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Investeşte în oameni! 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere 

Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: Educaţie juridică de calitate – o şansă mai mare de integrare socio-profesională! 
Cod Contract: POSDRU/18/1.2./G/30228 

Beneficiar: Universitatea Româno – Americană 

  

RAPORT 

Interviuri focalizate 

 

Miza centrală a cercetării noastre este aceea de a descoperi cum poate fi îmbunătăţit 

învăţământul juridic din România şi de a contribui activ la realizarea acestui proces de 

îmbunătăţire. Punctul de plecare într-o asemenea întreprindere nu poate fi altul decât înţelegerea 

situaţiei curente, a conştientizării problemelor existente şi a cauzelor acestora. Un pas important 

în dobândirea unei imagini clare asupra situaţiei existente constă în cercetarea felului în care 

studenţii înşişi percep această situaţie. 

Cercetarea noastră a cuprins un număr de 240 de studenţi, după cum urmează: 130 de 

studenţi aparţinând Universităţii Româno-Americane, gazda proiectului, 30 de studenţi de la 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi câte 40 de studenţi de la universităţile Transilvania din 

Braşov, respectiv Constantin Brâncuşi din Târgu-Jiu. Studenţii au fost intervievaţi în cadrul unor 

focus grupuri, având fiecare un număr de 10 participanţi. Datele recoltate au fost prelucrate și 

analizate, iar interpretarea lor va fi detaliată în paginile următoare. 
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A. Universitatea Româno-Americană 

Din cele patru universităţi partenere, cei mai mulţi studenţi intervievaţi aparţin 

universităţii gazdă – 130. Deşi cercetarea noastră este, în esenţă, una de tip calitativ, numărul 

mare de date recoltate a făcut posibilă şi o analiză de tip cantitativ. Avantajele prelucrărilor de tip 

statistic, atunci când acestea sunt posibile se regăsesc atât în ceea ce priveşte rigoarea şi 

structurarea datelor, dar mai ales în posibilitatea de a face accesibile cititorului o serie de 

corelaţii între variabilele supuse cercetării. Aceste avantaje sunt vizibile, credem, în analizele pe 

care le vom prezenta în continuare. 

1. Structura planurilor de învăţământ 

Miza centrală a unui proiect de îmbunătăţire a procesului de învăţământ este dată de 

curricula universitară. De aceea, cercetarea noastră a pornit de la felul în care studenţii percep 

structura planurilor de învăţământ.  

Așa cum se poate vedea în figura 1, mai mult de 80% din studenții Universității Româno-

Americane consideră structura planurilor de învăţământ de la Facultatea de Drept cel puțin 

satisfăcătoare (mai mult de două treimi o consideră echilibrată sau bună). 

 

Figura 1 
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Ținând cont că dintre cei 12% nemulțumiți de actuala structură, doar 4% exprimă o 

profundă nemulțumire, s-ar putea concluziona că planurile de învățământ corespund aşteptărilor 

studenților de la Facultatea de Drept. 

 

2.1 Corecţii negative la planul de învăţământ 

Sigur, atitudinile declarate față de variabile atât de complexe precum „structura planurilor 

de învăţământ” trebuie cercetate cu atenție. Nu este clar dacă toţi studenţii au în vedere aceleaşi 

lucruri atunci când se declară mulţumiţi de planurile existente în facultatea lor. Numeroase studii 

din psihologia socială indică faptul că indivizii tind să fie mai puţin critici în raport cu situațiile 

pe care le consideră prea complexe. De aceea am considerat foarte important să aprofundăm 

investigația, dând posibilitatea studenţilor să aleagă modificările pe care le-ar aduce planurilor de 

învăţământ. Fiecare student a fost rugat să aleagă trei discipline pe care le-ar elimina din actualul 

plan de învăţământ, înlocuindu-le cu alte trei pe care el ar dori să le studieze. Studenții au indicat 

un număr de 22 de discipline (Retorica, Filosofie, Contabilitate, Economie, Sociologie, 

Informatică, Engleză, Drept ecologic, Comunicare, Organizații europene, Psihologie, Teoria 

Generală a Dreptului, Logică, Istoria Dreptului Românesc, Dreptul  comerțului internațional, 

Drept roman, Dreptul mediului, Drept financiar, Organizarea sistemului judiciar, Medicină 

legală, Dreptul concurenței, Dreptul administrativ); în tabelul I sunt prezente cele care care au 

întrunit un număr mai mare de nominalizări. Fiecare student având posibilitatea de a propune 

eliminarea a trei discipline şi dat fiind faptul că au fost intervievaţi 130 de subiecţi, media pe an 

universitar fiind de 33 de studenţi, rezultă că ar fi putut exista 99 de opţiuni de eliminare a unor 

discipline pentru fircare an universitar. Aşa cum se poate observa din tabel, studenţii din anul I 

sunt cei mai puţin „dispuşi” să elimine discipline din planul de învăţământ, pentru simplul motiv 

că sunt abia la început (interviurile au avut loc în primul semestru al anului universitar). Doar 10 

opţiuni, vizând un număr de 5 discipline, sunt folosite din totalul de 99. Însă previzibilitatea 

reacţiilor studenţilor se opreşte aici.  
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Tabelul I. 

 

Ce discipline ați elimina din planul de învățământ 

Reto

rica 

Filos

ofie 

Contabi

litate 

socio

logie 

Econ

omie 

infor

matic

ă 

Engl

eză 

Dre

pt 

ecol

ogic 

Comun

icare 

Organi

zații 

Europe

ne 

Altă 

disc

ipli

nă Nr 

Subt

otal 

Anul 

de 

studi

i 

I 0 0 1 2 3 0 2 0 0 0 2 89 10 

II 13 11 17 3 7 0 4 3 0 3 4 34 65 

II

I 

5 7 4 5 2 6 3 4 5 1 14 44 55 

I

V 

13 5 10 3 7 4 3 2 2 2 6 45 57 

 

Urmând aceeaşi logică, ne-am fi aşteptat ca cei din anul patru să aibă cele mai multe 

opţiuni de eliminare, cei din anul trei ceva mai puţine, iar cei din anul doi şi mai puţine (dar ceva 

mai multe decât cei din anul I). Dimpotrivă, studenţii anului II au folosit 65 din totalul opţiunilor, 

pentru eliminarea unui număr de 10 discipline, cu 10 mai multe decât cei din anul III la care 

numărul disciplinelor vizate este de 11, si cu 8 mai multe decât cei din anul IV care propun de 

asemenea diminuarea a 11 discipline. O asemenea situaţie neaşteptată ar cere o explicaţie.  

O ipoteză la îndemână ar fi următoarea: cu cât studenţii sunt mai nemulţumiţi de 

disciplinele din planul de învăţământ și de felul în care se desfăşoară activitatea la unele 

discipline, cu atât vor utiliza într-o proporţie mai mare opţiunile de „eliminare”  a disciplinelor 

nedorite. Cuantificând, într-un an universitar în care studenţii sunt foarte mulţumiţi, totalul 

opţiunilor de eliminare va tinde către zero, pe când într-un an cu studenţi nemulţumiţi, acest total 

va tinde către 99 (fiecare student folosindu-şi toate cele trei opţiuni ). În lumina acestei ipoteze, 

studenţii anului II, care au folosit cele mai multe opţiuni de eliminare, sunt probabil cei mai 

nemulţumiţi studenţi ai facultăţii de drept.  

Pentru a verifica această ipoteză, am comparat, pe ani de studiu, răspunsurile studenţilor 

la întrebările „Cât de mulţumiţi sunteţi de cadrele didactice”, „cât de mulţumiţi sunteţi de 
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cunoştinţele teoretice acumulate” şi „cum apreciaţi sistemul de notare”.  Dacă ipoteza noastră ar 

fi corectă, atunci studenţii anului II ar trebui să fie mai nemulţumiţi de cadrele didactice, de 

cunoştinţele acumulate şi de sistemul de notare practicat în facultate. În mod surprinzător, 

ipoteza a fost infirmată în toate aceste trei contexte.  

În tabelul II sunt grupate răspunsurile studenţilor privitoare la cadrele didactice, pe ani de 

studii. Cei mai mulţumiţi sunt studenţii anului I, în proporţie de 90%. Acest procent pare să 

confirme ipoteza enunţată anterior, cum că un număr mic de opţiuni de eliminare folosite ar 

corespunde unui grad ridicat de mulţumire cu privire la cadrele didactice. Însă răspunsurile 

studenţilor din anul II par să răstoarne ipoteza. 

 

Tabelul II 

 

Cât de mulțumiți sunteți de cadrele didactice 

foarte 

mulțumit/mu

lțumit 

În parte 

mulțumit, în 

parte nu 

nemulțumi

t NR 

Anul de 

studii 

I 90.0% 3.3% 0% 6.7% 

II 80.0% 13.3% 3.3% 3.3% 

III 50.0% 30.0% 16.7% 3.3% 

IV 76.7% 23.3% .0% .0% 

 

80% din studenţii anului II se declară mulţumiţi/foarte mulţumiţi de cadrele didactice ale 

facultăţii, cu 30% mai mult decât studenţii anului III, an care de altfel furnizează cel mai mare 

număr de studenţi nemulţumiţi (16.7%). Şi acest din urmă lucru este surprinzător în lumina 

ipotezei noastre, deoarece studenţii anului III au folosit un număr mai mic de opţiuni de 

eliminare decât cei din anul IV, care se declară, într-un procent semnificativ mai mare (cu 26.7% 

mai mulţi) decât cei din anul III, mulţumiţi/foarte mulţumiţi. 
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Tabelul III 

 

Cât de mulțumiți sunteți de cunoștințele teoretice 

acumulate 

foarte 

mulțumit/mu

lțumit 

În parte 

mulțumit, în 

parte nu nemulțumit NR 

Anul de 

studii 

I 66.7% 6.7% .0% 26.7% 

II 73.3% 20.0% 3.3% 3.3% 

III 33.3% 36.7% 20.0% 10.0% 

IV 70.0% 30.0% .0% .0% 

 

Tabelul III ne oferă o imagine foarte asemănătoare, la fel de surprinzătoare în raport cu 

aşteptările ipotetice. Studenţii anului II apar drept cei mai mulţumiţi de cunoştinţele teoretice 

acumulate, deşi ar fi „trebuit” (în raport cu anticiparea noastră ipotetică) să fie cei mai 

nemulţumiţi. Studenţii din anul I, cei care au folosit doar 10 opţiuni de eliminare, ocupă în acest 

tabel abia poziţia a treia (66.7% dintre ei declarându-se mulţumiţi).La fel ca şi în cazul atitudinii 

faţă de cadrele didactice, studenţii anului III se dovedesc cel mai puţini mulţumiţi de cunoştinţele 

teoretice acumulate. 20% dintre aceştia se declară chiar nemulţumiţi, faţă de 0% (anii I şi IV), 

respectiv 3.3% (anul II). Doar o treime dintre studenţii anului sunt mulţumiţi/foarte mulţumiţi, în 

raport cu toţi ceilalţi ani, unde cel puţin două treimi se declară mulţumiţi/foarte mulţumiţi. Este o 

diferenţă care trebuie analizată mai îndeaproape, însă deocamdată ne vom mărgini să subliniem 

dramatica infirmare a ipotezei noastre iniţiale. 

 În figura 2 sunt schematizate răspunsurile studenţilor, grupate pe ani de studii, cu privire 

la corectitudinea sistemului de notare. Consistent cu ceea ce am remarcat în analizele precedente, 

studenţii anului II par să fie cei mai mulţumiţi de sistemul de notare existent. 20 de subiecţi, 

reprezentând 66.7% dintre studenţii anului II apreciază sistemul de notare ca fiind corect și 

nenecisitând schimbări. În comparaţie, doar 50% din studenţii anului I, 40% din cei ai anului III 

si 36.7% ai anului IV au oferit răspunsuri similare.  
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Figura 2 

 

Ne confruntăm, aşadar, cu următoarea situaţie: deşi studenţii anului II sunt cei mai 

mulţumiţi de calitatea cadrelor didactice, de calitatea cunoştinţelor teoretice dobândite, ca şi de 

sistemul de notare folosit în facultate, au utilizat într-o măsură mai mare decât colegii lor din 

ceilalţi ani opţiunile de eliminare a unor discipline din planul de învăţământ. Cum pot fi puse de 

acord aceste lucruri, aparent contradictorii? A dori eliminarea unor discipline presupune, cel 

puţin la prima vedere, nemulţumirea faţă de cunoştinţele primite la cursuri, faţă de calitatea celor 

care predau la acele discipline şi/sau sistemul de notare existent la disciplinele respective. Şi 

totuşi, studenţii care îşi doresc în cea mai mare măsură renunţarea la discipline existente sunt cei 
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mai mulţumiţi de felul în care se petrece procesul de predare/evaluare, ca şi de calitatea 

cunoştinţelor dobândite.  

 O posibilă explicaţie ar putea fi sugerată de comentariul unui student din anul II „Nu cred 

că ar trebui neapărat eliminată vreo disciplină, însă dacă aş fi nevoit să elimin un număr de trei, 

acestea ar fi...”. Cuvintele cheie sunt „trebuie” şi „nevoit”. Aparenta contradicţie între „sunt 

mulţumit” şi „aş dori sa elimin” ar putea fi înlăturată de această variabilă suplimentară „dacă aş 

fi nevoit”. Sigur, studenţii nu au fost „nevoiţi”. Operatorii de interviu nu au „obligat” studenţii să 

nominalizeze trei discipline, lucrul acesta e evident măcar şi prin faptul că studenţii din anul I, 

într-o măsură semnificativă, au refuzat să propună eliminarea fie şi a unei singure discipline. 

„Nevoia” amintită de studentul menţionat anterior  pare să conducă spre teoriile conformismului 

din psihologia socială. Plecând de la acestea din urmă, s-ar putea sugera ideea că o persoană ce 

aparţine unui grup social (în cazul nostru universitatea) este cu atât mai  mulţumită de 

apartenenţa la grup cu cât integrarea în grup este mai mare. Dacă o persoană integrată este una 

care se conformează normelor şi exigenţelor de grup, atunci am putea formula ipoteza că, o într-

o situaţie percepută ca directivă („eliminaţi trei discipline din planul de învăţământ”), o persoană 

mai putenic integrată va tinde să se supună la ceea ce ea consideră drept ordin. Afirmaţia 

studentului din anul II, „nu cred că ar trebui neapărat eliminată vreo disciplină, însă dacă aş fi 

nevoit...”  capătă acum un sens nou. 

 Din păcate, această ipoteză nu poate fi verificată direct prin datele culese de către noi, ea 

apărând post-interviului, ca o posibilă explicaţie pentru aparentele contradicţii atitudinale. 

Totuşi, ipoteza are nişte implicaţii colaterale care ar putea fi verificate de către noi. Dacă ipoteza 

noastră ar fi falsă, ar însemna că studenţii „elimină” o disciplină pentru faptul că sunt 

nemulţumiţi de calitatea actului predării, calitatea şi cantitatea de cunoştinţe etc. şi nu pentru că 

au perceput situaţia drept directivă (caz în care ar elimina pentru a răspunde la un presupus ordin 

la care trebuie să se conformeze). Într-o asemenea situaţie, nu ar conta tipul disciplinei, faptul că 

ea este obligatorie sau opţională, de cultură generală sau de specialitate, ci doar modul în care ea 

este predată/percepută de student. Dimpotrivă, dacă ipoteza este adevărată, atunci modul în care 

studentul alege să elimine disciplinele trebuie să difere semnificativ. De ce? Simplu. În cazul în 

care studentul este mulţumit de planurile de învăţământ şi de procesul efectiv de 

transmitere/asimilare de cunoştinţe (ceea ce am stabilit că e cazul, în situaţia particulară a 
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studenţilor din anul II), atunci ceea ce trebuie să facă diferenţa între discipline este nu calitatea 

actului predării, ci importanţa percepută în formarea profesională. Dacă un student se simte 

„obligat” să elimine trei discipline dintr-un ansamblu de mai multe faţă de care este egal 

mulţumit, probabil că le va elimina pe acelea despre care crede că nu îi sunt indispensabile 

pentru formarea sa profesională. Probabil că disciplinele de cultură generală se încadrează mai 

uşor în acest profil, de disciplină mai puţin esenţială, decât disciplinele de specialitate. 

Consultând tabelul I, am putea spune că ipoteza noastră este coroborată. 55 din totalul de 65 de 

opţiuni de eliminare folosite reprezintă discipline de cultură generală. Contabilitatea, retorica, 

filosofia, economia, limba engleză şi sociologia sunt (în această ordine) considerate de către 

studenţii din anul II ca putând fi eliminate din planul de învăţământ. Doar 10 din 65 de opţiuni 

sunt folosite pentru discipline din domeniul dreptului. Dimpotrivă, dacă ne uităm la răspunsurile 

studenţilor din anul III, vedem că 20 din cele 55 de opţiuni de eliminare folosite vizează 

discipline de specialitate, mai mult decât dublu în raport cu colegii lor mai mici. 

Deşi pare că am insistat foarte mult pe o problemă minoră (rezolvarea unei aparente 

contradicţii atitudinale), credem că insistenţa nu a fost în van şi că avem o mai clară imagine 

asupra motivaţiilor subiacente exprimării dorinţelor studenţilor de a elimina discipline din planul 

de învăţământ. La prima vedere, rezultatele statistice sunt evidente: disciplinele de cultură 

generală sunt considerate cele mai puţin importante de către studenţii Universităţii Româno-

Americane. 26.6% dintre aceştia ar elimina Contabilitatea din planul de învăţământ, 25.8% 

Retorica, 19% Filosofia, 15.8% Economia şi 10.8% Sociologia. În contrast, un număr de peste 20 

de discipline din domeniul dreptului subsumeaza, împreună, 34%! Aşa cum am argumentat, 

explicaţia prima facie cum că studenţii doresc să elimine disciplinele de cultură generală pentru 

că sunt nemulţumiţi de calitatea actului de predare de la disciplinele respective este falsă. 

Dimpotrivă, studenţii care au folosit cel mai consistent opţiunile de eliminare oferite de 

operatorii de interviu pentru a elimina disciplinele de cultură generală sunt cei mai mulţumiţi 

dintre studenţi! Am încercat să explicăm acest aparent paradox apelând la ideea conformismului 

social, anume că studenţii cei mai mulţumiţi, fiind cei mai bine integraţi, au interpretat  „opţiunea 

de eliminare” ca „ordin de eliminare” şi s-au conformat acestuia nu prin eliminarea disciplinelor 

în care calitatea actului predării este slabă, ci pe acelea pe care le-au perceput ca fiind „mai puţin 

importante”. În felul acesta se înlătură aparenţa de paradox al formulării „studentul mulţumit 

doreşte să elimine mai multe discipline decât studentul mai puţin mulţumit”. 
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2.2 Corecţii pozitive la planul de învăţământ 

În analiza corecţiilor pozitive la planul de învăţământ am plecat de la ipoteza că dorinţa 

de a introduce noi discipline (în raport cu cele prevazute în programă) se corelează invers cu 

gradul de mulţumire al studenţilor faţă de calitatea actului predării. Într-adevăr, datele din tabelul 

IV, coroborate cu cele din tabelele II si III, confirmă ipoteza noastră şi anume: studenţii anului 

III, care au folosit cele mai multe din opţiunile de introducere ale noilor discipline (48 de 

opţiuni), sunt de asemenea studenţii care înregistrează cea mai mică satisfacţie cu privire la 

calitatea cunoştinţelor teoretice primite (doar o treime din studenţi declarându-se mulţumiţi, mai 

puţin de jumătate din media celorlalţi trei ani). Asemănător, studenţii anului III sunt cel mai 

puţin mulţumiţi şi când e vorba de felul în care apreciază calitatea cadrelor didactice. Dacă 90% 

dintre studenţii anului I, 80% dintre studenţii anului II şi 76% din studenţii anului IV apreciază 

pozitiv cadrele didactice, abia 50% dintre studenţii anului III au o percepţie asemănătoare.  

Tabelul IV 

  

Ce discipline ați introduce în planul de învățământ 

Pract

ică 

Lim

bă 

străi

nă 

Dre

pt 

inte

rnaț

iona

l 

Psihol

ogie 

Crimin

ologie/

victim

ologie 

 

Drept 

penal 

Drep

tul 

aface

rilor 

Drep

t 

notar

ial 

Discip

line 

de 

drept 

specia

lizat 

Discip

line 

de 

cultur

ă 

gener

ală 

 

 

NR 

Total 

opțiuni 

exprimate 

Anul 

de 

studi

i 

I 0 4 4 2 1 1 0 0 5 7 15 26 

II 6 7 1 3 2  0 1 0 4 6 9 30 

III 15 9 1 0 0  1 0 3 9 10 2 48 

IV 13 3 5 0 4  5 3 2 2 5 4 42 

 

Din păcate, motivele pentru care apar diferenţe atât de substanţiale între studenţii din ani 

diferiţi de studiu ne sunt obscure. Nu ne-am aşteptat la asemenea diferenţe şi, prin urmare, nu am 

pregătit nici o serie de întrebări care să investigheze suplimentar raţiunile acestora. Poate că 



    

  

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L  R O M Â N I E I 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondu l Social European 

POS DRU 
2007-2013 

In s t ru m e n te  S t ru c tu ra l e  

2007 - 2013 

 
        

 

          OIPOSDRU 

 

Proiect implementat de Universitatea Româno-

Americană în parteneriat cu Universitatea Transilvania 

din Braşov, Universitatea Constantin Brâncuşi din 

Târgu Jiu şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

11 

 

 
 

Universitatea 

Româno-Americană 

exact conţinutul alegerilor studenţilor, anume disciplinele propuse spre introducere, ar arunca o 

lumină asupra diferenţelor de mai sus. Cei mai mulţi studenţi din anii III si IV aleg „practica” ca 

disciplină de introdus în planul de învăţământ. Sigur, practica nu reprezintă propriu-zis o 

disciplină şi cu atât mai puţin ceva nou. Totuşi, studenţii care propun introducerea în planul de 

învăţământ a practicii suplimentare susţin că practica ce deja există în plan este insuficientă.  

În fig. 3 este prezentat gradul de mulţumire al studenţilor în raport cu cunoştinţele 

practice acumulate de-a lungul anilor. Observăm că dacă între studenţii anului I există foarte 

puţini nemulţumiţi de calitatea/cantitatea cunoştinţelor practice dobândite, în anul II aproape o 

treime din studenţi se declară nemulţumiţi, iar în anii III şi IV procentul nemulţumiţilor creşte 

până peste 80%. În aceste condiţii, devine evidentă nevoia de a compensa această presupusă 

deficienţă a procesului de învăţământ prin introducerea practicii suplimentare. Corelativ, 

numărul celor care se declară foarte mulţumiţi de cunoştinţele practice asimilate scade dramatic 

de la 40% în anul I la 10% în anul III şi 3% în anul IV. Cifrele sunt îngrijorătoare şi ar trebui să 

ne dea o explicaţie de ce studenţii preferă efectuarea unor stagii suplimentare de practică în locul 

introducerii unor discipline de studiu noi.  

În ciuda faptului că studenţii au propus spre introducere un număr impresionant de 

discipline noi (44), gradul de dispersie al acestora este foarte ridicat
1
. Numărul mare de 

discipline propuse sugerează, credem, un lucru important, acela că nu există o viziune coerentă 

asupra schimbării planurilor de învăţământ la studenţii Universităţii Româno-Americane, 

modificările propuse reflectând interese mai mult sau mai puţin individuale ale fiecărui student. 

Un număr mic de discipline întruneşte un număr semnificativ de studenţi pentru a fi menţionate 

în raport. Este interesant de urmărit cum, în afară de practică, cele mai multe opţiuni s-au 

îndreptat spre o nouă limbă straină şi pentru drept internaţional. Cele două opţiuni par să fie 

motivate subiacent similar: studenţii vor să fie pregătiţi pentru piaţa muncii externe.  

                                                             
1 Disciplinele propuse spre introducere sunt următoarele: Practica suplimentară, a doua limă străină, Drept internațional, Drep t 
american comparat, Drept european comparat, Psihologie, Victimologie/criminalistică, Drept roman, Drept Penal suplimenar, 
Dreptul afacerilor, Drept notarial, Logica juridică, gramatică, Informatică, Retorica, Medicină legală suplimentar, Filosofia și 

etica dreptului suplimentar, Politologie, ordine și siguranță publică, Management, Expertiză financiar-contabilă, Educație civică, 
Educație antreprenorială, Religie, Diplomație, Dicție, Cultură generală, Limbaj juridic specific, Dreptul transporturilor, Dreptul 
internetului, Organizare judecătorească, Jurisprudența CEDO, Drept umanitar, Dreptul refugiaților, Drept Penal internațional,  
Drept omului, Drept corporatist, Drept maritim, Drept consular și diplomatic, Cooperare juridical internațională, Drept 
comunitar, Drept comparat, Drept civil suplimentar, Dreptul concurenței- 
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Fig.3 

 

Dintre disciplinele de drept propuse, cele mai multe voturi se îndreaptă spre (varietăţi de ) 

drept penal, criminologie/victimologie şi dreptul afacerilor. Acest lucru credem că este un bun 

indicator al faptului că cele două programe de masterat ale facultăţii de drept (drept penal şi 

dreptul afacerilor) au fost create având la bază preferinţele exprimate ale studenţilor. Preferinţele 

exprimate referitor la introducerea unor cursuri suplimentare de psihologie juridică au, probabil, 

la bază acelaşi interes pentru drept penal.   

Deşi nu se poate vorbi de un interes foarte mare referitor la introducerea unor discipline 

de cultură generală, altele decât limba straină şi psihologie, este interesant de menţionat că 

studenţii anului III, despre care am arătat că sunt cei mai puţin mulţumiţi de desfăşurarea 

procesului de învăţământ de la facultatea lor, înregistrează cel mai mare număr de propuneri de 
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introducere a unor discipline de cultură generală. Este, într-un sens, simetricul faptului analizat 

mai devreme, acela că studenţii anului II, cei mai mulţumiţi din cei patru ani, propun cele mai 

multe eliminări ale opţiunilor de cultură generală.  

 

3. Dotarea universităţii 

 

Aproape în unanimitate, studenţii Universităţii Româno-Americane apreciază dotarea 

universităţii drept foarte bună. Un singur student s-a arătat nemulţumit de dotarea universităţii. 

Doar 11% dintre aceştia au exprimat o mulţumire parţială, aproape 90 % declarându-se foarte 

mulţumiţi. 

 

 

Figura 4 
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Dacă însă detaliem pe ani de studii, situaţia este mai nuanţată. Răspunsurile studenţilor 

din anii III şi IV se distribuie oarecum curios. Este oarecum firesc ca, pe măsură ce trece timpul, 

mulţumirea studenţilor să scadă, pe măsură ce avansează în cei patru ani, nevoile lor devenind 

din ce în ce mai complexe. De pildă, dacă în anul I, 93% dintre studenţi se declară foarte 

mulţumiţi, în anul III doar 73% au declarat acelaşi lucru. Principalul motiv de nemulţumire la 

studenţii din anii II şi III este acelaşi: biblioteca. Studenţii consideră că numărul de titluri de 

carte este insuficient, numărul de exemplare din fiecare titlu este mai mic decât nevoile lor şi, în 

plus, există o serioasă nemulţumire legată de faptul că nu se pot scoate, prin împrumut, cărţi în 

afara bibliotecii.  

Ceea ce este curios e că studenţii anului IV se înscriu în afara trendului menţionat de 

creştere a nemulţumirii o dată cu avansarea în anii de studii, răspunsurile lor situându-i pe prima 

poziţie în ceea ce priveşte numărul de studenţi foarte mulţumiţi de dotarea universităţii. Această 

situaţie, relativ curioasă, se corelează cu atitudinea aceloraşi în raport cu cunoştinţele teoretice.  

 

Dacă doar 33% dintre studenţii anului III s-au declarat mulţumiţi de cunoştinţele teoretice 

asimilate, aşa cum se poate observa în tabelul III, 70% dintre studenţii anului IV au oferit 

răspunsuri similare. 

 

Tabelul V 

 

 

Cât de mulțumiți sunteți de dotarea universității  

foarte 

mulțumit/mu

lțumit 

În parte 

mulțumit, în 

parte nu 

nemulțumi

t NR 

Anul de 

studii 

I 93.3% 6.7% .0% .0% 

II 86.7% 13.3% .0% .0% 

III 73.3% 23.3% 3.3% .0% 

IV 96.7% 3.3% .0% .0% 
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Sigur, o asemenea diferenţă substanţială între cei doi ani de studii ar merita investigată cu 

atenţie, însă ea depăşeşte posibilităţile de explicaţie ale curentului studiu. Ar fi nevoie de noi 

ipoteze şi, de fapt, de o nouă cercetare separată. Ne mulţumim doar să remarcăm corelaţia între 

cei care sunt nemulţumiţi de cunoştinţele teoretice şi cei care sunt nemulţumiţi de dotarea 

bibliotecii.  

 

 

4. Factorii succesului 

 

 La prima vedere, o întrebare precum „care credeţi că sunt factorii succesului în formarea 

profesională” ar putea părea superfluă. Toată lumea „ştie” cum se obţin rezultatele bune la 

învăţătură, şi anume prin studiul individual intens. Cu siguranţă că aşa stau lucrurile, însă 

întrebarea noastră viza mai mult decât „rezultatele bune”, „succesul” fiind o noţiune mai largă. 

Apoi, este limpede că studiul individual nu este singurul factor care, dacă ar fi prezent, ar 

conduce automat la formarea unor specialişti în drept. Răspunsurile studenţilor arată că nu au 

abordat simplist întrebarea pusă.  

 O constată a răspunsurilor studenţilor este importanţa pe care ei o acordă profesorului şi 

metodelor de predare ale acestuia ca factor esenţial în formarea profesională încununată de 

succes. Mai bine de două treimi din studenţii fiecărui an de studiu consideră profesorul ca având 

o importanţă fundamentală în obţinera succesului. Cineva ar putea obiecta, consultând tabelul 

VI, că alegerea profesorului ca factor principal de succes reprezintă o modalitate de de-

responsabilizare a studentului, de atribuire externă a succesului, iar o asemenea atitudine ar fi 

dăunătoare, deoarece ea ar încuraja pasivitatea, lipsa de iniţiativă. Într-o asemenea perspectivă, 

studentul ar fi un simplu receptacul de informaţii, depinzând în exclusivitate de profesor dacă 

ceea ce se transmite este de calitate sau nu. 

 

O asemenea obiecţie nu este lipsită de plauzibilitate şi ar trebui să ne oprim asupra ei. 

Dacă privim cu atenţie datele din tabelul VI, observăm un lucru curios. 
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Tabelul VI 

 

 

Factorii succesului (număr studenţi care au ales varianta) 

Studiul 

individu

al 

Voința de a 

învăța/ 

motivația 

studentului 

Planul de 

învățământ/Dotare

a universității/  

Prezența 

la 

cursuri/se

minarii 

Practi

ca 

Profesorul/

modul de 

predare 

Mediul 

social al 

studentu

lui 

 

NR 

Anu

l de 

stud

ii 

I 10 14 2 2 0 17 3 11 

II 2 9 1 0 0 22 4  22 

II

I 

5 14 1 0 0 23 1  16 

I

V 

7 14 2 3 0 22 0  11 

 

 Dacă 80% dintre studenţii anului I consideră ca esenţiale pentru obţinerea succesului sunt  

elemente intrinseci precum studiul individual, motivaţia, dorinţa de a fi cel mai bun, doar 36% 

dintre studenţii anului II menţionează factori intrinseci asemănători. Importanţa acordată cadrelor 

didactice este ceva mai mare la anul II, fiind aleasă de 73% dintre respondenţi, pe când studenţii 

din anul I o aleg doar în proporţie de 56%. Cum ar trebui lecturate aceste diferenţe? Suntem oare 

îndreptăţiţi să sugerăm că studenţii anului I sunt mai responsabili, mai conştienţi de propriul rol 

în obţinerea succesului decât colegii lor mai mari? Dacă luăm în considerare şi răspunsurile 

studenţilor din anii III şi IV, observăm că deşi numărul celor care aleg factorii intrinseci ai 

succesului este mai mare decât al celor din anul II, tot cei din anul I rămân pe primul loc al 

alegerilor factorilor intrinseci. Ar fi extrem de ciudat să asumăm că facultatea determină o de-

responsabilizare şi o pasivizare a tinerilor. Probabil că ar trebui să încercăm să lărgim uşor 

perspectiva. 

 Dacă luăm în calcul anul II, cel în care se manifestă în cea mai mare măsură tendinţa de 

presupusă „pasivizare”, e important, credem, să readucem în discuţie atitudinile studenţilor în 

ceea ce priveşte procesul efectiv de învăţământ. Din figura 2, tabelele II şi III se poate observa 

faptul că studenţii anului II sunt cei mai mulţumiţi, în raport cu colegii lor din ceilalţi ani, de 
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prestaţia cadrelor didactice, de cunoştinţele teoretice asimilate, ca şi de sistemul de evaluare 

practicat în facultate. Cum am mai spus într-un paragraf anterior, este probabil ca studenţii anului 

II să fie cei mai bine „integraţi” în facultate. O bună integrare în structurile şi activităţile unui 

grup/instituţii este asociată adesea cu conştiinţa acestei integrări, mai precis cu deplina 

interconectare a tuturor elementelor ce constituie grupul/instituţia. În această lumină, devine 

oarecum inteligibil de ce în determinarea factorilor de succes, de către un student „integrat”, 

elementele „extrinseci” vor ocupa un loc central.  

 Din păcate, explicaţia precedentă se confruntă cu o obiecţie deloc lipsită de importanţă:, 

de ce studenţii anului III, mai puţin „integraţi”
2
, au o atitudine similară cu cei de anul II în 

atribuirea succesului unor factori extrinseci. N-ar trebui sa fie contrariul adevărat?  

În aceste condiţii, ceea ce trebuie să facem este să privim mai degrabă spre ceea ce au în 

comun studenţii celor doi ani, nu spre ceea ce-i diferenţiază. Vedem că acest comun al 

studenţilor anilor II, III şi IV este „durata” mai mare – în raport cu studenţii primului an – de 

timp petrecută în instituţia de învăţământ superior. Cu alte cuvinte, nu credem că diferenţele în 

atribuirea succesului ar putea fi cautate pe axa intrinsec/extrinsec; mai degrabă, ar fi vorba de 

înţelegerea faptului că formarea academică şi profesională depinde într-o mare măsură de 

„formator”. Pentru studenţii anului I acest lucru apare cu mai mică claritate – ei par să înţeleagă 

într-o mai mică măsură interrelaţionarea complexă a actorilor procesului de învăţământ. 

Indiferent dacă studenţii sunt mai mult sau mai puţin mulţumiţi cu felul în care se desfăşoară 

procesul de învăţământ, ei cad de acord asupra faptului că o educaţie juridică de calitate – aceea 

care să garanteze succesul academic şi profesional al absolvenţilor, depinde într-o măsură 

crucială de prestaţia cadrelor didactice. Chiar şi aşa, obiecţia cum că ponderea foarte mare în 

atribuirea externă a succesului (succesul depinde în primul rând de cadrele didactice) este un 

indicator al de-responsabilizării care nu poate fi înlăturată cu uşurinţă. Cu atât mai mult cu cât 

lipsa de asumare a responsabilităţii pare să fie o problemă serioasă a întregii societăţi româneşti 

contemporane. 

 

 

5. Relaţia studenţilor cu cadrele didactice. 

                                                             
2 Poate că expresia „mai puţin integraţi” este hazardată şi ar cere dovezi suplimentare. Ceea ce am dorit să subliniem este faptul, 
inconestabil, că studenţii anului III sunt semnificativ mai nemulţumiţi de procesul de învăţământ decât colegii lor din anul II 



    

  

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L  R O M Â N I E I 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondu l Social European 

POS DRU 
2007-2013 

In s t ru m e n te  S t ru c tu ra l e  

2007 - 2013 

 
        

 

          OIPOSDRU 

 

Proiect implementat de Universitatea Româno-

Americană în parteneriat cu Universitatea Transilvania 

din Braşov, Universitatea Constantin Brâncuşi din 

Târgu Jiu şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

18 

 

 
 

Universitatea 

Româno-Americană 

 

Ne putem întreba, plecând de la datele sintetizate în tabelul II (vezi mai sus), dacă 

percepţia studenţilor privitoare la calitatea prestaţiei academice a profesorilor are vreo legătură 

cu modul în care este percepută, de către aceiaşi, disponibilitatea relaţională a cadrelor didactice. 

La modul general, majoritatea studenţilor Universităţii Româno-Americane apreciază relaţiile cu 

profesorii ca fiind bune:  58.8% consideră relaţiile ca fiind bune/întemeiate pe respect reciproc, 

iar alţi 26,7% consideră relaţiile ca fiind normale/satisfăcătoare. Doar 17.7% dintre studenţi sunt 

nemulţumiţi de relaţiile cu profesorii lor, apreciindu-le ca fiind slabe/distante sau considerând că 

profesorii nu au suficientă înţelegere pentru studenţi. 

În figura 5 situaţia este defalcată pe anii de studii. Se poate observa faptul că cei mai mulţi 

studenţi nemulţumiţi de relaţiile cu profesorii lor sunt în anul III, 10%, mai mulţi decât în toţi 

ceilalţi trei ani la un loc (ce însumează 7.7%). 

 

Figura 5 
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Aceste date se corelează cu observaţiile precedente – nu e de mirare că studenţii 

nemulţumiţi de procesul de învăţământ se recrutează mai ales dintre aceia care percep relaţiile cu 

profesorii ca fiind slabe, distante.  Reciproca este, de asemenea, adevărată. O relaţie bună, 

apropiată cu cadrele didactice este un indicator al faptului că studenţii respectivi sunt mulţumiţi 

de desfăşurarea întregului proces de învăţământ. 

 

6. Corectitudinea sistemului de notare 

 

Am abordat această problemă în subcapitolul 2.1, datele fiind obţinute din cercetare fiind 

sintetizate în fig. 2. Ceea ar mai trebui adăugat este legat de conţinutul concret al nemulţumirilor 

legate de sistemul de evaluare şi de soluţiile concrete propuse pentru îmbunătăţirea acestuia. 

Principala nemulţumire a studenţilor este legată de faptul că examenele la Universitatea 

Româno-Americană sunt doar scrise. Un număr semnificativ de studenţi din anii III şi IV propun 

introducerea examenelor orale care, consideră aceştia, ar putea testa mai în profunzime 

cunoştinţele studenţilor. Atitudinea studenţilor faţă de examenele tip grilă este ambivalentă. Doar 

studenţii din anul IV par să aibă o atitudine mai clară faţă de acest tip de examinare, 10% dintre 

ei respingând total ideea examenelor grilă.   

Ideea că exigenţele examinării ar fi prea mari este împărtăşită de un număr mic de studenţi, doar 

doi studenţi plângându-se de acest aspect. Numărul studenţilor nemulţumiţi de sistemul de notare 

este de asemenea relativ scăzut – toţi cei nemulţumiţi de sistem fiind din anul III. 
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Tabelul VII 

 

 

Cum apreciați corectitudinea sistemului de notare 

Cor

ect 

Relat

iv 

bun 

Sunt 

prea 

multe 

teste 

Ar 

trebui 

mai 

multe 

grile 

Ar 

trebui 

eliminat

e grilele 

Ar trebui 

introduse 

examene 

orale 

Exigen

țele 

sunt 

prea 

mari 

Prezența 

are un rol 

prea mic 

în notare 

Nu toți 

profesor

ii sunt 

corecți 

Nu 

este 

corec

t NR 

An

ul 

de 

stud

ii 

I 50.

0% 

.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 50.0

% 

II 66.

7% 

6.7% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% .0% 6.7% 6.7% .0% .0% 

II

I 

40.

0% 

3.3% 6.7% 3.3% .0% 20.0% 3.3% 3.3% 10.0% 6.7% 3.3

% 

I

V 

36.

7% 

10.0

% 

3.3% .0% 10.0% 23.3% 3.3% 3.3% 10.0% .0% .0% 

 

Restul nemulţumirilor sunt motivate de factori mai degrabă contextuali, anume faptul că 

nu toţi profesorii sunt la fel de corecţi. 

 

 Prezenţa la cursuri şi seminarii 

 

 Spre surprinderea noastră, un procent de 98% dintre studenţi apreciază importanţa 

deosebită a prezenţei la cursuri şi seminarii.  
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Fig. 6 

 

Dintre aceştia, 61.6% consideră că prezenţa este esenţială pentru înţelegerea materiei 

predate, 26,6% apreciază prezenţa ca fiind importantă fără să menţioneze motivele pentru care ar 

fi astfel, iar 10% dintre studenţi spun că prezenţa ar avea un rol de informare. Miza întrebării 

referitoare la prezenţă este însă uşor diferită de celelalte.  

Spre deosebire de întrebările ce vizau stabilirea gradului de mulţumire faţă de o componentă sau 

alta a procesului de învăţământ, atitudinea verbală în ceea ce priveşte alocarea importanţei  

prezenţei are o relevanţă limitată. Indicatorul corect al atitudinii în acest caz este frecventarea 

reală a cursurilor şi seminariilor de către studenţi. În lipsa acţiunii propriu-zise, ceea ce rămâne 

este un simplu conformism verbal. Din păcate, declaraţiile studenţilor nu sunt suficiente pentru a 

decide dacă atitudinea exprimată reprezintă mai mult decât expresia acestui conformism.  
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Concluzii focus grup studenţi – Universitatea Româno-Americană 

 

Dacă ne raportăm la datele rezultate din interviuri, am putea spune că aşteptările 

studenţilor privitoare la structura planurilor de învăţământ sunt, în mare, îndeplinite în momentul 

de faţă. 80% dintre studenţii intervievaţi se declară mulţumi ţi cu situaţia existentă. Dacă privim 

însă propunerile de schimbare, ne poate încerca o nedumerire. Studenţii propun spre eliminare 

din actuala structură un număr de 22 de discipline, pentru a fi înlocuite de 44 de alte discipline! 

Este mulţumirea declarată doar o reacţie de faţadă? Pentru a răspunde la întrebare, am încercat să 

corelăm propunerile de schimbare cu alte date relevante obţinute în urma interviurilor. Am 

observat, nu fără surprindere, că cele mai multe din propunerile de eliminare ale unor discipline 

provin de la studenţii mai bine integraţi în sistemul universitar, mai mulţumiţi de prestaţiile 

cadrelor didactice, de cunoştinţele teoretice acumulate şi de sistemul de evaluare practicat la 

Universitatea Româno-Americană. Dacă motivaţia care stă la baza eliminării disciplinelor nu 

este nemulţumirea, am sugerat că o posibilă explicaţie ar fi conformismul: studenţii bine integraţi 

au răspuns într-o măsură mai mare la invitaţia de a elimina discipline pentru că au perceput 

această invitaţie ca pe o necesitate externă (în sensul de „ce aţi elimina dacă aţi fi nevoiţi să o 

faceţi”). Nu e de mirare că opţiunile de eliminare se concentrează asupra disciplinelor de cultură 

generală: Contabilitate, Filosofie, Retorica, Economie, Sociologie. În ciuda numărului ridicat de 

discipline propuse spre eliminare, nici una nu întruneşte un număr semnificativ de voturi 

negative, astfel încât să putem vorbi de potenţiale probleme serioase la o disciplină anume.  

Dacă privim spre propunerile de introducere a unor noi discipline, numărul de 44 de 

discipline noi, propuse spre a fi introduse, ne poate deruta. Doar la prima vedere, căci ne dăm 

seama că există o dispersie pronunţată a voturilor şi că doar un număr mic de discipline 

întruneşte un număr relevant de voturi. Cele mai multe opţiuni nici măcar nu vizează o disciplină 

anume: studenţii doresc, într-o măsură semnificativă, practică suplimenară. Aproape jumătate din 

studenţii anilor mari au ales practica suplimentară ca disciplină de introdus. În afară de practică, 

cele mai multe opţiuni s-au îndreptat spre o nouă limbă straină şi pentru drept internaţional. Cele 

două opţiuni par să fie motivate subiacent similar: studenţii vor să fie pregătiţi pentru piaţa 

muncii externe. Dintre disciplinele de drept propuse, cele mai multe voturi se îndreaptă spre 
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(varietăţi de ) drept penal, criminologie/victimologie şi dreptul afacerilor. Acest lucru credem că 

este un bun indicator al faptului că cele două programe de masterat ale facultăţii de drept (drept 

penal şi dreptul afacerilor) au fost create având la bază preferinţele exprimate ale studenţilor. 

Omniprezenţa practicii în alegerile studenţilor se corelează puternic cu un grad ridicat de 

nemulţumire al studenţilor din anii mari în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea cunoştinţelor 

practice dobândite în facultate. De altfel, nemulţumirile legate de acest aspect al procesului de 

învăţămât constituie principala sursă de nemulţumire a studenţilor Universităţii Româno-

Americane.  

Numărul mare de discipline propuse sugerează, credem, un lucru important, acela că nu 

există o viziune coerentă asupra schimbării planurilor de învăţământ la studenţii Universităţii 

Româno-Americane, modificările propuse reflectând interese mai mult sau mai puţin individuale 

ale fiecărui student.  

Dotarea materială a universităţii este apreciată ca fiind excelentă de către aproape toţi 

studenţii (e adevărat totuşi că dotarea bibliotecii este considerată deficitară de un număr 

important de studenţi), relaţia cu cadrele didactice este percepută ca fiind bună/foarte bună de 

către peste 80% din cei intervievaţi. Cu excepţia studenţilor anului III, calitatea cadrelor 

didactice este considerată foarte mulţumitoare de peste 80% din studenţi, iar cunoştinţele 

teoretice dobândite sunt considerate foarte mulţumitoare de peste două treimi din studenţi. 

Studenţii anului III sunt însă semnificativ mai nemulţumiţi de aceste două aspecte, doar o treime 

din ei declarându-se mulţumiţi de cunoştinţele teoretice dobândite şi doar jumătate fiind pe 

deplin mulţumiţi de prestaţia cadrelor didactice. Nu ne este clară, din datele obţinute, sursa 

acestor diferenţe între anii de studii.  

Sistemul de evaluare practicat în facultate este apreciat într-o măsură mai mare de către 

studenţii primilor doi ani şi într-o măsură mai mică de către studenţii anilor III şi IV.    

Importanţa prezenţei la cursuri şi seminarii se bucură de o cvasiunanimitate (98%) în 

rândul studenţilor, chiar dacă această unanimitate pare mai mult una formală – simpla apreciere a 

importanţei prezenţei este ceva care nu responsabilizează nicicum. Prezenţa reală la cursuri şi 

seminarii reprezintă un indicator mult mai fidel al importanţei pe care aceasta o ocupă în ierarhia 

de valori a studentului. Din păcate, nu am putut face o corelaţie între atribuirea de importanţă pe 
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care studenţii o alocă factorului „prezenţă” şi prezenţa lor efectivă la cursuri şi semninarii. În 

atari condiţii, am fi putut înţelege mai bine dacă nu cumva deficitul de cunoştinţe „practice” 

acuzat de studenţi nu are cumva legătură cu absenţele de la activităţile de seminarizare şi clinică 

juridică. Spre deosebire de aspectele teoretice ale disciplinelor, partea practică nu prea poate fi 

dobândită din simpla lecturare a materialului bibliografic.  

O corelaţie interesantă este aceea între importanţa pe care studenţii o atribuie prezenţei la 

activităţile didactice şi rolul atribuit cadrelor didactice în obţinerea succesului în profesie. La 

întrebarea „de ce studenţii atribuie un rol covârşitor profesorilor în obţinerea succesului 

profesional” (în condiţiile în care succesul este, totuşi, o realizare individuală), am putea oferi 

două răspunsuri. Un prim răspuns, măgulitor pentru profesori, este acela că studenţii înţeleg 

faptul că formarea academică şi profesională depinde într-o mare măsură de „formator” şi că 

actorii procesului de învăţământ se află într-o intercorelare complexă. Al doilea posibil răspuns 

este mai puţin plăcut: el sugerează că este vorba de o situaţie tipică de derogare a 

responsabilităţii, în care succesul/insuccesul sunt atribuite extern. Dacă succesul individual 

depinde într-o mică măsură de propria persoană, atunci studentul îşi poate permite să se 

„relaxeze”: profesorii vor avea grijă ca el să aibă succes. Iar dacă succesul va întârzia să apară, 

atunci măcar va putea exista posibilitatea de a plasa altora vinovăţia propriului insucces. Datele 

recoltate în urma interviului nu ne permit să decidem care dintre cele două răspunsuri este cel 

corect. Asta nu înseamnă însă că nu se poate descoperi răspunsul la întrebare: dimpotrivă, felul 

în care studenţii se implică în mod real în procesul academic, seriozitatea cu care abordează 

testele, verificările şi examenele ne-ar putea ajuta în aflarea răspunsului corect.  

 

B. Analiza interviurilor de tip focus-grup de la universităţile partenere.  

 Alături de cei 130 de studenţi ai Universităţii Româno-Americane, au fost intervievaţi un 

număr de 30 de studenţi de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 40 de studenţi de la 

Universitatea Transilvania din Braşov şi 40 de studenţi de la Universitatea Constantin Brâncuşi 

din Târgu-Jiu.  
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 În ceea ce priveşte structura planurilor de învăţământ, studenţii din Târgu-Jiu au apreciat 

că structura planurilor de învăţământ de la universitatea lor este bună/echilibrată. Studenţii 

braşoveni au apreciat că structura planurilor de învăţământ este uşor dezechilibrată, în sensul că 

primii doi ani sunt mult mai „uşori” în raport cu ceilalţi doi. Două treimi din studenţii 

Universităţii Lucian Blaga apreciază structura planurilor de învăţământ ca fiind mult prea 

încărcată.  Este interesant să observăm cum se corelează aceste diferenţe în percepţia structurii 

planurilor de învăţământ cu propunerile concrete de modificare a acestora.  

 Studenţii din Târgu-Jiu au folosit aproape integral opţiunile de eliminare a disciplinelor.  

La singura universitate (din cele vizate de cercetarea noastră) în care nu există nici un student 

nemulţumit de structura planurilor de învăţământ, avem cele mai multe opţiuni de eliminare a 

unor discipline! Singura explicaţie pe care putem să o dăm este că gradul de conformism al 

studenţilor din Târgu-Jiu este mai ridicat decât în alte părţi. Disciplinele propuse spre eliminare 

sunt în principal din cele de cultură generală: sociologie, filosofie, politologie, dar sunt amintite  

şi câteva discipline juridice: Drept comunitar, roman, fiscal şi bancar. Gradul de dispersie este 

unul relativ mic, ceea ce ne duce cu gândul la „contaminare” a răspunsurilor în timpul 

interviului. În mod asemănător, propunerile de introducere a unor noi discipline ale studenţilor 

din Târgu-Jiu sunt aproape identice: 70% dintre studenţi propun suplimentarea practicii şi 

introducerea disciplinei Jurisprudența CEDO. Această (presupusă) contaminare a răspunsurilor 

se întrezăreşte pe tot parcursul interviurilor, ceea ce face ca datele recoltate la Universitatea 

Constantin Brâncuşi să aibă un grad de relevanţă mai scăzut. 

Propunerile studenţilor sibieni sunt coerente cu precepţia declarată a supraîncărcării 

planurilor de învăţământ: ei fac 49 de propuneri de eliminare a unor dicipline şi doar 25 de 

propuneri de introducere a unora noi. Spre deosebire de studenţii celorlalte universităţi, sibienii 

au mai multe propuneri de eliminare a unor discipline juridice decât a celor conexe (26 de 

propuneri de eliminare a unor discipline juridice, 23 a unor discipline de cultură generală şi 

conexe). Cele mai multe voturi negative le-au obţinut dreptul administrativ, dreptul economic, 

IDR, economia, contabilitatea și filosofia. În ceea ce priveşte introducerea de noi discipline, 

studenţii Universităţii Lucian Blaga sunt solidari cu colegii de la celelalte universităţi. Din 25 de 

propuneri, 17 vizează acelaşi lucru: suplimentarea practicii juridice. Studenţii sibieni propun spre 

eliminare filosofia dreptului, sociologia juridică, politologia, IDR, educaţia fizică, retorica şi 
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dreptul roman. Ca noi discipline au fost propuse practica specializată pe diferite ramuri de drept, 

informatica juridică, comunicarea şi economia.  

În ceea ce priveşte mulţumirea faţă de diferitele aspecte ale procesului de învăţământ, 

putem spune că răspunsurile studenţilor de la Braşov şi Sibiu se înscriu în parametri asemănători 

cu cei ai studenţilor Universităţii Româno-Americane. Atât studenţii sibieni, cât şi cei braşoveni 

s-au declarat mulţumiţi de prestaţiile cadrelor didactice. Un număr semnificativ de studenţi 

braşoveni şi-au exprimat dorinţa de a exista mai multe discpipline interactive şi mai puţină 

predare după metoda clasică a dictării. Doar 4 din cei 30 studenţi sibieni intervievaţi au declarat 

că sunt nemulţumiţi de profesori. Percepţia studenţilor privitoare la cunoştinţele teoretice 

asimilate este asemănătoare cu cea privitoare la cadrele didactice. În mare parte, studenţii celor 

două universităţi sunt satisfăcuţi/mulţumiţi de calitatea acestor cunoştinţe, doar 16% dintre 

studenţi declarându-se total nemulţumiţi de ceea ce au dobândit în facultate.  

Cu totul alta este situaţia în ceea ce priveşte mulţumirea faţă de cunoştinţele practice. 

Aproape două treimi din studenţii Universităţii Lucian Blaga se declară total nemulţumiţi de 

calitatea şi cantitatea cunoştinţelor practice dobândite. Situaţia este similară la Universitatea 

Transilvania. Dimpotrivă, studenţii universităţii Constantin Brâncuşi au o atitudine radical 

diferită. 70% din studenţii anului IV (care la toate celelalte trei universităţi aflate în cercetare s-

au dovedit a fi cei mai nemulţumiţi de cunoştinţele practice asimilate) sunt mulţumiţi de 

cunoştinţele practice dobândite în timpul facultăţii. Nici un student nu s-a declarat nemulţumit! 

Există o posibilitate – neneglijabilă – ca şi în acest caz să fie vorba de o „contaminare” a 

răspunsurilor, o contaminare în sens conformist. Cu atât mai mult cu cât studenţii universităţii 

Constantin Brâncuşi se situează pe primul loc în ceea ce priveşte alegerea practicii ca disciplină 

suplimentară!  70% din studenţii acestei universităţi propun suplimentarea practicii, în ciuda 

faptului că sunt mulţumiţi de cunoştinţele practice asimilate, pe când doar 56% dintre studenţii 

sibieni cer suplimentarea practicii, deşi nemulţumirea cu privire la calitatea şi cantitatea 

cunoştinţelor practice afectează două treimi dintre studenţi.  

Cât priveşte atitudinea faţă de dotarea propriei univesităţi, o problemă apare constant în 

preocupările tuturor studenţilor: dotarea bibliotecilor, mai precis deficienţele în dotarea 

bibliotecii. Studenţii reclamă insuficienţele în ceea ce priveşte achiziţionarea de lucrări recente 
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din literatura juridică internaţională, ca şi lipsa unui număr suficient de exemplare din cărţile şi 

manuale existente în dotarea bibliotecilor. În plus, studenţii Universităţii Transilvania deplâng 

lipsa unei biblioteci a facultăţii de drept, fiind nevoiţi să apeleze la biblioteca Universităţii. Alte 

probleme, comune studenţilor tuturor celor trei universităţi, sunt următoarele: dorinţa de a avea 

acces la laboratoare dotate mai performant, mai multe calculatoare conectate la internet, spații de 

predare mai moderne şi mai spaţioase. Cu toate acestea, numărul celor care sunt cu adevărat 

nemulţumiţi de dotările propriilor universităţi este relativ mic: doar 10% dintre studenţii sibieni 

şi gorjeni s-au declarat nemulţumiţi, la fel şi 15% dintre cei braşoveni. 

Atitudinea faţă de problema frecvenţei la cursuri şi seminarii este similară (apropape toţi 

studenţii considerând că prezenţa la ore are o importanţă deosebită) la toate cele patru 

universităţi, ceea ce însă nu ne spune nimic, din păcate, despre prezenţa reală a respectivilor 

studenţi. Comună studenţilor celor patru universităţi este şi percepţia relaţiilor cu cadrele 

didactice. Cei mai mulţi dintre studenţi apreciază că relaţiile sunt bune, întemeiate pe respect 

reciproc. Doar 10% dintre studenţii sibieni, respectiv 12% dintre cei braşoveni acuză relaţiile cu 

profesorii ca fiind slabe sau distante. Nici un student de la Târgu-Jiu nu s-a declarat nemulţumit.  

O problemă mult mai delicată vizează atitudinea studenţilor faţă de sistemul de evaluare. 

Aşa cum am văzut mai devreme, principala nemulţumire a studenţilor de la URA în această 

privinţă este dată de lipsa examemelor orale. Este oarecum ironic că principala nemulţumire a 

studenţilor de la Universitatea Lucian Blaga este furnizată tocmai de prezenţa acestor examene 

orale la facultatea lor. Din procentul de 30% studenți nemulţumiţi de metodele de evaluare 

practicate în propria universitate, cei mai mulţi acuză subiectivitatea inerentă a acestor examene 

orale. Studenţii apreciază că în cazul unor asemenea examene posibillitatea de a face contestaţie 

este mult diminuată (neexistând documente scrise), ceea ce creează importante frustrări celor 

examinaţi. Dimpotrivă, studenţii celorlalte două universităţi, în care examinarea orală ocupă o 

poziţie marginală, studenţii deplâng lipsa mai multor examene orale. Aceste contradicţii nu ar 

trebui să ne mire. În fond, nici o formă de examinare nu este lipsită de probleme. Pentru cei care 

au experimentat doar una din aceste forme de examinare (de exemplu cea scrisă), problemele 

celorlalte forme nu sunt evidente. Acesta, credem, este motivul pentru care studenţii 

Universităţilor Constantin Brâncuşi, Transilvania şi Româno-Americană apreciază că forma de 

examinare orală este superioară celei scrise.  
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C. Concluzii privind opiniile studenţilor 

Există importante asemnănări între atitudinile exprimate în interviuri de către studenţii 

celor patru universităţi. În primul rând, principala problemă identificată de studenţi la nivelul 

structurii programelor de învăţământ este insuficientul accent pus pe latura practică a formării 

profesionale. Un procent important din studenţii intervievaţi sunt nemulţumiţi de cunoştinţele 

practice pe care le-au dobândit în timpul facultăţii, iar schimbarea majoră pe care ei şi-o doresc 

este aceea de a beneficia de mai multă practică. Deşi numărul disciplinelor propuse spre 

introducere în planurile de învăţământ este destul de ridicat (mai mult de patruzeci de discipline 

au fost menţionate), în fapt foarte puţine dintre ele întrunesc un număr semnificativ de voturi. 

Numărul mare de discipline propuse sugerează, credem, un lucru important, acela că nu există o 

viziune coerentă asupra schimbării planurilor de învăţământ la nivelul studenţilor celor patru 

universităţi, modificările propuse reflectând interese mai mult sau mai puţin individuale ale 

fiecărui student.  Alături de practică, limbile străine şi cursurile de drept internaţional se situează 

pe primele locuri în preferinţele studenţilor, un semn destul de clar de orientare spre piaţa 

internaţională a muncii. În afară de nemulţumirile legate de insuficienţa resimţită la nivelul 

cunoştinţelor practice, studenţii celor patru facultăţi s-au declarat, în general, destul de mulţumiţi 

cu structura planurilor de învăţământ existente. Este de asemenea clar că o bună parte din 

studenţi (ceva mai puţin de o  treime) resimt disciplinele de cultură generală precum Economia, 

Filosofia, Retorica sau Sociologia ca având o importanţă mai scăzută şi că, la o adică, ele ar 

putea fi eliminate din planurile de învăţământ. Un lucru care ne-a atras atenţia a fost acela că 

propunerile de eliminare nu au avut drept motivaţie nemulţumiri legate de felul în care se 

desfăşoară activitatea la disciplinele respective; dimpotrivă, studenţii care şi-au exprimat într-o 

mai mare măsură mulţumirea cu privire la calitatea procesului de învăţământ au formulat un 

număr mai mare de propuneri de eliminare a unor discipline. Poziţia secundară atribuită 

disciplinelor de cultură generală de către o parte din studenţi pare să provină dintr-o imagine 

simplistă a pregătirii juridice: anume aceea că doar disciplinele strict legate de drept sunt cu 

adevărat esenţiale pentru formarea viitorilor jurişti.  

Vorbind despre dotările materiale ale universităţilor, studenţii reclamă constant 

insuficienta dotare a bibliotecilor (atât în ceea ce priveşte numărul de titluri de carte, cât şi în 

cantităţile insuficiente din exemplarele existente). Alte probleme amintite sunt legate de dotarea 
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laboratoarelor şi a sălilor de predare (la Universitatea Constantin Brâncuşi și Transilvania). 

Studenţii Universităţii Româno-Americane, aproape în unanimitate, apreciază dotarea materială 

a universităţii drept „excelentă”. 

Cu excepţia cunoştinţelor practice, considerate deficitare de o mare parte din cei 

intervievaţi, studenţii apreciază calitatea cadrelor didactice şi a relaţiilor care s-au stabilit cu 

aceştia. Mai bine de două treimi din totalul studenţilor celor patru facultăţi apreciază că relaţiile 

cu cadrele didactice sunt bazate pe respect reciproc. Numărul celor nemulţumiţi este mic, 

plângerile principale vizând pretenţiile receptate ca fiind exagerate de unii studenţi, sau de 

atitudinea receptată drept „distantă” de unii studenţi. Studenţii consideră sistemele de evaluare 

existente în general corecte, nemulţumirile vizând în principal, forma concretă în care se 

desfăşoară examinarea. Dacă studenţii Universităţii Româno-Americane deplâng lipsa 

examenelor orale, un număr semnificativ din studenţii Universităţii Lucian Blaga sunt 

nemulţumiţi tocmai de existenţa acestor examene orale, expuse într-o mare măsură subiectivităţii 

examinatorului.  

Studenţii celor patru facultăţi au manifestat o similaritate privitoare la rolul esenţial al 

activităţii cadrelor didactice în obţinerea succesului profesional. Oarecum surprinzător, numărul 

studenţilor care susţin că esenţial în obţinerea succesului profesional este cadrul didactic şi 

activitatea desfăşurată de acesta este mai mare decât numărul celor care apreciază ca esenţial 

rolul motivaţiei individuale şi al studiului asiduu. O asemenea opţiune, combinată cu importanţa 

deosebită pe care studenţii o atribuie prezenţei la cursuri şi seminarii, ar indica conştientizarea 

complexităţii procesului de învăţământ, că faptul de a fi student la o universitate de elită, cu 

profesori de elită nu poate fi contrabalansat doar printr-un studiu individual intens. Spunem „ar 

indica” şi nu „indică”, pentru că importanţa pe care studenţii o acordă prezenţei nu este autentică 

decât atunci când se concretizează faptic – iar acest lucru nu poate fi verificat de către studiul 

nostru. Dacă studenţii nu participă constant la procesul de învăţământ prin frecventarea 

cursurilor şi seminariilor, avantajul de a fi student la o universitate de top se diluează până la 

disoluţie. Nu mai vorbim de faptul că, într-o asemenea situaţie de non-implicare, orice atribuire a 

importanţei valorii profesorilor în obţinerea  succesului de către student nu este decât o strategie 

de deresponsabilizare a acestuia din urmă. Un student care nu se implică activ în procesul de 

formare academică şi care, în acelaşi timp, vorbeşte despre importanţa profesorilor în formarea 
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profesională şi succesul în carieră, nu face decât să-şi găsească justificări pentru propria lipsă de 

motivaţie.  

 

D.  Opinii ale cadrelor didactice 

La interviurile focalizate au participat 120 de cadre didactice, câte 30 din fiecare centru 

universitar cuprins în cercetarea noastră.  

Pentru o cercetare care îşi propune ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii învăţământului 

juridic românesc, identificarea perspectivei actorilor implicaţi în acest proces, anume a cadrelor 

didactice, are o importanţă fundamentală. Cu siguranţă, un „insider” beneficiază de o poziţie 

privilegiată, fiind cel mai în măsură să sesizeze problemele din domeniul său, confruntându-se cu 

acestea în mod nemijlocit. Pe de altă parte, tocmai o asemenea apropiere de probleme poate 

creea dificultăţi. Perspectiva locală este problematică tocmai pentru că este locală. Ceea ce 

lipseşte actorului este tocmai perspectiva exterioară şi accesul limitat la datele celorlalţi actori 

aflaţi în situaţii similare de viaţă.  

Cu aceste precauţii de ordin metodologic în vedere, am ales să prelucrăm şi să 

interpretăm datele culese din interviuri. A înţelege ce doresc profesorii de la învăţământul juridic 

românesc este foarte important, însă finalitatea cercetării noastre nu este aceasta. Nu este de la 

sine înţeles că ceea ce doresc, în totalitatea lor, cadrele didactice, este ceea ce e mai bine pentru 

evoluţia învăţământului juridic – aşa cum nu e de la sine înţeles că toţi profesorii ar trebui să 

împărtăşească aceeaşi perspectivă. Realitatea este chiar că nu o fac. 

Dacă ne referim la întrebarea privitoare la structura învăţământului juridic existent, 

vedem că, cadrele didactice de la Universitatea Constantin Brâncuşi apreciază, aproape în 

unanimitate, cum că structura actuală a planurilor de învăţământ corespunde în totalitate 

cerinţelor europene. Profesorii Universităţii Transilvania apreciază structura ca fiind 

satisfăcătoare, echilibrată, însă uşor perfectibilă: ar trebui alocate mai multe ore dreptului 

comunitar, iar disciplinelor din programa de licenţă le-ar trebui alocate mai multe ore în planul 

de învăţământ. Două treimi din cadrele didactice ale Universităţii Româno-Americane apreciază 

structura planurilor  de învăţământ ca fiind foarte bună, iar restul o consideră satisfăcătoare. Doar 
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doi profesori au apreciat programa ca fiind mult prea încărcată, ei propunând eliminarea unor 

discipline de cultură generală (economia, psihologia, disciplinele legate de turism), dar şi a unor 

discipline specializate de drept (dreptul electoral şi cel notarial). Profesorii Universităţii Lucian 

Blaga sunt mai divizaţi în opinii, jumătate apreciind structura ca fiind adecvată sau măcar 

satisfăcătoare, în timp ce cealaltă jumătate consideră că actuala structură a planurilor de 

învăţământ este mult prea încărcată şi excesiv de rigidă. Unul dintre participanţii la interviu 

afirmă că actuala structură satisface mai mult interesele cadrelor didactice decât pe cele ale 

studenţilor. Propunerile de remaniere vizează eliminarea unor discipline, pentru a reduce 

numărul de ore, realocarea numărului de ore, acordând un timp mai mult diciplinelor 

fundamentale, ca şi redistribuirea creditelor, diciplinele fundamentale urmând să beneficieze de 

mai multe credite.  

 Atitudinea favorabilă în ceea ce priveşte structura actuală a planurilor de învăţământ ar fi 

trebuit, conform ipotezelor noastre, să se coreleze cu o folosire parcimonioasă a opţiunilor de 

eliminare a unor discipline. În mod firesc, dacă structura este bună, ea nu ar trebui schimbată. 

Dimpotrivă, cadrele didactice supuse investigaţiei au arătat o disponibilitate deosebită în a 

propune spre eliminare discipline, criteriile avute în vedere rămânând însă, cel mai adesea,  

neclare. Este destul de curios că, în ciuda faptului că aproape toţi profesorii de la Universitatea 

Constantin Brâncuşi cad de acord că planurile de învăţământ corespund normelor europene, ei 

propun o multitudine de eliminări ale unor discipline din planul existent. Ce înseamnă, în aceste 

condiţii, „a corespunde unor norme europene”? E greu de găsit o explicaţie pentru asemenea 

atitudini. Este posibil ca motivele pentru care sunt sugerate eliminări/introduceri de discipline să 

nu aibă legătură cu adecvarea/inadecvarea planurilor de învăţământ. Cineva poate propune o 

disciplină pentru că este interesat să o predea, iar pentru a introduce o nouă disciplină e conştient 

că va trebui renunţat la alta (care va fi aleasă pe criterii mai mult sau mai puţin aleatoare). Pe de 

altă parte, ar părea să existe o constantă în alegerile cadrelor didactice, şi anume, disponibilitatea 

în a renunţa la discipline non-juridice. 40% dintre cadrele didactice ale Universităţii Constantin 

Brâncuşi şi-au exprimat dorinţa de a elimina disciplinele non-juridice din planul de învăţământ! 

O asemenea iniţiativă pare a deriva dintr-o perspectivă îngustă cu privire la formarea juriştilor. A 

considera discipline precum psihologia juridică, retorica, sociologia juridică, filosofia dreptului 

sau comunicarea drept discipline de care ar fi preferabil să ne dispensăm ar putea avea 

consecinţe dramatice în ceea ce priveşte formarea viitorilor absolvenţi. A reduce activitatea unui 
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jurist la aplicarea strictă a unor cunoştinţe de specialitate înguste este o nerealistă. Nu putem 

imagina, de exemplu, o pledoarie de succes a unui avocat care să ignore elemente de retorică sau 

ştiinţele comunicării. De asemenea, decizii legislative legate de subiecte actuale controversate 

precum clonarea, eutanasia sau avortul au implicații sociale şi filosofice profunde. Nu 

întâmplător, prestigiul tradiţional al profesiunilor juridice s-a bazat într-o mare măsură pe largul 

orizont cultural al formării academice din facultăţile de drept.  

 Însă în lumina acestei atitudini surprinzătoare a unui procent semnificativ de cadre 

didactice (aproximativ un sfert dintre cei 120 de profesori intervievaţi), de respingere a 

disciplinelor cu caracter non-juridic, putem înţelege mai bine atitudinile similare ale studenţilor 

în aceeaşi privinţă. Posibil ca desconsiderarea, de către un procent semnificativ din cadrele 

didactice, a tot ce nu înseamnă specialitate strictă s-a transmis într-o oarecare măsură şi 

studenţilor, care într-un procent similar (aproximativ un sfert dintre ei), şi-ar dori eliminarea 

unor/mai multor discipline non-juridice.  

 În afară de atitudinea defavorabilă cu privire la importanţa disciplinelor non-juridice, nu 

poate fi sesizată nici o tendinţă coerentă în propunerile de modificare a planurilor de învăţământ. 

La fel ca în cazul studenţilor, sunt zeci de discipline propuse spre eliminare, fiecare dintre 

acestea întrunind un număr mic de voturi (în multe cazuri câte unul) şi alte zeci de discipline 

propuse spre introducere. Există profesori care doresc eliminarea disciplinei „organizarea 

sistemului juridic”, există profesori care doresc să o introducă (sau să-i schimbe statutul din 

opţională în obligatorie). Cineva îşi doreşte eliminarea retoricii, alţii consideră esenţială 

introducerea acesteia. Însă, cel mai adesea, propunerile de introduceri vizează discipline de 

specialitate îngustă. Ceea ce se poate concluziona din acest amalgam de propuneri este lipsa de 

coerenţă a propunerilor. A „elimina” sau a „introduce” o disciplină anume nu pare să fie rodul 

unei perspective de ansamblu asupra a cum trebuie să arate planurile de învătământ, ci mai 

degrabă a unor idiosincrazii personale. Cu alte cuvinte, perspectiva cadrelor didactice în această 

problemă este fundamental locală şi personală. Aceasta nu se vrea neapărat o critică cât o 

observaţie de ordin metodologic – a avea o perspectivă subiectivă este un lucru absolut firesc. Pe 

de altă parte, relevanţa acestor perspective subiective într-un proiect de îmbunătăţire a 

învăţământului juridic este clar limitată. O asemenea întreprindere nu îşi poate permite să fie 

tributară perspectivelor subiective, oricât de îndreptăţite ar fi acestea. 
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 În afară de eliminarea/introducerea unor discipline, celelalte propuneri de îmbunătăţire 

ale planurilor de învăţământ poartă aceeaşi amprentă locală şi subiectivă. Cel mai adesea, sunt 

propuse schimbări în atribuirea numărului de credite unei discipline anume. Sigur că o asemenea 

întreprindere cum e cea de a aloca un anumit număr de credite unei anumite discipline are, în 

sine, un element ireductibil de arbitrar
3
. Există, de exemplu, propunerea ca disciplinele din 

programa examenului de licenţă să primească un număr foarte mare de credite, în detrimentul 

tuturor celorlalte discipline.  

Alte propuneri vizează reducerea numărului de discipline din programă. La fel ca şi 

studenţii, cadrele didactice ale Universităţii Lucian Blaga acuză încărcarea prea mare a 

programei de studii. De pildă, în anul II, dacă la Universitatea Constantin Brâncuşi sunt alocate 

20 de ore, cursuri sau seminarii, într-o săptămână, la Sibiu studenţii au cu 8 ore/săptămână mai 

mult.  

 Cadre didactice de la Universitatea Transilvania din Braşov propun reducerea sau 

comasarea unor discipline şi utilizarea timpului economisit astfel pentru activităţi practice ale 

studenţilor în instituţii jurisdicţionale, derulate pe bază de parteneriate – instanţe de judecată, 

parchete de pe lângă instanţe de judecată, notariate, departamente juridice din instituţii şi 

autorităţi publice sau din societăţi comerciale, cabinete de avocatură. Asemenea propuneri vin în 

întâmpinarea dorinţei studenţilor de a face mai multă „practică”. O altă propunere vizează 

regândirea orelor de limbi străine astfel încât aceste discipline să capete specificitate juridică, să 

fie predate de jurişti buni cunoscători ai limbilor străine şi ai sistemului juridic căruia îi aparţine 

acea limbă străină.  

 O propunere cu caracter mai general vizează compatibilizarea programelor analitice, 

pentru a evita suprapunerile tematice între discipline care studiază teme similare. 

 În ceea ce priveşte factorii succesului profesional al studenţilor, răspunsurile profesorilor 

sunt surprinzător de aemănătoare cu cele oferite de studenţi. La fel ca aceştia din urmă, profesorii 

                                                             
3 Nu există nimic intrinsec într-o disciplină de studiu care să determine cu necesitate ca ea să primească un anumit număr de 
credite şi nu altul. De pildă, Dreptul penal general are alocate 8 credite la Universitatea Lucian Blaga şi 12 la Constantin 
Brâncuşi. Asta nu înseamnă neapărat că disciplina este considerată mai importantă într-un caz şi mai puţin importantă în altul, ci 
doar că, programa anului II fiind mai încărcată la Universitatea din Sibiu decât la cea din Târgu Jiu, acelaşi număr de credi te a 
trebuit să fie împărţit la mai multe discipline. 
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consideră ca fiind esenţială competenţa şi dăruirea pedagogică a cadrelor didactice. Într-o măsură 

mai mică sunt invocaţi factori precum motivaţia şi efortul individual al studentului, cultura 

generală şi bagajul de cunoştinţe acumulat de student de-a lungul anilor, modul de organizare a 

sesiunilor de cursuri şi practică, opţiunea pentru o abordare nouă a raporturilor dintre profesor şi 

student, centrate pe parteneriat şi stimulare a activităţilor inovative şi de cercetare, buna 

comunicare dintre titularul de curs şi cadrul didactic ce se ocupă de activitatea de seminarizare, 

realizarea unui echilibru între teorie şi practică, dotările instituţiei de învăţământ.  

 Această auto-atribuire de importanţă a cadrelor didactice în ceea ce priveşte succesul 

profesional al studenţilor este explicabilă în măsura în care fiecare actor social tinde să-şi 

supraaprecieze impactul acţiunilor sale asupra fenomenelor şi evenimentelor sociale. Dacă 

pentru student afirmarea importanţei profesorului în obţinerea succesului profesional era o 

chestiune de atribuire externă, pentru cadrele didactice, aceeaşi alocare a importanţei este o 

chestie de atribuire internă. Diferenţa e semnificativă, dar chiar şi aşa este interesant de observat 

că una din consecinţele acestei auto-atribuiri este tocmai de-responsabilizarea studentului. Pe 

bună dreptate, ne putem întreba în ce măsură perspectiva cadrelor didactice în această privinţă a 

influenţat atitudinea generală a studenţilor. Din păcate, nu putem ignora, în analiza noastră, criza 

demografică cu care se confruntă învăţământul universitar românesc ca urmare a ajungerii la 

maturitate a generaţiilor născute după ’89. Scăderea continuă a populaţiei de absolvenţi de liceu 

a condus (şi conduce în continuarea) la o transformare profundă a raportului cerere/ofertă în 

educaţie. Sigur că analogiile economice au relevanţă limitată în domeniul educţiei, însă lipsa 

obiectivă a „cererii”, exprimată prin numărul din ce în ce mai scăzut de potenţiali studenţi, obligă 

universităţile – şi prin extensie cadrele didactice – să regândească strategiile de atragere a 

candidaţilor/de menţinere a studenţilor în învăţământul universitar (iar scăderea pretenţiilor faţă 

de studenţi poate fi o astfel de strategie).  

 În ceea ce priveşte atitudinea cadrelor didactice faţă de dotarea universităţilor, observăm 

o diferenţă semnificativă între profesorii Universităţii Româno-Americane, care se declară 

extrem de mulţumiţi de dotarea propriei universităţi şi cadrele didactice de la universităţile 

partenere. Aceştia din urmă se declară într-o măsură mai mică satisfăcuţi/mulţumiţi de dotări, 

fiind invocate limitări ale accesului facil la informaţii online, insuficiente dotări cu 

videoproiectoare şi imprimante, săli de curs şi seminar insuficiente şi nu totdeauna adecvate 
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numărului de studenţi. De asemenea, cadrele didactice de la Universitatea Transilvania sunt 

nemulţumite de lipsa unei biblioteci proprii, specializate, distincte de Biblioteca Centrală a 

Universităţii. 

 În unanimitate, cadrele didactice apreciază importanţa prezenţei la activităţile didactice 

ca fiind esenţială, atât pentru pregătirea individuală a studentului, dar şi pentru crearea unui 

mediu stimulativ de schimb de idei şi de creativitate. Se consideră că este de maximă importanţă 

creşterea frecvenţei la cursuri şi seminarii, pentru aceasta fiind propuse o serie de strategii 

precum:  

- impunerea unui procent minim de participare la aceste activităţi sau, în unele opinii, 

impunerea ca obligatorie a acestei participări. La unele universităţi această strategie 

este pusă în practică cu succes; 

- sporirea atractivităţii cursurilor şi seminariilor prin adaptarea şi modernizarea 

tehnicilor şi metodelor de predare; 

- micşorarea numărului de studenţi dintr-o grupă 

 

În ceea ce priveşte atitudinea faţă de sistemul de evaluare, cadrele didactice de la 

Universitatea Constantin Brâncuşi şi Româno-Americană consideră că sistemul actual este în 

mare măsură corect, însă ar trebui introdus sistemul examinării orale. Examinarea orală este 

practicată la Universitatea Transilvania, cadrele didactice de acolo considerând că evaluarea 

studenţilor de la facultăţile de drept ar trebui să fie concentrată pe examinarea orală.  

Cadrele didactice de la Universitatea Lucian Blaga sunt de părere că examenele 

tradiţionale, în care studentul este pus să reproducă materia memorată pentru examen, ar trebui 

să fie înlocuite cu evaluări mai moderne, cum ar fi realizarea unor proiecte complexe care să 

îmbine noţiunile teoretice cu cele practice. 

Dacă unii profesori doresc folosirea pe scară mai largă a examinării de tip grilă, alţii 

apreciază că o asemenea examinare nu este una veritabilă, exprimarea şi limbajul juridic ale 

studenților neputând fi astfel evaluate. Au fost exprimate şi opinii care solicită un mai mare grad 
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de transparentizare a evaluării, astfel ca fiecare cadru didactic să prezinte, la începutul activităţii 

de predare, criteriile de evaluare. 

În ceea ce priveşte relaţiile cu studenţi, cadrele didactice de la cele patru universităţi 

apreciază că acestea se bazează pe respect reciproc, colaborare, respectarea demnităţii studenţilor 

şi pe stimularea calităţilor dovedite în procesul educaţional. În general, aprecierile profesorilor 

coincid cu aprecierile studenţilor în această privinţă. Ceea ce par să nu conştientizeze cadrele 

didactice este profunda nemulţumire a studenţilor cu privire la calitatea şi cantitatea cunoştinţelor 

practice asimilate. Este însă greu de înţeles ce înseamnă „comunicare bazată pe respect 

reciproc”, în condiţiile în care cea mai importantă nemulţumire a studenţilor nu este cunoscută de 

cadrele didactice. Este greu de imaginat o rezolvare a unei probleme care nici măcar nu este 

formulată explicit.  

  



    

  

UNIUNEA EUROPEANĂ G U V E R N U L  R O M Â N I E I 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondu l Social European 

POS DRU 
2007-2013 

In s t ru m e n te  S t ru c tu ra l e  

2007 - 2013 

 
        

 

          OIPOSDRU 

 

Proiect implementat de Universitatea Româno-

Americană în parteneriat cu Universitatea Transilvania 

din Braşov, Universitatea Constantin Brâncuşi din 

Târgu Jiu şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

37 

 

 
 

Universitatea 

Româno-Americană 

ANEXE 

Anexa 1. Grafice şi tabele 

1. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de structura planurilor de 

învăţământ, detaliată pe ani de studii 

 

 

 

Structura planurilor de învățământ 

Echilibrată/bu

nă 

Satisfăcăt

oare 

Nu prea bună/ ar 

trebui mai bine 

structurate planurile 

de învățământ 

Dezorganizat

ă NR 

     

Anul de 

studii 

I 86.7% 3.3% .0% .0% 10.0% 

II 70.0% 16.7% 6.7% 3.3% 3.3% 

II

I 

53.3% 16.7% 23.3% 3.3% 3.3% 

I

V 

60.0% 26.7% .0% 10.0% 3.3% 
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2. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de prestaţia cadrelor 

didactice  
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3. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de prestaţia cadrelor 

didactice, defalcată pe anii de studii 
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4. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de cunoştinţele teoretice 

asimilate 
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5. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de cunoştinţele teoretice 

asimilate, defalcată pe ani de studii 
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6. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de cunoştinţele practice 

asimilate 
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7. Atitudinea studenţilor Universităţii Româno-Americane faţă de cunoştinţele practice 

asimilate, defalcate pe ani de studii  
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8.  Relaţiile studenţilor Universităţii Româno-Americane cu cadrele didactice 

 

 

 

 


