press, vol. III pp. 77-85, ISSN/ISBN: 978-606-8624-21-1, 2015

Ioan Szava, Modrea A., Botond-Pl Glfi, Aneta Reka Munteanu, Glass fabricreinforced polyte 440-m888 composite laminated subjected to tensile load on
warp direction, Procedia Technology, vol. 19 pp. 254-259, ISSN: 2212 - 0173,
2015

Modrea A., Florin Teodorescu, Dorin Rosu, Tensile tests on four layers
CSM600 glass fibers-reinforced Polylite 440-M888 polyester resin, Procedia
Technology, vol. 19 pp. 284-290, ISSN: 2212 - 0173, 2015

Modrea, A., Orha Norina, The study of educational alternatives imposed by the
changing requirements, The Proceedings of the International Conference
Communication, context, interdisciplinarity are Included in Thomson Reuter's
(ISI) Conference Proceedings Citation Index (CPCI), vol. 15 pp. 339-345, ISSN:
2069 – 3389, 2014

Modrea, A., Teodorescu-Drăghicescu H.,. ,,Mecanica materialelor compozite’’,
Editura Universităţii Transilvania, Braşov, ISBN 978-606-19-0300-9, 2013.

Modrea, A. ,,Fizică pentru specializări inginerești’’, Editura Universității
,,Petru Maior’’Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-581-077-8, 2013
 Modrea, A. ,,Fizică pentru specializări inginerești. Aplicații’’, Editura
Universității ,,Petru Maior’’Tîrgu-Mureș, ISBN 978-606-581-078-5, 2013
 Modrea A., Albu E., Bica D., Marian L., Tripon A., Georgescu A.M, Dulau M.,
Peterlicean A., Strnad G., Silvas A., Farcas R., Cernat V., Oltean S., „Formarea
- la timpul prezent pentru viitor”, Editura Universității "Petru Maior" Tîrgu
Mureş, ISBN 978-606-581-064-8, 2012
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 Vlase, S., H. Teodorescu., Purcarea, R., Modrea, A. ,,Mecanica materialelor
compozite armate cu fibre”, Editura Infomarket, Brasov, ISBN 978-973-820498-0, 2008.
 Modrea, A., Strategy for the Future in Terms of Research and Development in
the Field of Nano and Microtechnology, Procedia Technology, vol. 12, pp. 283288, ISSN: 2212-0173, 2014
 Modrea, A., Vlase, S., Calin, M.R., Peterlicean, A., The influence of
dimensional and structural shifts of the elastic constant values in cylinder fiber
composites, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Volume: 15,
Issue: 3-4, Pages: 278-283, Mar-Apr 2013
 Modrea, A, Vlase, S., Teodorescu-Draghicescu, H, Mihalcica, M, Calin, MR.,
Astalos, C, Properties of advanced new materials used in automotive
engineering, Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid Communications,
Volume: 7, Issue: 5-6, Pages: 452-455, May-June 2013
 Vlase, S., Modrea, A., Burca, I., Purcarea, R., Munteanu, M.V., Scutaru, M.L.,
Experimental Results Concerning the Geometric, Structural and Dimensional
Differences in Fiber Reinforced Composites, pag. 1491-1492, Annals of
DAAAM for 2008 & Proceedings of the 19th International DAAAM
Symposium, ISBN 978-3-901509-68-1, 2008.
 Chiru, A., Goia, I., Modrea, A., Purcarea, R., Guiman, M.V, Burca, I., Effect of
the Geometric, Structural and Dimensional Differences to Fiber Reinforced
Composites, pag.245-246, Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the
19th International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-68-1, 2008
Pe parcursul anilor de activitate didactică şi de cercetare în cadrul
Universităţii „Petru Maior”, am participat, în calitate de manager de proiect la
implementarea a două proiecte obținute prin competiţie naţională pe bază de
contract/grant (conform Listei de lucrări), precum și ca membru în echipă, la
aplicarea şi derularea mai multor proiecte de cercetare-dezvoltare(conform
Listei de lucrări).
Activitatea de cercetare depusă în derularea acestor proiecte are atât o
componentă ştiinţifică, cât şi una practică, aplicativă, didactică. Este
concretizată prin publicarea rezultatelor în capitole în cărţi, reviste sau volume
ale conferinţelor internaţionale, desfăşurate în ţară sau în străinătate.
Astfel, participarea la proiectul Contract POSDRU/19/1.3/G/36996, 20102012, „Specialiştii viitorului pentru educaţie şi formare”– manager proiect,
finanțare prin FSE.Romania s-a finalizat prin editarea unei cărți, Modrea, A,
Strnad, G., Rusu Ciucan, L., Dulău, M., Tero, M., Mărginean, A., Grif, H.,
„Specialiştii viitorului pentru educaţie și formare”, ,,Editura Universității ,,Petru
Maior,, Tg. Mureș, Tg.Mureș, precum și a unui ghid de bune practici Modrea,
A, Tripon, A.., Marian, L., „Dezvoltare umană şi profesională inovativă
antreprenorială - Ghid pentru profesorii din învăţământul preuniversitar,
„Editura Universității ,,Petru Maior,, Tg.Mureș, precum și la Contract
POSDRU/19/1.3/G/26336, 2010-2012, „Formarea la timpul prezent şi viitor” 167












manager proiect, finanțare prin FSE.Romania, unul din rezultate a fost editarea
unei cărți având ca autori Modrea A., Albu E., Bică D., Marian L., Tripon A.,
Georgescu A.M, Dulău M., Peterlicean A., Strnad G., Silvaș A., Fărcaș R.,
Cernat V., Oltean S., „Formarea - la timpul prezent pentru viitor”, Editura
Universității "Petru Maior" Tîrgu Mureş, și a unui ghid de bune practici Albu
E., Modrea A., Silvas A., Marian L., Dulău M., Bică D., Georgescu A. M.,
Cernat V., Tripon A., Strnad G., Oltean S., Peterlicean A., „Formarea la timpul
prezent pentru viitor. Ghid de bune practici”, Editura Universității "Petru Maior"
Tîrgu Mureş, (conform Listei de lucrări). De asemenea la finalul implementării
acestor proiecte au rămas înființate două Centre de Consiliere și Formare
Continuă, destinate celor două grupuri țintă pentru continuarea și asigurarea
sustenabilității proiectelor.
Realizările cercetării ştiinţifice materializate au fost recunoscute la nivel
naţional şi internaţional, prin 11 citări în reviste/volume indexate în ISI sau BDI.
Recunoaşterea realizărilor ştiinţifice poate fi probată şi prin publicarea a 10
lucrări în ISI Web of Knowledge (conform Listei de lucrări).
Ca obiective de dezvoltare a carierei universitare pe latura activității
de cercetare științifică îmi propun ca obiectiv general - creşterea impactului
activităţii de cercetare științifică- în perioada următoare. Pentru realizarea
acestui obiectiv îmi propun realizarea următoarelor obiective/ținte/scopuri
specifice:
Continuarea cercetării fundamentale bazată pe activitate teoretică și
experimentală astfel încât să fie utilă pentru soluționarea unor probleme practice
cunoscute.
Îmbunătățirea cercetării prin accesarea unor programe performante de elemente
finite care acceptă diferite analize în regim dinamic ( impact,vibrații, șocuri,
oboseală,etc.)
Aprofundarea analizelor materialelor cu caracteristici neliniare ( spre exemplu
cauciuc sau chiar și o serie de compozite)
Cercetarea analizelor materialelor ortotrope, anizotrope și compozite multistrat
prin folosirea unor soft-ware-uri performante, cum ar fi HELIUS COMPOSITE
sau DIGIMAT
Studierea problemelor de contact
Aprofundarea caracteristicilor cercetării științifice cu scopul găsirii soluțiilor
într-un mod profesionist pentru diferite teme de cercetare.
Continuarea cercetărilor pentru diferite structuri ale materialelor compozite
asupra caracteristicilor mecanice ale acestor materiale.
Continuarea studiilor referitoare la comportarea materialelor compozite
polimerice la încercările de tracțiune și încovoiere pentru determinarea
rigidităților acestora, modulul de elasticitate, dar și a altor proprietăți mecanice
a acestor materiale.
Folosirea metodei modelării cu ajutorul elementului finit pentru a găsi un plus
de cunoștințe legate de materialul compozit.
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 Îmbogățirea direcțiilor de cercetare cu ajutorul unui postdoctorat sau alte
proiecte.
 Diversificarea cercetărilor experimentale privind solicitările la șoc, impact,
forfecare, compresiune a materialelor compozite.
 Sudierea și altor tipuri de materiale noi, plastice și compozite.
 Descoperirea unor noi întrebuințări ale materialelor compozite sau
îmbunătățirea acestora.
 Orientarea către colaborări cu alte Universități de renume preocupate de acest
domeniu sau cu Institute de cercetare din țară sau străinătate.
 Continuarea și dezvoltarea în continuare a cercetării în domeniul fizicii,
respectiv a nanotehnologiei.

Dezvoltarea direcțiilor de cercetare identificate sau altele noi, precum
educație, management sau comunicare.

Doresc să continui și să aprofundez cercetarea în domeniul
„antreprenoriatului”, mai ales legătura acestuia cu nivelul de dezvoltare
economică pe grupe de ţări, identificarea elementelor comune şi a celor care
diferenţiază ţări cu un nivel de dezvoltare similar sau care beneficiază de
condiţii asemănătoare, precum şi legătura cu nivelul de educaţie, etc. atât printro abordare teoretică cât şi printr-o abordare empirică.

O altă preocupare pe care o voi aborda va viza educaţia antreprenorială şi
implicaţiile acesteia asupra deciziei de a deveni întreprinzător.

Îmi propun să continui abordarea anterioară în domeniul comunicării, dar mai
ales și în special al comunicării utilizate în domeniul „antreprenoriatului”.

Doresc să dezvolt profilul unui antreprenor de succes ținând cont de toate
aspectele ce fac tabloul complet al acestuia, precum și o analiză comparativă a
unui antreprenor de succes din țări ce fac parte aproximativ din aceiași grupă
din punct de vedere economic.

Valorificarea prin publicarea rezultatelor cercetării în reviste cotate ISI cu
factor de impact mare, în reviste indexate în BDI, în capitole de carte editate în
edituri recunoscute CNCS interne sau internaţionale.

Participarea la conferinţe internaţionale în ţară şi străinătate.
 Creșterea numărului de publicații apărute în edituri străine.
În ceea ce priveşte popularizarea rezultatelor mele ştiinţifice, voi organiza,
împreună cu membrii departamentului/ facultății/ universității, conferinţe şi
workshop-uri în care participanţii să fie atât din mediul academic cât şi din
mediul economic şi social pe teme precum: materiale noi, nanotehnologie,
antreprenoriat, educaţia antreprenorială, comunicarea antreprenorială,
management, etc.
Îmi propun ca prin întreaga mea activitate didactică și de cercetare
științifică, prin materialele didactice, articolele şi cărţile pe care le voi elabora şi
publica, prin participările la conferinţele naționale și internaţionale, să contribui
la îmbunătăţirea prestigiului şi a imaginii învățământului românesc.
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II.3. Plan de evoluție și dezvoltare a propriei cariere academice
Din punct de vedere academic, pe viitor, îmi propun stabilirea de noi legături
cu centre universitare din țară, cu departamente similare din Europa și nu numai,
deoarece, din punctul meu de vedere, schimburile de ,, bune practici’’ sunt
deosebit de importante pentru a se aduce plus valoare în domeniul de cercetare
care mă preocupă. De asemenea perfecționarea și dorința de a fi în permanență
la zi cu stadiul actual al cercetărilor științifice din domeniul meu, mă fac să fiu
prezentă la prelegeri, conferințe, seminarii pe plan național și internațional.
Un rol deosebit de important în evoluția și dezvoltarea propriei cariere
academice îl reprezintă și activitatea publicistică, deoarece îmbunătățirea
acesteia duce la o creștere a vizibilității, activitate pe care o voi îmbunătăți prin
publicarea în continuare în edituri de prestigiu naționale și internaționale, dar, în
special în jurnale cu vizibilitate ( zona roșie, zona galbenă).
Continuarea și lărgirea participării la diferite schimburi de experiență și
colaborări vor avea un rol important în continurare pentru dezvoltarea carierei
mele academice. Alături de lărgirea orizontului de cunoaștere pe această
direcție, la fel de importantă este și implicarea mult mai atentă, pe care mi-o
propun în viitor în activitatea unor asociații și societăți academice și
profesionale.
Deoarece munca de cercetare presupune o muncă în echipă voi dezvolta în
continuare relații de colegialitate bazate pe transparență și o bună comunicare,
astfel încât să pot contribui în continuare la creșterea vizibilității colectivului
academic din care fac parte, a facultății, a universității și implicit a universității
unde doresc să obțin abilitarea.
O evoluție și dezvoltare a carierei academice îmi va oferi și posibilitatea de a
atinge cel mai înalt grad academic și anume cel mai apropiat fiind cel de
profesor universitar.
Aceast plan de dezvoltare a carierei personale profesionale este corelat și
ancorat cu cerinţele de integrare în spaţiul european de educaţie universitară, cât
și cu strategia de dezvoltare a învățământului românesc.
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