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Abstract 

Această lucrare analizează câteva aspecte ale dezbaterilor 

actuale despre ceea ce Universitatea secolului XXI reprezintă în 

contextul societății globalizate, cu accente deosebite pe conceptele, 
perspectivele și tendințele care intervin la nivel mondial. Învățământul 
superior se confruntă cu nevoile presante ale societății în schimbare 

și de aici nevoia de adaptare continuă prin adoptarea de noi și noi 
metode de a face față procesului ireversibil al  internaționalitării și 

globalizării. În tranziția de la o societate industrială la una bazată pe 
cunoaștere, învățământul superior are un rol major. Această literatură 
de cercetare caută să examineze relația dintre globalizare și 

universitate, transnaționalizarea prin internaționalizare a 
învățământului superior, așa cum sunt ele percepute de  cercetătorii 
din domeniu. 
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Introducere 

 

Chiar de la apariţia ei, sintagma societate bazată pe cunoaştere a fost 

menită să inducă la realizarea cele mai focusate revoluţii la nivel planetar: 
transformarea globală a lumii din perspectiva dezvoltării durabile. Cum este de 
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prevăzut, educaţia şi în particular învăţământul superior sunt chemate nu numai să 
reacţioneze faţă de aceste tendinţe de globalizare, ci dimpotrivă să joace un rol 
hotărâtor în dezvoltarea unor societăţi viitoare dezirabile, inducând transformări 
calitative de natură să conserve identitatea diversă a comunităţilor, dar şi toleranţa 
bazată pe comunicare, cunoaştere şi înţelegere a intereselor fiecărui participant la 
acest proces. 

Pendulând între concepţiile neo-liberale şi tradiţiile academice istorice, 
adaptându-se invariabil la schimbările impuse de noile realităţi socio-economice 

globale, sub amprenta multiculturalităţii şi a interacţiunilor dintre legislaţii, strategii, 
viziuni şi tendinţele macro-structurale, învăţământul superior internaţional a dezvoltat 
paradigme noi şi concepte care au reclamat mii de abordări în literatura de 
specialitate, cu rezultate ale cercetărilor aproape imposibil de cuantificat în numărul de 
pagini tipărite sau byti. 

Scopul acestei analize sistematice este de a explora natura relațiilor 
învăţământului superior (HE) şi a universităţi cu globalizarea, într-un context 

internaţional, regional și local. Obiectivele suntȘ colectarea sistematică, 
documentarea, examinarea și analiza critică interrelaționată între repreyentanții de 
seamă ai acestei problematici în literatura de specialitate, de a identifica eventualele 

lacune și poziționarea ideilor personale și a observațiilor pentru continuarea 
cercetărilor ulterioare în acest domeniu.  

Fără pretenţia de a dezbate într-un registru larg acest subiect (de altfel extrem 

de vast în esenţa lui), am încercat doar să realizez o sumară radiografie a impactului 

pe care procesul bidirecţional globalizare-internaţionalizare (indiferent cum este 

perceput de literatura de specialitate - americanizare, europenizare, omogenizare prin 

diversificare, westernizare, etc) îl are la nivelul învăţământului superior. Analiza 
metamorfozei învăţământului superior între globalizare şi internaţionalizare, va avea în 
vedere, prin corelaţii ale opiniilor unora dintre cei mai buni specialişti,  despre viziunea 
asupra învăţământului superior ca prioritate globală, transformările de la care educaţia 
secolului XXI nu poate face rabat în orizontul trihotomiei sinergice dintre regionalizare, 
glocalizare şi internaționalizare. Ca urmare, abordarea ce urmeayă va surprinde 
aspecte ale rolului universității în fața provocărilor globalizării, considerații pe marginea 
problematicii învățământului superior ca prioritate globală, parcursul university-

multiversity prin componenta glocality si, desigur considerațiile personale și concluziile. 
 

2.1. Rolul Universității în fața provocărilor globalizării 

 De-a lungul istoriei, universitățile și-au schimbat rolurile lor şi funcţionează 
într-o adaptare continuă la diferite contexte ale societăţii, nu fără anumite conflicte şi 
rezistenţe. Noile provocări care apar în societatea noastră globală conduc la 
regândirea de noi misiuni pentru universităţi şi legăturile lor cu restul societăţii. Pentru 
a face faţă noilor provocări, universitatea ar trebui să fie un spaţiu de gândire, de 
reflecţie şi de acţiune, angajat la provocările locale și globale, deschis pentru public şi 
cooperarea cu alte universităţi pe o scară globală (Lobera et Escrigas, 2010). 
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 Așa cum observa renumitul cercetător Altbach (2010), rolul strategic al 

învăţământului superior este de a căuta soluţii la provocările şi oportunităţile inerente 

globalizării (sănătate, energie, securitate alimentară, mediu şi dialog intercultural) iar 

apariţia universităţilor cu adevărat globale, care nu intenţionează doar să concureze la 

nivel mondial în bursa resurselor (profesori, cercetători, studenţi, infrastructură) nu 

este decât un răspuns la agresivitatea economiilor emergente care au generat 

interdependenţe asimetrice în metamorfoza paradigmelor academice. În aceeași 
ordine de idei, Mayor-Zaragoza (2010) constată că adaptarea la fluxurile financiare, 

comerciale, ale serviciilor şi ideilor dincolo de graniţele naţionale, a condus la o 

masificare exponenţială (mai ales dupa 1960) grefată pe evoluţia halucinantă a 

tehnologiei informaţiilor şi a noilor media (ideea este susținută și de Laredo, 2007; 

Marginson, 2007; Guri-Rosenblit et al., 2007; Epstein et al., 2007; Deem et al., 2008)  

Astăzi, indiferent de paradigmele adoptate (research, business, 

anreperenorial, open university etc.) universităţile sunt chemate să îndeplinească tot 

mai multe roluri cu cât mai puţine resurse, consideră Marginson (2006). El merge mai 

departe și afirmă că, deşi adesea sunt în conflict cu societatea în ceea ce priveşte 

misiunea şi rolurile (conflicte ideologice şi politici structurale), universităţile vizează 

legături directe, intrinseci, pe termen lung pentru economie şi pentru nevoile practice 

ale societăţii iar valoarea şi recompensarea le sunt oferite academic & instituţional pe 

bază de productivitate în cercetare. În acord cu aceasta, specialiştii consideră că 

universităţile, devenite incubatoare de cercetare şi formare, furnizează competenţe 

necesare pentru un număr tot mai mare de noi profesiuni care necesită cunoştinţe şi 
abilităţi sofisticate dar în maniera equal opportunity (prin burse, programe de 

împrumut, PPP etc) (Gidley et al. 2010, Svenson et Wilhborg, 2010).  

Prin anii 1990, o schimbare destul de subtilă a avut loc la nivel mondial, prin 

care „rolurile naţionale anterioare şi culturale” ale învăţământului superior erau eclipsat 

de „raţiunea economică" (Gidley et al., 2010). Jeroen Huisman şi Van der Wende 

(2008) subliniază faptul că, în ciuda rezistenţei iniţiale şi criticilor aduse învăţământului 
superior din această perspectivă, motivaţia economică s-a intensificat și prin apariţia 

TIC și a noilor media. Aceasta a făcut ca globalizarea acestui sector, de facto, să 

stimuleze, mobilitatea (studenţi, cadre universitare şi idei), cu efectul neaşteptat de a 

permite noi perspective în diversitatea sistemelor de învăţământ superior (Lunt, 2008), 

care concureaza real prin cercetare economia bazată pe cunoaştere pentru a preveni 

"exodul de creiere" (Huisman et Wende, 2004), pentru a promova "brain gain-ul", şi 
chiar pentru a încuraja "brain train-ul "(Kenway et Fahey, 2009) dar și fluxurile globale 

de talent (Welch et Zhen, 2008).  

 Sumarizat, literatura de specialitate este unanim de acord că în condiţiile 
globalizării, Universitatea este solicitată să prezinte cercetări ştiinţifice recunoscute „în 
prima linie” (Mohrman et al., 2008), absolvenţi care sunt preferaţi de firme în poziţiile 

cheie (Mok et We, 2008; Rivza et Teichler, 2008), capacităţi de a oferi consultanţă 
specializată în chestiuni cruciale ale tehnologiei, economiei, administraţiei, sănătăţii, 
mediului, politicii şi interpretări şi viziuni de referinţă majoră în sfera culturii (Nayyar, 

2010; UNESCO Communique, 2009).  
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Care este noul rol/profil al Universităţii în condiţiile globalizării? Este întrebarea 
la care zeci de specialişti caută răspunsuri, însă general se poate afirma că o 
Universitate îşi atinge misiunea dacă preferă programarea de sine, pe termen mediu şi 
lung (Paulsen et al., 2010), simplei adaptări la contexte (Vught, 2009; Teichler, 2006); 
dacă foloseşte autonomia şi libertatea academică ca instrument inovativ (Abdullahi, 
2010; Altbach et. al., 2009; Yazmin, 2008; Romo de la Rosa, 2008), dacă pledează 
pentru raţionalizarea unui sistem caduc, în locul acomodării cu acesta (Stromquist et 
al., 2007); dacă preferă un profil cert (research, teaching, services, business etc.), 
celui confuz-difuz a unui mix neperformant (Abdulahi, 2010; Lee, 2008), dacă combină 
caracterul accesibil/deschis al intrării candidaţilor cu caracterul selectiv-exigent al ieşirii 
(Moja, 2010; Deem, 2008), dacă echilibrează în curriculum: transmiterea de cunoştinţe 
şi inovaţia, formarea şi informarea, cunoaşterea şi aplicarea, ştiinţele şi viziunile 
(Svensson et Whilborg, 2010); dacă adoptă o guvernare deschisă şi participativă 
(Jones et Oleksiyenko, 2010) şi un management concentrat asupra rezultatelor 
(Soderqvist, M. 2007); dacă asigură un climat deschis  şi critic, capabil să motiveze 
profesorii şi studenţii (Cunningham, 2009). 

În SUA, raportul The Future of Higher Education (2006), organizat în jurul 
noţiunilor de  accesibilitate, abordabilitate, responsabilitate, raport ce rămâne un 
document de referinţă pentru universităţile de peste tot, conduse responsabil, se 
decelează 4 obiective, „intensificarea cercetării” şi „menţinerea competitivităţii 
tehnologice”, „eficienţa învăţământului superior”, „îmbinarea justiţiei sociale cu o 
knowledge society”, „auto-critica nereglementată” ce rămân crucial-cardinale pentru 

universitatea secolulului XXI (Marginson, 2006). 

 

2.2. Învăţământul superior - prioritate globală 

 

Ca rezultat al legăturilor de interdependenţă, cvasirelaţionalitatea lumii de 
astăzi a condus la  un sistem global/globalizat în care relaţiile sociale, economice, 
politice şi culturale descoperă un sistem pentru care fluxurile transnaţionale 
desfiinţează orice graniţă (Epstein et al. 2007;. Efectele negative sau pozitive, 
descoperite, argumentate, dezbătute în disputa hiperglobalişti vs. antiglobalişti 
revelează unanim nevoia de educaţie şi formare ca dimensiune internaţională. 
Educaţia globală contemporană urmăreşte să formeze oamenii în spiritul unei justiţii 
sociale şi a dezvoltării durabile, vizează conturarea unei dimensiuni globale şi a unei 
perspective holistice în educaţie pentru înţelegerea realităţilor complexe dar mai ales 
în dezvoltarea de valori, atitudini cunoştinţe şi abilităţi (learning to be, learning to know, 

learning to do and learning to live together) care să permită tuturor accesul la noile 

provocări., așa cum observa Baker (2006). 
Trebuie totuși specificat că durabilitatea acestor procese are un numitor 

comun receptat în limite de cauză şi efect: transformarea prin educaţie (Altbach, 2010; 
Deem, 2008). De accea problema educaţiei  şi a învăţământului superior (în care 
componenta cercetării are un rol definitoriu) ca prioritate globală („internationalization 

is changing the world of education and globalization is changing the world of 
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internationalization”- Knight, 2008) este unanim recunoscută. În actuala eră a 
globalizării, modelarea şi redefinirea învăţământului superior este definită de noi 
tendinţe: masificare, internaţionalizare, educaţie transnaţională prin mobilităţi, educaţie 
pe tot parcursul vieţii şi la distanţă prin e-learning, clasificări şi ranking-uri 

internaţionale, asigurarea calităţii, legătura universitate-industrie-mediu privat, noi 

abordări ale guvernanţei, libertăţii şi gestiunii academice, exodul de creiere şi 
marketizarea/privatizarea, etc. Fiecare dintre aceste provocări par “atentate” la valorile 
tradiţionale dar ele, sub presiunea atractivităţii, competitivităţii şi modernizării, 
redefinesc modul în care universitatea secolului XXI poate servi individul şi societatea. 

Literatura de specialitate a acredidat sintagma Emerging Global Model (EGM) 

(Mohrman et al. 2008; Jones, 2008; Deem, 2008) când se vorbeşte despre noua 
provocare a învăţământului în secolul XXI, ale cărei caracteristici (misiunea globală, 
cercetarea intensivă, noi roluri pentru profesori, fondurile diversificate, recrutarea la 

nivel mondial, creşterea complexităţii, noi relaţii cu guvernele şi industria, colaborarea 

cu instituţii similare la nivel mondial prin parteneriate diverse, cf. Mohrman et. al., 

2008) definesc noi direcţii într-o abordare integrată, conturează un matrix pentru 

globalizare şi internaţionalizare în învăţământul superior (Guri-Rosenblit et al., 2007) 

fără a pierde din vedere dimensiunile locale şi naţionale, așa cum sugerează Welch et 

Zhen (2008).  

Unii cercetători aplaudă conceptul de  EGM ca profil definitoriu al 

învățământului superior al secolulului XXI, susţinând că “astfel de universități și 

institute de cercetare de top la nivel mondial” sunt esenţiale pentru “dezvoltarea 

globală economică şi socială” (Mohrman et al., 2008). Cu toate acestea, alţi cercetători 
ridică noi întrebări cu privire la impactul unei astfel de concentrări de resurse de 

învăţământ superior mai largi în Europa şi Asia (Deem et al., 2008).  Aproape de 

aceștia sunt analistul OCDE Jaana Puukka și colaboratorul ei, Francisco Marmolejo, 

care susțin că "mai noua misiune a instituţiilor de învăţământ superior, adesea 

caracterizat ca o sarcină terțiară, pot fi cel mai bine mobilizate în cadrul regiunilor" 

(Puukka et Marmolejo, 2008).  

Internaţionalizarea şi globalizarea sunt forţe suplimentare cu influenţă critică 

asupra dezvoltării EGM. Poate cea mai importantă forţă în cadrul modelului, care se 

perpetuează, este accentul destul de pertinent asupra interacţiunii între universităţile 

internaţionale dincolo de frontierele naţionale. În timp ce multe instituţii privesc dincolo 

de frontierele lor, instituţiile de EGM operează adesea în afara controlului statului-

naţiune, ceea să conducă la noi dileme politice pentru guvernele naţionale (Mohrman 

et. al., 2008). Opiniile cercetătorilor variază și în acest punct, întrucât, există voci care 

susțin că universitățile, ca agenți proactivi și incontestabili ai globalizării, dar și reale 

instrumente de influență la nivel spatial al internaționalizării, modelul EGM nu se 

autoizolează prin cuprinderea doar a unora dintre aceste instituții, întrucît produce 

invariabil capital intelectual impus, în definitiv, de societatea bazată pe cunoaștere, la 

care învățământul superior  contribuie în integralitatea lui (Guri-Rosenblit et. al., 2007; 

Laredo, 2007). 
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De fapt, Altbach (2007) afirmă că este esenţial ca naţiunile să aibă cel puţin o 

universitate conectată la dezbaterile internaţionale, ştiinţe şi burse, proiecte de 

cercetare într-unul sau mai multe domenii relevante pentru dezvoltarea la nivel 

naţional. Fără astfel de conexiuni, naţiunile sunt în imposibilitatea de a participa la 

sistemul de cunoaştere creat național, cu destinație globală. Astfel de universităţi - 

instituţii mozaic sau multiversity - au diferite abordări, concentrându-se pe priorităţi 
foarte diferite.  

Alţi analişti adoptă poziţi mai puţin “dramatice”, susţinând importanţa continuă 

a statului-naţiune, dar recunoscând, în acelaşi timp, rolul tot mai mare al organizaţiilor 
regionale şi al intercolaborărilor regional-transnaționale (Jones, 2008; Baker, 2007).  

 

2.3. De la university la multiversity prin glocality  

 

Dezvoltarea economică inegală cu consecinţe asimetrice în peisajul academic 

mondial a condus la o mobilitate socială marcată de variaţii şi diversitate, disparităţi 
între sistemele educaţionale şi de aceea mediul academic mondial este chemat nu 

doar să răspundă la schimbări dar să şi iniţieze schimbări. 
Externalizarea beneficiilor prin internalizarea costurilor au reproiectat funcţiile 

educaţiei universitare şi deşi uneori învăţământul superior este perceput ca marfă ce 

trebuie tranzacţionată, trebuie subliniat că peisajul internaţional academic 

(Transnational Higher Education - TNE), în societatea secolului XXI este propulsat şi 
gravitează în jurul  paradigmelor de internaţionalizare, americanizare, europenizare şi 
globalizare (Deem, 2008). 

Recunoaşterea calificărilor, asigurarea calităţii, relaţionarea cercetare aplicată-

cercetare de bază prin parteneriate cu marile consorţii industriale, circulaţia 

transfrontalieră a studenţilor şi programelor de studii, utilizarea limbii engleze ca lingua 

franca pentru comunicarea ştiinţifică, multiculturalismul şi omogenizarea, recompun 

mozaicul vocaţiei Universităţii în epoca post-industrializării, a erei informaţionale şi a 

globalizării. Parcursul Academiei lui Platon de la magistrorum Universitas et 

scholarium (comunitatea de profesori şi studenţi) până la multiversity, open university 

şi e-learning a cunoscut reacţiile şi transformările humboldtiene sau ale cardinalului 

Newman, în secolul al XIX-lea, care au rămas definitorii structural (Krücken et al., 

2007).  

Aceste schimbări au condus adesea la conflicte între noile realităţi, valorile şi 
etosul unei universități, unii specialiști consideând că există un pericol crescut de 
conflict de interese între exercitarea misiunii tradiționale a universitaților şi 
„comercializarea” sa. Compartimentarea managerială a universităţilor prin adapatarea 

la noile provocări dar mai ales la explozia multibenefică a sectorului TIC, prin 

eliminarea nevoii de proximitate spaţio-temporală, a condus la supraspecializări 
funcţionale în care glocalizarea şi  regionalizarea concurează internaţionalizarea 

(Peters, 2007).  

Conceptul de "multiversity" merge înapoi la Cartea lui Clark Kerr The Uses of 

the University  (1963), care a subliniat ideea că o comunitate de oameni de ştiinţă 
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dedicați ideii de cercetare, incetase să mai existe. Kerr a argumentat că trăsăturile 
universităţii moderne au fost sa intervină puternic in fenomenele diferențierii și al 
eterogenității (cf. Krücken et al., 2007).  

Multiversity are unele provocări legate de contextul actual al cunoașterii. 
Compartimentarea universităţii a fost însoţită de o supraspecializare a cunoşterii. După 
cum a menţionat Morin (1999), există o nepotrivire între ce în ce mai mare între 
"cunoaşterea discordantă”, “feliată”, “integrată în discipline diverse", şi problemele care 
devin "din ce în ce multidisciplinare, trans-dimensionale, transnaţională, globală şi 
planetare" (cf. Deem, 2008).  

În societatea bazată pe cunoaştere în curs de dezvoltare, graniţele dintre 
discipline sunt neclare, iar omenirea trebuie să fac dină față unei problematici ce în ce 
mai complexe. Universităţile de azi pot contribui la o critică sistematică şi proactivă, 
dar li să răspundă unor cerințe interrelaționate între cunoştinţe, informaţii şi ideologie 

(Yepes, 2009; Guri-Rosenblit et. al., 2007). O dinamică cheie este ceea ce locale-

globale; cosmopolitismului apare atunci când contextelor locale de interpretare sunt 
transformate în lumina întâlnirii cu globale (Mohrman et. al., 2008). Universităţile sunt 
situate într-un spaţiu care nu este nici la nivel mondial, nici naţional, în care ele implică 
interacţiunea dintre cele două. Prin urmare, ele pot fi văzute ca având un rol deosebit 
de important să joace în calitate de agenţi cosmopolit de schimbare socială (Delanty, 
2008). Ele sunt într-adevăr actori glocal, în sensul folosit de Robertson (1995). Ele 
încorporează localitate în procesele de globalizare şi globalizarea în contextul local 
(Puukka et Marmolejo, 2008). Astfel, una din provocările de universitate astăzi este de 

a dezvolta rolul lor ca o multiversity "glocal", prin crearea de noi legături între diferite 
discipline, între diferitele tipuri de cunostinte, între realităţi globale şi locale, deschis 
pentru public şi cooperarea cu alte universităţi pe un context glocal (Altbach, 2010). 

Universităţile sunt bine poziţionate pentru a ajuta să facă faţă provocărilor 
locale si globale asupra dezvoltării umane şi sociale. Rolul lor trebuie să fie re-orientat 

spre provocări umane şi sociale, dincolo de paradigma "turnului de fildeş" sau 
"universitate orientată spre piaţă" (Abdulahi, 2010; Lee, 2008). Provocări, cum ar fi 
pacea, durabilitatea şi a dialogului intercultural trebuie să fie prezente în activităţile lor 
de bază. În scopul de a face acest lucru, universitatea ar trebui să fie un spaţiu de 
gândire, de reflecţie şi de acţiune, angajamentul de a problemelor locale şi globale; ar 
trebui să fie deschis publicului şi să coopereze în reţea cu alte universităţi pe o scară 
globală. Acest lucru necesită deschide portile pentru un dialog cu toate sectoarele 

sociale (Svensson et Whilborg, 2010; Moja, 2010; Deem, 2008). 

Şi după cum se ştie, economia/societatea bazată pe cunoaştere dezvoltă 

ultrarapid la nivel global şi în cele mai multe dintre naţiunile dezvoltate socio-economic, 

avuţia naţională care depinde acum mai mult de educaţie decât de resursele naturale 

(Jones et Oleksiyenko, 2010; Moja, 2010; Paulsen et al., 2010). Ritmurile 

internaţionalizării învăţământului superior sunt răspunsuri interactive la impactul 

globalizării iar aceste răspunsuri pendulează între economie, eficienţă şi eficacitate, o 

schemă 3E care polarizează axiologic spaţiul academic mondial între SUA, Asia-
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Pacific şi Europa (Abdullahi, 2010; Altbach et. al., 2009; Yazmin, 2008; Romo de la 

Rosa, 2008).  

Dar relaţia global-local nu este deloc una dezavantajoasă, întrucât 
universităţile transplantează contextului local ceea ce acumulează prin experienţa 

globală (Lobera et Escrigas, 2010). Ele sunt situate într-un spaţiu care nu se defineşte 

strict naţional sau mondial dar care le implică pe amândouă. De aceea, în contextul 

globalizării, cea mai mare provocare a instituţiilor de învăţământ superior este cea de a  

conserva, dezvolta, eficientiza rolul lor ca o glocal multiversity (Vught, 2009), prin 

redefinirea lui homo academicus (Stromquist et al., 2007) într-un mundus 

academicus, în care noile tehnologii cu mixul de oportunităţi pe care îl oferă, creează 

noi paradigme de învăţare/cercetare, re-defineşte turnul de fildeş al universităţilor ca 

agent pro-activ la nivel glocal în condiţiile şi strategiile de inputs şi outpus ale 

knowlegde based society.   

 

3. Considerații finale 

 

În societatea globală a contemporaneităţii, experiem lupta acerbă a naţiunilor 
lumii în lupta pentru un pragmatism centrat pe orizontul posibilităţilor de evoluţie a 
umanităţii. În orizontul deschis de dihotomia globalizării (acţiune şi pe verticală şi pe 
orizontală), ceea ce este important este capacitatea de a înţelege organizarea în 
context, de a imprima noi direcţii de evoluţie şi de a le face convingătoare pentru 
ceilalţi. Dar organizarea este nu doar eficientă, ci şi durabilă, nu doar existentă, ci şi 
competitivă, iar educaţia, ca principalul sistem al celei mai importante resurse 
planetare - omul, este punctul de convergenţă suprem al globalizării, în care unitatea şi 
diversitatea sunt re-aşezate într-o relaţie/reciprocitate dinamică. 

Fuziunea sintetizatoare şi completivă a educaţiei şi cercetării în mediul 
coagulant al universalului, generează astăzi nu numai high volume, ci şi high value 

care să conducă la îmbunătăţirea calităţii generale a vieţii umane şi doar în acest 
context, internaţionalizarea, americanizarea, europenizarea învăţământului superior 
pot fi explicate. 

Rolul important al universităţii, în secolul în care religia fundamentală 
pendulează între globalizare şi dezvoltare durabilă, este perpetuu conturat de viziuni 
sinoptice proiectate în contextul internaţionalizării, în care competiţia, eficienţa şi 
performanţa sunt unicele criterii ce pot oferi perspectiva unui viitor asigurat. 

Condiţie şi efect al globalizării, internaţionalizarea învăţământului superior într-
o lume cvasi-interdependentă a creat fie naţiuni-magnet de cercetare şi performanţă 

(SUA), fie lecţii de excelenţă (Japonia) sau miracole (precum în China) sau „iniţiative 
regionale de relevanţă globală” (Procesul Bologna în Europa tradiţiilor şi a valorilor 
educaţiei). Reformele sistemelor de învăţământ superior la nivel regional, naţional, 
instituţional sunt piesele puzzle-ului relaţiei dintre globalizare şi internaţionalizare, iar 
rolul crucial al acestora în dezvoltarea societăţii umane este unanim recunoscut. 
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În ultimii zece ani, toate ţările avansate au adoptat strategii de 

internaţionalizare a învăţământului superior, cu obiective asumate şi implicaţii 
care depăşesc cu mult sectorul educaţiei. Economia bazată pe cunoaştere reclamă 
inovaţie; teoriile moderne de management pun accentul pe rezultate, prin intermediul 

cărora se va evalua şi în viitor succesul instituțiilor; forţa globalizării va continua să 
intensifice presiunile pentru internaţionalizarea educaţiei în locurile unde astăzi este 
sporadică şi deficitară; declinul populației tinere creşte competiţia pentru studenţi şi 
cercetători. Toate aceste tendinţe vor influenţa în continuare evoluţiile din cadrul 
învăţământului superior. Astfel, accentul pe extinderea participării va reclama 
dezvoltarea mai accentuată a instiţutilor şi formelor mai diversificate pentru realizarea 
creşterii economice (e-university, open university, multiversity, etc). Procesul 

globalizării va pune accentul pe abilităţile absolvenţilor în profesii supertehnologizate, 
care necesită cunoaşterea de limbi straine dar şi sensibilitatea la diferitele culturi 
naţionale, ceea ce va intensifica internaționalizarea.  

În condițiile diversificării şi flexibilizării învăţământului superior, se impun o 
serie de priorităţi care au impact direct asupra calității: sporirea numărului de furnizori 
publici şi privaţi de educaţie, creşterea mobilității internaționale (brain drain, brain gain, 

brain train) şi a formelor diverse de învăţământ superior transfrontalier, sisteme 
eficiente de asigurare a calităţii, etc.  

Provocarea cea mai importantă se referă la extinderea cooperării pentru 
dezvoltarea sistemelor de evaluare a calităţii predării, învăţării şi 
cercetării.  Constatăm, din păcate, că toate ţările în curs de dezvoltare se confruntă cu 
o externalizare a beneficiilor şi o internalizare a costurilor datorită exodului de materie 
cenuşie. S-ar putea spune că decalajul din ce în ce mai accentuat între cei avuţi şi cei 
săraci se transformă într-un decalaj între cei educaţi şi cei needucaţi. Este absolut 
necesară  reconsiderarea condiţiilor trecerii de la „brain drain” la „brain circulation” 
pentru care guvernele statelor sunt responsabile să încurajeze şi să motiveze prin 
măsuri concrete revenirea în ţara de origine a celor care câştigă experienţa 
profesională a ţărilor dezvoltate. 
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