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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Transformările
operate în ultimii ani în domeniul învăţămîntului superior, declanşate în
mod firesc din nevoia de schimbare, au ajuns tot mai mult să fie regîndite
din perspectiva compatibilităţii sistemului naţional de formare profesională
cu cel european, dar şi a integrării educaţionale – treaptă necesară în
integrarea politică, economică, valorică etc. Printre priorităţile
schimbărilor se numără îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei
învăţămîntului superior, astfel încît curriculumul universitar să corespundă
necesităţilor în perpetuă schimbare ale studenţilor şi cerințelor
angajatorilor. În acest context, calitatea curriculumului universitar a
devenit conceptul-cheie al politicilor educaţionale, avînd o semnificaţie
strategică şi determinativă prin funcţiile şi finalităţile sale în dezvoltarea
socioeconomică a ţării. Curriculumul universitar de calitate îşi are
dimensiunile şi demersurile sale, a căror realizare necesită aplicarea unui
sistem de management eficient.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea
problemelor de cercetare. În condiţiile sporirii cerinţelor socioeconomice, comunitare, educaţionale şi individuale faţă de învăţămîntul
superior, în genere, şi faţă de curriculumul universitar, în speţă, apare
necesitatea conceptualizării şi implementării unui management al
curriculumului care să conducă la creşterea performanţelor academice şi
formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru piaţa muncii.
Valoarea curriculumului şi a managementului curriculumului
universitar pentru formarea specialiştilor competenţi şi competitivi pe piaţa
muncii este recunoscută atît la nivelul Uniunii Europene, precum şi în
Republica Moldova. Politicile promovate în Uniunea Europeană identifică,
în mod clar, importanţa modernizării curriculumului universitar din
perspectiva: Declaraţiei de la Bologna (1989); Convenţiei de la Lisabona
(1997); Declaraţiei de la Sorbona (1998); Comunicatului Conferinţei de la
Berlin (2003) etc.
Declaraţia de la Bologna (1989) – declarată drept Magna Carta a
Universităţii Europene – consemnează principiile de funcţionare a
universităţii moderne: principiul întîi este cel al autonomiei universitare ca
instituţie, în care cercetarea şi învăţarea trebuie să fie independente moral
şi intelectual de orice autoritate politică şi putere economică; cel de-al
doilea principiu afirmă că învăţămîntul şi cercetarea trebuie să fie
inseparabile, deci se precizează că libertatea în cercetare şi învăţămînt este
principiul fundamental al vieţii universitare.
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Aceste prevederi sînt clar stipulate în Declaraţia de la Lisabona a
Asociaţiei Universităţilor Europene (2007), stabilindu-se patru domenii ce
caracterizează o universitate modernă:
– autonomia organizaţională – libertatea universităţii de a-şi determina
structura, forma de conducere şi relaţiile de subordonare şi
responsabilitate;
– autonomia financiară – libertatea universităţii de asigurare a
veniturilor şi de alocare a resurselor financiare, stabilirea taxelor de
studii, taxelor de cazare în cămine, a taxelor pentru serviciile prestate,
taxelor de finanţare a cercetării universitare;
– autonomia resurselor umane – libertatea universităţii de a recruta şi a
selecta resurse umane calificate, responsabilitatea încheierii
contractelor de muncă, stabilirea nivelului salariilor, sporului la salariu
în funcţie de valoarea potenţialului uman;
– autonomia academică – libertatea şi responsabilitatea universităţii de a
dezvolta programe proprii de studii, definirea structurii şi a
conţinutului curriculumului universitar, responsabilitatea asigurării
calităţii acestor programe [23].
În legislaţia naţională, autonomia universitară, inclusiv cea academică,
este garantată de Codul Educaţiei, art. 79: „autonomia universitară este
garantată de stat şi reprezintă cadrul instituţional în care se exercită
libertăţile academice asociate procesului educaţional şi cercetării, şi, în
special, celui curricular” [9].
Calitatea curriculumului şi a managementului curriculumului
universitar este una dintre cele mai importante cerinţe atît pentru
învăţămîntul superior, în genere, cît şi pentru fiecare instituţie de
învăţămînt superior, în parte. Astfel, orice instituţie de învăţămînt superior,
în contextul autonomiei universitare, este responsabilă – în mod autonom –
de dezvoltarea politicilor curriculare instituţionale.
Curriculumul şi managementul curriculumului educaţional au devenit
obiectul multor studii şi cercetări ştiinţifice ale savanţilor internaţionali şi
naţionali: F. Bobbit [49] (fundamentarea teoriei şi a modelului
curriculumului centrat pe obiective), R. Tayler [53] (conceptualizarea
paradigmei curriculare), D’Hainaut [21] (fundamentarea curriculumului
centrat pe demersuri transdisciplinare), J. Dewey [20] (fundamentarea
curriculumului centrat pe cel ce învaţă), S. Cristea [14] (conceptualizarea
curriculumului structurat sferic), A. Crişan [16] (accentuarea laturi
experimentale şi experienţiale a curriculumului), Vl. Guţu [29]
(conceptualizarea curriculumului de bază şi a curriculumului universitar),
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V. Pâslaru, L. Papuc, I. Negură [40] (fundamentarea epistemologică şi
praxiologică a curriculumului pedagogic universitar), C. Platon [43]
(conceptualizarea evaluării cadrelor didactice universitare), V. Gh.
Cojocaru [10] (conceptualizarea reformei manageriale în învăţămîntul
superior), N. Velişco [46] (dezvoltarea Planului-cadru pentru
învăţămîntul superior), D. Patraşcu [41] (dezvoltarea componentei
tehnologice în cadrul curricular), O. Dandara [18] (proiectarea carierei);
T. Callo [8] (fundamentarea teoretică a paradigmei integralităţii,
integrarea cercetării şi a învăţămîntului superior), S. Baciu [4]
(fundamentarea teoriei şi metodologiei managementului calităţii în
învăţămîntul superior), V. Cojocaru [11] (fundamentarea cadrului teoretic
al managementului educaţional), V. Andriţchi [1, 2] (fundamentarea
managementului resurselor umane în învățămînt), N. Bucun [5, 6]
(conceptualizarea standardelor educaţionale).
Dacă cercetările menţionate au avut drept obiect de cercetare
curriculumul în diverse forme de manifestare, iar aspectele manageriale au
fost tratate complementar, apoi cercetarea L. Pogolşa [45] completamente
este dedicată problematicii managementului curriculumului (fundamentarea
teoriei şi praxiologiei managementului curriculumului preuniversitar).
Menţionînd nivelul înalt al cercetărilor în domeniul curriculumului,
constatăm insuficienţa cercetărilor în domeniul managementului
curriculumului universitar, inclusiv în contextul autonomiei universitare.
Este o situaţie determinată de mai mulţi factori:
• lipsa structurilor naţionale de cercetare şi management al
curriculumului universitar;
• dominarea demersului experienţial în promovarea managementului
curriculumului la nivel instituţional;
• numărul insuficient de conceptori şi manageri în domeniul curricular;
• lipsa unui referenţial instituţional privind sistemul de funcţii
manageriale cu referire la curriculumul universitar;
• lipsa unui concept unitar al managementului curriculumului universitar etc.
Aşadar, în teoria şi practica învăţămîntului superior s-a creat o situaţie,
cînd, pe de o parte, teoria curriculumului devine factorul principal al
dezvoltării învăţămîntului superior prin integralitatea demersurilor sociale,
economice şi educaţionale, iar pe de altă parte – problema curriculumului
şi a managementului curriculumului în condiţiile autonomiei universitare
rămîne cercetată insuficient, ceea ce condiţionează elaborarea unui model
conceptual unitar al managementului curriculumului universitar.
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Pornind de la această contradicţie, situaţia reală, dar şi de la
oportunităţile şi strategiile naţionale de dezvoltare a învăţămîntului
superior, formulăm problema cercetării: care sînt bazele epistemologice şi
praxiologice ale managementului curriculumului universitar în condiţiile
autonomiei instituţionale, valorificate ierarhic de către structurile
universitare abilitate asigurînd calitatea proiectării, implementării şi
monitorizării curriculumului universitar?
Scopul cercetării: determinarea bazelor teoretice şi praxiologice ale
managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei
instituţionale.
Obiectivele cercetării:
– Analiza abordărilor cu privire la curriculum şi managementul
curriculumului universitar.
– Identificarea şi analiza tendinţelor în dezvoltare a managementului
curriculumului universitar pe plan naţional şi internaţional.
– Conceptualizarea managementului curriculumului universitar în
condiţiile autonomiei instituţionale.
– Identificarea şi examinarea condiţiilor care determină funcţionalitatea
managementului curriculumului universitar.
– Validarea experimentală a modelului conceptual de management al
curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.
– Analiza calitativă şi cantitativă a datelor experimentale obţinute.
Baza epistemologică a cercetării o constituie: teoria sistemelor; teoria
managementului educaţional; teoria curriculumului; teoria finalităţilor;
teoriile psihologice ale instruirii.
Metodologia cercetării: analiza literaturii de specialitate; modelarea
teoretică; anchetarea, observaţia; metoda expertizei; experimentul
pedagogic; metode statistice.
Noutatea ştiinţifică a cercetării constă în: fundamentarea teoretică a
curriculumului universitar în calitate de obiect al managementului
educaţional din perspectiva psihocentrică şi sociocentrică, culturală şi
profesională; stabilirea particularităţilor managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale: corelarea demersului
pedagogic cu cel managerial, abordarea concentrică a demersurilor
manageriale, corelarea „autonomie universitară – autonomie curriculară”;
conceptualizarea managementului curriculumului universitar în condiţiile
autonomiei instituţionale: abordarea paradigmatică, integralistă,
teleologică, praxiologică, psihologică şi factorială; stabilirea rolului
condiţiilor extracurriculare în realizarea managementului curriculumului
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universitar: ierarhizarea, funcţionalitatea, coerenţa, flexibilitatea,
transdisciplinaritatea, racordarea la dimensiunea socioprofesională;
elaborarea referenţialului funcţiilor cu referire la structura managerială în
calitate de mecanisme al realizării managementului curriculumului
universitar: diagnosticarea, conceptualizarea, proiectarea, implementarea,
monitorizarea, evaluarea, reglarea, comunicarea.
Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea bazelor
epistemologice şi praxiologice ale managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale valorificate ierarhic de
către structuri instituţionale, asigurînd calitatea proiectării, implementării
şi monitorizării curriculumului universitar.
Semnificaţia teoretică a cercetării rezidă în:
• dezvoltarea teoriei curriculumului educaţional prin definirea
conceptului de curriculum universitar şi structurarea acestuia pe
domenii, cicluri, programe de formare academică;
• dezvoltarea teoriei managementului curriculumului universitar prin
definirea acestui fenomen şi stabilirea conexiunii dintre curriculum şi
management educaţional;
• modelizarea managementului curriculumului universitar în condiţiile
autonomiei universitare: structuri, principii, funcţii, dimensiuni.
Valoarea aplicativă a cercetării este reprezentată de:
• aplicarea rezultatelor cercetării în instituţiile de învăţămînt superior;
• aplicarea rezultatelor în formarea conceptorilor de curricula şi a
managerilor de curricula;
• utilizarea recomandărilor în promovarea modelului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.
Tezele ştiinţifice înaintate spre susţinere:
1. Managementul curriculumului universitar, conceput în baza
integralizării cadrului managerial şi celui curricular şi realizat în
condiţiile autonomiei instituţionale reprezintă un (sub)sistem şi un
proces de conceptualizare, proiectare, implementare şi monitorizare a
curriculumului în diferite ipostaze de funcţionare.
2. Modelul conceptual de management al curriculumului universitar se
axează pe:
• teoria sistemelor: interconexiunea elementelor structurale
constituente;
• teoria generală a curriculumului: paradigma sociocentrică şi
psihocentrică centrată pe rolul prioritar al finalităţilor
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învăţămîntului superior;
teoria finalităţilor: abordarea teleologică a competenţelor din
perspectiva psihologică, pedagogică şi propriu zis, curriculară;
• teoriile psihologice ale instruirii (principii şi legităţi) şi ale
personalităţii (factori de formare a personalităţii absolventului);
• teoria managementului educaţional: interacţiunea demersurilor de
conceptualizare, proiectare, implementare, monitorizare, dezvoltare,
comunicare.
3. Factorii determinanți (condițiile externe și interne) ai funcţionalității
managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei
instituţionale ţin de: conceperea curriculumului academic în raport cu
trei cicluri ale învăţămîntului superior; raportarea la prevederile
Cadrului European al Calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor,
dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calităţii.
4. Abordarea ciclică a demersurilor manageriale raportate la fiecare
dimensiune
a
managementului
curriculumului
universitar
complementează cadrul funcţional al structurilor organizaţionale şi
ştiinţifico-didactice abilitate, evidenţiind priorităţile pentru fiecare din
ele, dar şi aspectele de interconexiune, asigurînd în aşa fel eficienţa
managementului curriculumului, şi, respectiv, a formării profesionale a
studenţilor.
Experimentul s-a realizat în: Universitatea Tehnică a Moldovei;
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Academia de Studii
Economice a Moldovei.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin diverse publicaţii,
seminare, discuţii, elaborarea actelor normative în domeniul învăţămîntului
superior. Aspecte ale cercetării au fost promovate în cadrul conferinţelor
ştiinţifice în anii 2013-2016: Conferinţa ştiinţifică internaţională USM
„Învăţămîntul universitar şi piaţa muncii: conexiuni şi perspective”,
21.11.2014; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională US Comrat
„Ştiinţă, educaţie, cultură”, 11.02.2015; Conferinţa ştiinţifică
internaţională IŞE „Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi”, 0507.11.2015; Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională US Comrat
„Ştiinţă, educaţie, cultură”, 04.02.2016.
Publicaţii la tema tezei: Rezultatele cercetării sînt reflectate în 2
articole în reviste de circulaţie naţională, 4 articole în colecţiile
conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi într-o monografie colectivă.
Sumarul compartimentelor tezei. Teza include: introducere, trei capitole,
•
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concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 195 de titluri, 3 anexe, 20
de tabele, 19 figuri. Volumul tezei conţine 137 de pagini de text de bază.
Cuvinte-cheie: curriculum universitar, autonomie universitară,
management al curriculumului, model conceptual de management al
curriculumului universitar, diagnosticare, conceptualizare, proiectare,
implementare, monitorizare, evaluare.
CONŢINUTUL TEZEI
În Introducere sînt prezentate premisele teoretice şi practice care
fundamentează actualitatea şi importanţa problemei abordate, sînt
formulate scopul, obiectivele şi noutatea ştiinţifică a cercetării. Este
argumentată importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării şi modul
în care s-a făcut aprobarea rezultatelor cercetării.
În capitolul 1, „Cadrul analitic al managementului curriculumului
universitar în contextul autonomiei instituţionale”, se analizează
curriculumul în diferite ipostaze în plan sincronic şi diacronic din
perspectiva pedagogică şi managerială, se deduce şi se formulează un set
de repere/orientări în vederea conceptualizării managementului
curriculumului universitar, se analizează problematica managementului
curriculumului şi se deduc principiile managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.
Evoluţia curriculumului ca fenomen se încadrează într-o ordonare
istorică cu referire la semnificaţiile atribuite conceptului de curriculum:
etapa premodernă/tradiţională (sec.XVII-sec.XIX); etapa modernă (prima
jumătate a sec.XX), etapa postmodernă (a doua jumătate a sec.XX).
Evoluţia acestor semnificaţii a fost una spectaculoasă: de la curriculum ca
curs/programa de studii la curriculum ca teorie şi paradigmă pedagogică.
Generalizînd definiţiile şi abordările curriculumului (V.Dewey, T.Bobbit,
R.Tyler, G.Mialaret, J.Kerri, P.Hirst, S.Cristea, D.Potolea, I.NegreţDobridor, V.Guţu etc.) deducem următoarele prevederi:
1. Curriculumul, în sens larg, la nivel de politici educaţionale, defineşte
sistemul de procese decizionale manageriale care preced, acompaniază
şi
urmează
conceptualizarea,
proiectarea,
implementarea,
evaluarea/monitorizarea şi reglarea continuă şi didactică a materiei,
substanţei curriculare.
În sens restrîns, curriculumul desemnează sistemul documentelor de
tip reglator şi normativ în cadrul cărora se consemnează finalităţile,
conţinuturile şi activităţile de învăţare.
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2. Curriculumul ca paradigmă şi teorie, în viziunea postmodernă, se
axează pe interconexiunea abordărilor psihocentrice şi sociocentrice a
educaţiei reflectînd rolul prioritar al finalităţilor educaţionale
(S.Cristea, I.Negreţ-Dobridor, V.Guţu).
3. Curriculumul ca sistem este un construct constituit din componente,
aflate în permanentă conexiune şi interdependenţă, şi în acelaşi timp,
fiecare componentă poate realiza funcţiile specifice proprii concrete cu
anumite obiective/finalităţi (vezi: Fig.1).
În contextul acestor prevederi se identifică cel puţin şase componente
ale curriculumului universitar care se află în permanentă interdependenţă,
şi interacţiune şi în mare parte determină eficienţa/calitatea învăţămîntului
superior: curriculum concept/concepţie, curriculum domeniu, curriculum
structură, curriculum produs, curriculum conţinut, curriculum proces
(acţiune). Structura acestor componente se încadrează în logica construirii
(sub)sistemelor educaţionale cu intrări şi ieşiri, funcţii proprii, specifice în
cadrul dezvoltării/funcţionării ciclice şi pe spirală.

Fig.1. Curriculumul universitar ca sistem (metastructură) [29]
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Analiza diferitor abordări şi concepte referitor la curriculum, ne
permite să deducem şi să formulăm un set de repere/orientări în vederea
conceptualizării managementului curriculumului universitar:
• curriculumul paradigmă şi teorie angajează şi determină
interconexiunea cadrului managerial şi conceptual în structura
managementului curriculumului;
• curriculumul ca sistem determină dimensiunea structurală a
managementului curriculumului cu respectivele procese şi acţiuni
specifice fiecărui element de sistem;
• curriculumul ca produs angajează dimensiunea proiectivă specifică
fiecărui document curricular în parte;
• curriculumul ca proces determină clar demersurile de: proiectare,
implementare, monitorizare, reglare, predare-învăţare-evaluare;
• curriculumul ca finalitate angajează procedurile manageriale de
stabilire şi evaluare a finalităţilor, în cazul dat, a celor academice.
Deşi domeniul managementului curriculumului se conturează ca
prioritate pentru cercetarea pedagogică, problematica organizării activităţii
manageriale; coordonării şi monitorizării implementării produselor
proiectării curriculare, diagnosticării, evaluării continue şi reglării
operative a implementării proiectelor curriculare; evaluării multilaterale a
produselor curriculare se regăsesc în măsură redusă în cercetarea
curriculară [48, p.6]
Managementul curriculumului, fiind parte componentă a
managementului educaţional, poate fi privit ca o dimensiune relativ
autonomă, avînd specificul şi caracteristicile proprii:
• dihotomia obiectului managerial - resursele umane şi curriculumul
propriu-zis;
• corelarea funcţiilor manageriale şi a funcţiilor curriculare;
• caracterul continuu al dezvoltării curriculumului.
Analiza studiilor ce vizează managementul general, managementul
educaţional şi al curriculumul universitar, precum şi fundamentele
teoretice generale, duc la definiţia managementului curriculumului
universitar. Managementul curriculumului universitar, în accepţiunea
noastră, presupune un sistem complex de acţiuni manageriale care preced,
însoţesc şi urmează diagnostica, conceptualizarea, proiectarea,
elaborarea, implementarea, evaluarea, monitorizarea permanentă şi
dinamică a setului de experienţe de învăţare oferite de universitate şi
11

conceptualizează ansamblul de documente de tip reglator sau de altă natură
în cadrul cărora se consemnează experienţele de învăţare.
Conceptualizarea
managementului curriculumului
universitar
presupune identificarea clară a dimensiunilor/elementelor acestui
fenomen. Aceste dimensiuni/ elemente se deduc din însăşi esenţa şi
conceptul curriculumului şi al managementului educaţional.
Abordarea managerială şi pedagogică a managementului
curriculumului universitar ne permite să deducem următoarele prevederi
ale managementului curriculumului universitar:
• corelarea dimensiunii manageriale şi pedagogice pe verticală şi
orizontală în cadrul managementului curriculumului universitar
(abordarea praxiologică presupune integralizarea tuturor activităţilor în
cadrul unei abordări interdisciplinare);
• abordarea dublă concentrică a dimensiunii manageriale în cadrul
managementului curriculumului universitar (principiul asigură
aplicarea aceloraşi instrumente/mijloace manageriale la nivel de sistem
curricular şi la nivel de subsisteme curriculare);
• specificarea acţiunilor manageriale în raport cu tipologia
curriculumului proiectat;
• stabilirea acţiunilor dominante în raport cu componenta managerială şi
tipologia curriculumului. De exemplu, conceptualizarea curriculumului
presupune două activităţi dominante: organizarea şi motivarea
conceptorilor de curricula şi investigarea şi producerea unui concept al
curriculumului raportat la politicile educaţionale existente sau de
perspectivă;
• conducerea participativă în cadrul managementului curriculumului
universitar (asigurarea unei comunicări eficiente între toţi participanţii
în acest proces);
• funcţionarea structurilor şi grupurilor permanente şi temporare în
cadrul managementului curriculumului universitar determinat
teleologic (obiectivele pe termen lung se realizează de grupuri
permanente, iar obiectivele pe termen scurt – de grupuri temporare);
• dezvoltarea continue a curriculumului universitar. Acest principiu este
dedus din logica funcţionării paradigmelor curriculare la etapa
postmodernă şi contextualizată în permanentă schimbare. Transferul
principiului dat în dimensiunea praxiologică presupune crearea
mecanismelor de monitorizare, reconceptualizare, reproiectare,
construcţie, reconstrucţie permanentă a curriculumului în toate formele
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sale de manifestare.
Prevederile deduse ghidează întregul proces al managementului
curriculumului prin transpunerea acestora în indicatori, norme şi acţiuni
concrete raportate la diferite componente ale managementului
curriculumului universitar: diagnosticare, conceptualizare, concepere/
proiectare, implementare, monitorizare/evaluare [30, p. 109-112].
În capitolul 2, „Conceptualizarea managementului curriculumului
universitar în contextul autonomiei instituţionale”, se fundamentează
modelul conceptual de management al curriculumului universitar din
perspectivă teoretică şi praxiologică, se identifică sistemul de condiţii care
determină funcţionalitatea şi eficienţa managementului curriculumului
universitar.
Conceptualizarea managementului curriculumului necesită o abordare
sistemică, adică integrarea într-o abordare unitară a diferitelor căi de
perfecţionare a componentelor acestuia, într-un cadru de referinţă, şi
raportarea lor la finalităţile respectivului proces. În contextul dat,
curriculumul este considerat a fi un sistem (care face parte dintr-un
macrosistem), iar elementele sale componente sînt subsisteme.
Subsistemele ce formează un sistem interacţionează, fiind guvernate de
propriile obiective, dar se supun finalmente legităţilor sistemului.
Trebuie să menţionăm un şir de avantaje privind abordarea sistemică a
managementului curriculumului:
1. Sistemul este încadrat într-un macrosistem căruia i se subordonează şi
contribuie la realizarea finalităţilor acestuia.
2. Scoate în evidenţă interrelaţiile sistemului Managementului
Curriculumului cu macrosistemul - sistemul educaţional din care face
parte.
3. Structura sistemului Managementului Curriculumului este determinată
de subsistemele componente (concepere, implementare, evaluare etc.)
şi relaţiile dintre ele.
4. Interrelaţiile dintre sisteme pot fi de tip cauză-efect.
5. Subsistemele sînt guvernate de obiectivele lor, care reies din
obiectivele sistemului şi macrosistemului.
6. Subsistemele contribuie, prin propriile obiective, la realizarea
finalităţilor sistemului.
7. Sistemele se caracterizează prin funcţionalitate.
8. Eficienţa funcţionalităţii sistemului rezultă din, măsura în care a fost
atinsă finalitatea respectivă.
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În contextul acestor idei, Managementul Curriculumului, ca sistem,
constă dintr-un ansamblu unitar de elemente care se află în legătură
reciprocă, acţionează între ele, sînt interdependente şi formează o unitate
specifică cu mediul. Managementul Curriculumului ca sistem este integrat
în cadrul unui sistem superior (este parte componentă a ME, procesului
educaţional, organizaţiei academice, iar elementele lui sînt subsisteme de
ordin inferior, prezentîndu-se drept caracteristici de sistem prin structuri,
domenii, acţiuni, organizate pentru realizarea unei anumite finalităţi.
În consecinţă, teoria sistemelor ne permite să deducem reperul
abordării sistemice ale managementului curriculumului universitar.
Un alt reper de fundamentare a managementului curriculumului
universitar ţine de teoria generală a curriculumului, care în contextul
postmodernismului se abordează în plan paradigmatic.
Paradigma reprezintă o construcţie mentală, care oferă unei societăţi,
unei comunităţi ştiinţifice sau unui domeniu de cunoaştere o bază necesară
pentru crearea unei identităţi de sine, pentru soluţionarea unor probleme
sau situaţii problematice cu care se confruntă.
Paradigma curriculumului se axează pe afirmarea rolului prioritar al
finalităţilor educaţiei, la nivelul oricărui proiect pedagogic. În funcţie de
finalităţi se structurează şi celelalte elemente ale modelului curricular de
abordare a instruirii, adică metodele de predare-învăţare, strategiile de
evaluare şi conţinuturile. Această paradigmă, abordează educaţia la nivel
global, deoarece ea are în vedere toate componentele fundamentale ale
acesteia: funcţia centrală (formarea şi dezvoltarea personalităţii
individului) şi structura de bază (relaţia educator-educat), finalităţile care
stau la baza oricărui proiect de formare şi dezvoltare a personalităţii,
conţinuturile şi formele generale ale educaţiei, realizabile prin activităţile
din cadrul sistemului şi procesului de educaţie/învăţămînt şi metodologia
de predare-învăţare-evaluare [19, p.105-107].
Teoria finalităţilor face parte din ansamblul reperelor conceptuale
privind conceperea managementului curriculumului universitar.
Din perspectivă teleologică, finalitatea exprimă intenţii sau scopuri
angajate cu referire la diferite niveluri/aspecte/dimensiuni de educaţie,
proces de învăţămînt, activităţi de predare-învăţare concrete. Prin
intermediul principalelor lor componente – scopurile, obiectivele,
competenţele – finalităţile asigură abordarea teleologică a educaţiei care
identifică prezenţa factorului conştient, intenţional, determinat în
proiectarea oricărei activităţi sau acţiuni cu funcţie formativă explicită.
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Finalităţile, în plan teleologic, se proiectează la grad diferit de
generalitate şi complexitate pe termen lung, mediu şi scurt şi reprezintă un
instrument de orientare a educaţiei şi a acţiunilor educaţionale concrete.
Finalităţile educaţiei – ca unităţi dinamice dintre ideal, scop şi
obiective/ competenţe – sînt rezultatul unor opţiuni mereu în schimbare şi,
ca atare, ele nu pot fi prescrise odată pentru totdeauna. Ele trebuie să permită
deschideri faţă de valori variate, înnoite, care să dinamizeze atît individul, cît
şi societatea.
Un alt cadru de referinţă se axează pe două categorii de repere
importante
privind
constituirea/fundamentarea
managementului
curriculumului universitar: repere privind teoriile psihologice ale instruirii
şi repere privind teoriile personalităţii.
Psihologia ca ştiinţă despre psihic şi despre legităţile activităţii psihice
studiază procesul învăţării ca o dimensiune a activităţii umane:
succesiunea dinamică a motivărilor psihice şi a comportamentelor;
specificul legităţilor activităţilor de învăţare; raportul dintre învăţare,
dezvoltare şi formare; condiţiile individuale ale învăţării; caracteristice
tipologice ale personalităţii etc.
Managementul curriculumului îşi asigură eficacitatea şi eficienţa
axîndu-se pe teoriile personalităţii. Calea spre un model al personalităţii
constă în aprofundarea procesului de personalizare, de interiorizare,
subiectualizare a normelor sociale, concomitent şi corelat cu operaţia de
proiectare, obiectivare şi obiectivizare a trăirilor interne, de integrare a
acestor sisteme psihice individuale în suprasistemul conştiinţei sociale.
Curriculum universitar este orientat spre formarea personalităţii, iar
managerii de curriculum - spre organizarea condiţiilor optime de realizare
a acestui proces.
Teoriile conducerii reliefează ideea de bază că personalitatea,
comportamentul, stilul şi caracterul relaţiei dintre manager şi obiectul
conducerii influenţează eficienţa actului managerial, inclusiv al
managementului curriculumului, cele mai reprezentative teorii ale
conducerii au fost analizate în primul capitol, în care au fost deduse
următoarele prevederi privind conceptualizarea managementului
curriculumului universitar:
a) Conceptul general de management este valabil şi pentru managementul
curriculumului.
b) Managementul curriculumului face parte din structura managementului
educaţional avînd specificul şi caracteristicile proprii.
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c) Funcţiile managementului - diagnosticare, proiectare, organizare/
implementare, evaluare/ monitorizare - devin şi funcţiile
managementului curriculumului.
d) Principiile managementului resurselor umane sînt valabile şi pentru
conceptorii de curricula şi cadrele didactice care implementează
curricula respective.
e) Managementul curriculumului, totodată, face parte din sistemul
managementului calităţii ca rezultat şi ca instrument de asigurare a
calităţii în învăţămîntul superior.
Integralitatea reperelor teoretice (manageriale, pedagogice,
psihologice…) din perspectiva abordării sistemice structural-funcţionale şi
raportarea acestora la dimensiunea managementului curriculumului
universitar, permite identificarea şi argumentarea demersurilor
praxiologice ale sistemului managementului curriculumului universitar.
Abordarea structural-funcţională a managementului curriculumului
universitar se axează pe doi factori: diferenţierea raporturilor funcţiilor de
bază şi integralitatea concomitentă a acestora; cantitatea acţiunilor
necesare privind asigurarea funcţionării sistemului de management al
curriculumului universitar/instituţional. Din această perspectivă
determinăm două structuri ale managementului curriculumului universitar:
una axată pe niveluri ierarhice de luare a deciziilor privind politicile
curriculare instituţionale şi alta – axată pe niveluri de consultare,
dezvoltare curriculară (Fig.2 şi 3).
În cadrul cercetării date, definirea autonomiei universitare presupune
capacitatea universităţii de a lua decizii privind viziunea, misiunea, profilul
academic, introducerea sau eliminarea programelor de studiu, elaborarea
propriilor politici educaţionale şi curriculare, modalităţile de asigurare a
calităţii curricula şi de implementare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.
Subsistemul structural-funcţional al managementului curriculumului
universitar include următoarele componente:
1) misiunea şi obiectivele instituţiei;
2) nivelul de conducere: rectorat, facultate, catedră/departament;
3) obiectul managementului pentru fiecare nivel de conducere;
4) conţinutul activităţii fiecărui subiect al managementului;
5) interconexiuni dintre componentele structural-funcţionale ale
managementului curriculumului;
6) criteriile de eficienţă ale managementului curriculumului universitar.
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Nivel universitar/
instituţional

Departamentul
de dezvoltare
curriculară
Comisia
de asigurare
a calităţii

Comisia
de asigurare
a calităţii
Nivelul facultăţii
Consiliul
facultăţii

Nivelul catedrei/
departamentului

Funcţii:
• promovează politica curriculumului naţional;
• elaborează şi promovează politici curriculare
instituţionale;
• monitorizează funcţionarea curriculumului la
nivel instituţional;
• iniţiază cercetări în domeniul curricular;
• iniţiază schimbări în domeniul cercetării;
• asigură aprobarea proceselor curriculare.
• promovează politici curriculare instituţionale;
• monitorizează funcţionarea curriculumului în
cadrul facultăţilor;
• aprobă iniţial documentele curriculare;
• înaintează structurilor ierarhice documentele
curriculare spre aprobare
•
•
•
•
•

concepe curricula
proiectează curricula
implementează curricula
monitorizează curricula
realizează schimbări curriculare

Fig.2. Structura ierarhică a managementului curriculumului universitar
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Autonomia universitară permite fiecărei instituţii de învăţămînt
superior de a stabili structuri specifice cu funcţii respective. Însă nici o
instituţie nu poate concepe un management al curriculumului fără a ţine
cont de principii şi mecanisme actuale de realizare a acestui proces, testate
în ştiinţele educaţiei şi în practica universitară.

Fig.3. Structura factorială a managementului curriculumului
universitar
În contextul abordării structurii managementului curriculumului
universitar, trebuie de constatat că, în cadrul etapelor interconexe a ciclului
managerial există o etapă/stadiul specific de care depinde calitatea
funcţionării curriculumului universitar. Această situaţie o putem denumi ca
„organizare a executării deciziilor”. Această activitate managerială
presupune formarea şi reglarea conexiunilor necesare între structurile
organizaţionale, prin intermediul modalităţilor, mijloacelor, necesare
pentru atingerea obiectivelor propuse (Tabelul 1).
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Tabelul 1. Conţinutul funcţional al managementului curriculumului
universitar: dimensiunea organizaţională

6. Reglare/
corecţie a
curricula
universitară

5. Monitorizar
ea/evaluarea
curriculumu
lui
universitar

4. Organizare/
executare/
implementare

3. Proiectare/
pronosticare

2. Motivaţională

1. Analiticoinformaţională

Funcţia
managerial
ă

Departamentul
Dezvoltare curriculară
• Formează o bază de date
privind starea actuală a
curriculumului universitar.

• Stabileşte orientările de
dezvoltare curriculară în
raport
cu
strategia
dezvoltării universitare;
• Propune
modalităţi
de
motivare
a
cadrelor
didactice pentru activitatea
de dezvoltare curriculară.
• Stabileşte problemele şi
pronosticurile posibile de
dezvoltare curriculară;
• Formulează politici de
dezvoltare curriculară la
nivel instituţional;
• Gestionează
proiectarea
curriculumului la nivel
instituţional.
• Creează
condiţii
de
dezvoltare curriculară la
nivel instituţional;
• Coordonează activităţi de
implementare curricula la
nivel instituţional.

Comisiile de asigurare
a calităţii
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Stabileşte orientările de
dezvoltare curriculară prin
analiza strategiilor propuse
de facultăţi şi catedre;
Analizează propuneri de
motivare
a
cadrelor
didactice pentru activitatea
de dezvoltare curriculară.
Realizează
evaluarea
procesului de proiectare
curriculară
la
nivel
instituţional şi al facultăţii

•

Monitorizează
implementarea
curriculumului la nivel
instituţional şi al facultăţii.

•

•
•
•

•
•

• Asigură monitorizarea şi
evaluarea curricula la nivel
instituţional.

Modernizează
politicii
curriculare instituţionale;
Creează
condiţii
de
modernizare curriculară la
nivel instituţional.

Organizează
colectarea
analitică şi prelucrarea
informaţiei privind starea
actuală
a
curricula
universitare.

Catedra / Departamentul

•

Monitorizează şi evaluează
curricula prin implicarea
experţilor interni şi externi;
Propune sugestii de reglare
a curricula universitară.

Iniţiază proceduri privind
modernizarea
curriculumului universitar.

•
•
•

•
•
•

Organizează, analizează şi
prelucrează informaţia privind
structura actuală a curricula pe
domenii
profesionale
respective;
Elaborează instrumentarul de
informare
şi
analiză
a
curriculumului.
Stabileşte orientările concrete
de dezvoltare curriculară şi
creează condiţii pentru cadrele
didactice de a realiza acest
proces;
Stabileşte
avantajele
dezvoltării curriculare în raport
cu una sau alta abordare.
Conceptualizează
demersul
dezvoltării curriculare;
Proiectează
curricula
pe
discipline,
pe
domenii
profesionale.

Realizează
procesul
de
implementare a curricula;
Formează cadrele didactice
pentru
implementarea
curricula;
Implică studenţii în procesul
de dezvoltare curriculară;
Experimentează curricula.
Monitorizarea operaţională a
curricula;
Evaluarea iniţială a produselor
curriculare.

Realizează
moduluri
respective;
Propune noi abordări;
Asigură cercetări curriculare.

Organizarea în cadrul structurii managementului curriculumului
universitar este orientată asupra identificării obiectului şi subiectului de
conducere şi a determinării drepturilor şi competenţelor fiecărei verigi
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manageriale. Noi ne-am referit la trei verigi principale: catedra, comisia de
asigurare a calităţii, departamentul de dezvoltare curriculară.
Aşadar, managementul curriculumului universitar, conceput în baza
integralizării cadrului managerial şi celui curricular, reprezintă un sistem şi
un proces de conceptualizare, proiectare, implementare şi monitorizare a
curriculumului în diferite ipostaze de proiectare/funcţionare. Integrarea
prin modelarea teoretică şi praxiologică este o formă de sinteză şi
structurare a elementelor constituente într-un construct unitar. Aplicarea
acestui mecanism în vederea modelării managementului curriculumului
universitar ne-a permis să identificăm şi să stabilim elementele constitutive
şi conexiunile între ele: funcţii, activităţi, resurse umane, produse.
Această abordare a managementului curriculumului universitar poate fi
prezentată grafic (Fig.4).

Fig. 4. Abordarea grafică a managementului curriculumului universitar
În acest context, structurile manageriale instituţionale vor asigura
logistic şi organizaţional realizarea ciclică a demersurilor manageriale în
variantă conceptuală raportate la dimensiuni de construcţie curriculară:
cercetare, conceptualizare, diagnosticare, proiectare, implementare,
monitorizare/evaluare. Iar conceptorii de curricula vor realiza acţiunile
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respective raportate strict la curriculum ca obiect al managementului
educaţional.
Aşadar abordarea privind dezvoltarea curriculumului academic
înglobează şi integrează dimensiunea managerială şi cea pedagogică
(cercetare, conceptualizare, proiectare, implementare, monitorizare) într-un
model conceptual de management al curriculumului universitar (Fig.5).

Fig. 5. Modelul conceptual de management al curriculumului
universitar
Realizarea eficientă a managementului curriculumului universitar
depinde de factori externi şi interni [24].
Din perspectiva factorilor externi (magna Carta universitară,
Declaraţia de la Bologna, sinergia dintre învăţămîntul superior şi cercetare)
am dedus următoarele prevederi privind managementul curriculumului
universitar:
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•

Generarea curriculumului universitar în raport cu trei cicluri ale
învăţămîntului superior pornind de la finalităţi/competenţe specifice
fiecărui ciclu. În acest sens Proiectul TUNING este considerat o sursă
de inspiraţie pentru conceptorii de curricula.
• Dezvoltarea curriculumului raportat la prevederile Cadrului European
al Calificărilor şi Cadrul Naţional al Calificărilor. Curriculumul are în
acest caz o referinţă social-profesională, iar universităţile se racordează
la piaţa muncii prin asigurarea unor achiziţii relevante pentru piaţa
muncii.
• Asigurarea compatibilităţii sistemelor de învăţămînt superior, şi a
transparenţei diplomelor, implementarea ECTS şi Diploma Suplement
generează schimbări conţinutale pe dimensiunea inter- şi
transdisciplinarităţii, plenidisciplinarităţii (proiectarea competenţelor
de a rezolva probleme şi situaţii complexe), dar şi cele procesuale de
predare-învăţare centrate pe student.
• Introducerea sistemului de credite transferabile a generat restructurarea
disciplinelor academice (obligatorii, opţionale, facultative) şi a
modalităţilor de evaluare a rezultatelor academice (evaluarea
competenţelor).
• Fundamentarea unei concepţii şi metodologii, acţiuni concrete privind
conceperea unui curriculum universitar.
• Armonizarea Planurilor de învăţămînt, curricula pe discipline, Cadrului
Naţional al Calificărilor cu procesul de predare-învăţare-evaluare.
• Dezvoltarea sistemelor interne de asigurare a calităţii în procesul de
predare-învăţare-evaluare şi de management curricular.
Un alt aspect al construcţiei curriculare ţine de factori/ condiţii interne:
metodologice şi instituţionale.
Primele ţin de:
• Experienţa proiectării şi aplicării curriculumului în Republica
Moldova;
• Politicile curriculare promovate în documentele oficiale:
• Starea actuală a curriculumului universitar.
Alt grup de factori/ condiţii ţin de instituţia de învăţămînt superior
concretă, în care se realizează procesul de construcţie/reconstrucţie
curriculară:
• percepţia pozitivă şi înţelegerea perspectivelor de dezvoltare
curriculară în cadrul instituţiei;
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•

motivarea cadrelor didactice pentru participare activă în
construcţia/reconstrucţia curriculară;
• crearea condiţiilor logistice privind realizarea managementului
curriculumului universitar;
• formarea cadrelor didactice, conceptorilor de curricula, managerilor de
curricula privind construcţia/reconstrucţia curriculară.
În acest sens, menţionăm că managerii de curricula trebuie să cunoască
principalele abordări şi concepte cu referire la curriculum din perspectiva
demersurilor şi funcţiilor unui management al curriculumului, iar
conceptorii de curricula trebuie să cunoască curriculumul ca paradigmă
pedagogică în toate ipostazele şi metodologia de construcţie/reconstrucţie
şi dezvoltare curriculară.
În capitolul 3, „Validarea experimentală a modelului conceptual de
management al curriculumului universitar în condiţiile autonomiei
instituţionale”, se descrie designul cercetării experimentale, procesul şi
modalitatea de stabilire a eficienţei managementului curriculumului
universitar.
Experimentul pedagogic s-a realizat în condiţii de autonomie
instituțională în cadrul a trei instituții de învățămînt superior: Universitatea
Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi
Academia de Studii Economice din Moldova.
Experimentul a fost realizat în trei etape:
• Prima etapă – realizarea studiului iniţial privind starea actuală a
managementului curriculumului universitar.
• A doua etapă – de intervenţie managerială şi metodologică.
• A treia etapă – realizarea unui studiu final privind dinamica schimbării
managementului curriculumului universitar.
Particularităţile experimentului pedagogic ţin de următoarele aspecte:
• Universităţile implicate în acest proces se caracterizează prin propria
experienţă în domeniul curricular, structuri manageriale specifice,
nivel de produse curriculare şi nivelul de competențe a cadrelor
didactice în proiectare curriculară.
• Experimentul are drept scop de a stabili în ce măsură modelul
conceptual de management al curriculumului universitar este eficient şi
asigură funcţionalitatea curricula universitare.
În conformitate cu scopul şi modelul conceptual de management al
curriculumului universitar, au fost determinate trei categorii de indicatori:
• Prima categorie: condiţii instituţionale de funcţionare a
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managementului curriculumului universitar.
A doua categorie: calitatea produselor curriculare (curricula pe
discipline) şi impactul acestora asupra rezultatelor academice.
• A treia categorie: eficienţa managementului curriculumului universitar
(aspect organizaţional).
Experimentul pedagogic de validare a modelului conceptual de
management al curriculumului universitar a fost organizat în condiţiile
reale de funcţionare instituţională, gestionat de către experţi-formatori şi
coordonat de noi.
Realizarea primei etape a experimentului a demonstrat că starea
actuală a managementului curriculumului în instituţiile de învăţămînt
superior (experimentală şi de control) se caracterizează prin următoarele:
• Structurile organizaţionale nu realizează complexitatea funcţiilor
manageriale cu referire la curriculum;
• Structurile organizaţionale nu dispun de o concepţie şi metodologie de
gestionare şi construcţie/reconstrucţie curriculară;
• Managerii şi cadrele didactice/ conceptorii de curricula, în mare parte,
nu sînt la curent cu nevoile abordării curriculare, dar şi manageriale;
• Curricula pe discipline expertizate în mare parte nu corespund
prevederilor actuale de construcţie curriculară.
Experimentul de intervenţie managerială şi pedagogică, în contextul
autonomiei instituţionale, în cadrul managementului curriculumului
universitar s-a axat pe trei dimensiuni interconexe:
• Formarea managerilor în domeniul curricular la nivel instituţional şi la
nivel de facultate din perspectiva modelului conceptual de
management al curriculumului universitar, fundamentat în cercetare;
• Formarea cadrelor didactice în calitate de conceptori de curriculum pe
discipline din perspectiva abordării postmoderne curriculare;
• Managementul construcţiei/reconstrucţiei curriculumului pe discipline
în cadrul realizării interconexe a demersurilor manageriale şi celor
pedagogice (de construcţie curricula).
Experimentul s-a efectuat în baza unui program experimental constituit
din trei dimensiuni interconexe. Coordonarea realizării programului a fost
efectuată de noi, iar executarea diferitor aspecte ale programului – de către
experţii interni, formaţi în cadrul cercetării noastre.
Astfel, pregătirea managerilor în domeniul curriculumului s-a efectuat
pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie 2014 la ASEM, în procesul de
formare fiind antrenaţi 5 manageri. Formarea cadrelor didactice în calitate
•
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de conceptori de curricula s-a efectuat pe parcursul lunilor septembriedecembrie 2014 (8 cadre didactice, autori de curricula).
• Conceptualizarea şi proiectarea curricula pe discipline (Fundamentele
managementului organizaţiei; Cultura afacerilor; Sisteme de
planificare în afaceri; Managementul
producţiei;
Bazele
antreprenoriatului; Managementul calităţii; Managementul riscurilor în
afaceri; Managementul corporativ; Macroeconomie; Microeconomie)
şi realizarea managementului efectuat întregului ciclu curricular, de
structurile manageriale, instituţionale şi cele ale facultăților au avut loc
din ianuarie 2015 pînă în iunie 2015.
Specificul experimentului pedagogic constă în realizarea acestuia în
condiţiile reale ale funcţionării managementului curriculumului
universitar, prin introducere şi inserţie a prevederilor conceptuale de
management curricular propus în cercetare.
Proiectele şi scenariile de intervenţie managerială şi pedagogică în
construcţie/ reconstrucţie curriculară au fost axate pe formarea activă/
interactivă a competenţelor respective.
După finalizarea fazei active a experimentului pedagogic (ianuarie-mai
2015), a fost realizat un studiu-evaluare postexperimentală a efectului
managementului curriculumului universitar în condiţiile reale de
autonomie instituţională.
Evaluarea postexperimentală a fost realizată în conformitate cu aceiaşi
indicatori ca şi evaluarea în cadrul studiului iniţial al stării curriculumului
universitar. La această etapă noi ne-am axat pe trei dimensiuni
interconexe:
• Calitatea curricula pe discipline reconceptualizate.
• Calitatea managementului curriculumului universitar: perspectiva
organizaţională.
• Nivelul de competenţe a cadrelor didactice în proiectarea curricula.
Aşadar, procedurii de evaluare au fost supuse curricula pe disciplinele:
• Macroeconomie
• Microeconomie
• Sisteme de planificare în afaceri.
Rezultatele evaluării postexperieneţiale a curricula respective, în baza
metodologiei aplicate la etapa preexperienţială. Rezultatele se prezintă
tabelar în comparaţie cu cele preexperienţiale.
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Tabelul 2. Rezultatele evaluării curricula pe discipline reconceptualizate:
ASEM

1.

Instituţia
Indicatori
Repere conceptuale

2.

Competenţe generale
şi
specifice
ale
disciplinei

3.

Conţinuturi

4.

Strategii didactice şi
de evaluare

5.

Bibliografie

Academia de Studii Economice din Moldova
Pînă la experiment
După experiment
1. Se prezintă fragmentar
1. Se prezintă ca o componentă
autonomă.
1. Se structurează astfel:
1. Se structurează astfel:
• Competenţele
de
• Competenţele generale pe
dezvoltare;
discipline;
• Rezultatele învăţării.
• Competenţele
specifice
unităţii de conţinut.
2. Rezultatele
învăţării 2. Competenţele
specifice
sînt
sînt corelate cu unităţile
corelate cu unităţile de conţinut
de conţinut.
3. Competenţele sînt proiectate în
3. Competenţele nu sînt
raport cu taxonomia concretă a
proiectate în raport cu o
competenţelor dar şi Cadrul
taxonomie concretă a
Naţional al Calificărilor.
competenţelor.
4. Se prezintă coerent competenţele
4. Domină competenţele
de cunoaştere, aplicare şi
de cunoaştere.
integrare.
5. Coerenţa
şi 5. Este asigurată coerenţa şi
interconexiunea
între
interconexiunea între tipuri de
tipuri de competenţe se
competenţe.
manifestă insuficient.
1. Se
prezintă
ca 1. Se
prezintă
ca
module
(unităţi de învăţare).
teme/subiecte aparte şi
concretizate.
1. Strategiile didactice nu 1. Strategiile de predare–învăţare–
sînt prezente.
evaluare sînt prezente ca un
2. Sînt prezente unele
demers interactiv.
exemple de evaluare,
preponderent
a
cunoştinţelor.
1. Se prezintă la sfîrşitul 1. Se prezintă:
documentului.
a)
în cadrul unităţii de
învăţare;
b)
la sfîrşitul documentului.

Curricula pe discipline reconceptualizate şi proiectate în conformitate
cu cerinţele actuale faţă de acest tip de produse curriculare reprezintă o
nouă generaţie de documente, avînd ca caracteristici de bază:
• structura hexagonală;
• concepţia curriculumului centrat pe student şi pe competenţe;
• competenţe proiectate taxonomic;
• conţinuturi structurate pe unităţi de învăţare
• strategii didactice interactive.
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Tabelul 3. Rezultatele evaluării eficienţei managementului curriculumului
la ASEM
Punctajul
Indicator

Conceptualizarea şi diagnosticarea
eficienţei curricula au fost
asigurate
organizaţional
şi
metodologic
Proiectarea/reproiectarea
curriculumului universitar a fost
asigurată
organizaţional
şi
metodologic
Implementarea/funcţionarea
curriculumului universitar a fost
asigurată
organizaţional
şi
metodologic
Monitorizarea/evaluarea
curriculumului a fost asigurată
organizaţional şi metodologic

1.

2.

3.

4.

Max.

Pînă
la
experime
nt
%

După
experime
nt

t

p

24

37

82

2,52

0,05

15

53

77

2,01

0,05

9

44

51

–

–

15

33

49

–

–

I1
82%

90%
80%

I2
77%

70%
I2
53%

60%
50%
40%

I1
37%

I3
51%

I3
44%

I4
49%

I4
33%

30%
20%
10%
0%
Până la experiment

După experiment

Fig. 6. Dinamica rezultatelor evaluării eficienţei managementului
curriculumului universitar (ASEM)
Trebuie de menţionat că la etapa evaluării eficienţei managementului
curriculumului universitar au fost aplicate aceleaşi proceduri şi
instrumente ca şi la etapa preexperenţială. Chestionaţi au fost aceeaşi
respondenţi ca şi la etapa iniţială. Compararea rezultatelor pretest şi
posttest ne permite să constatăm următoarele:
a. creşterea semnificativă a punctajului pe variabila „Conceptualizare”:
de la 37% pînă la 82% ce constituie 45% (t = 2,52; p = 0,05);
b. creşterea semnificativă a punctajului pe variabila „Proiectare”: de la
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53% pînă la 77%, ceea ce constituie 24% (t = 2,01; p = 0,05);
c. creşterea nesemnificativă a punctajului pe variabila „Implementare”:
de la 44% pînă la 51%, ceea ce constituie 7%;
d. creşterea nesemnificativă a punctajului şi pe variabila „Monitorizare”
de la 33% pînă la 49% ceea ce constituie 16%.
Creşterea semnificativă pe variabilele „Conceptualizare” şi
„Proiectare” este justificată prin:
• accentuarea acestor aspecte în cadrul experimentului formativ;
• valorificarea funcţiilor de conceptualizare şi proiectare pe dimensiunea
managerială şi pe dimensiunea pedagogică – prin interconexiunea
acestora.
Creşterea nesemnificativă pe variabile „implementare” şi
„monitorizare” se explică prin:
• necesitatea modificării unor documente reglatorii la nivel instituţional;
• valorificarea acestor demersuri manageriale cere mai mult timp şi
resurse manageriale şi metodologice.
Prin trainingurile de formare a cadrelor didactice de la ASEM – în
perspectiva formării competenţelor în proiectarea curricula pe discipline –
au fost obţinute rezultate semnificative la toate componentele. Creşterea
semnificativă a punctajului s-a identificat la toţi participanţii
experimentului formativ. Important este de menţionat creşterea nivelului
de competenţe de proiectare curriculară la toţi participanţii în experimentul
de formare şi creșterea autoaprecierii a competenţelor proprii în
proiectarea curricula pe discipline.
Cele mai semnificative rezultate s-au înregistrat pe două aspecte:
• cunoaşterea abordărilor postmoderne ale curriculumului educaţional
(t = 2,68; p = 0,01);
• proiectarea/ formularea competenţelor generale şi specifice ale
disciplinei predate (t = 2,21; p = 0,05).
Rezultatele experimentului pedagogic ne-au permis să deducem
următoarele:
1) Formarea managerilor de curricula şi a conceptorilor de curricula a
asigurat dinamizarea funcţionării managementului curriculumului atît
în plan organizaţional, precum şi în plan pedagogic. Managerii şi
cadrele didactice şi-au schimbat atitudinea faţă de modificările
curriculare; s-a manifestat activizarea şi perceperea proceselor de
management şi de construcţie/reconstrucţie curriculară;
2) S-a demonstrat necesitatea existenţei conexiunii între structurile
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organizaţionale şi conceptorii de curricula;
3) Au fost elaborate curricula disciplinare de o nouă generaţie corelate cu
prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor – axate pe competenţe,
axate pe student etc.;
4) În rezultatul formării/dezvoltării competenţelor conceptorilor de
curricula în vederea proiectării şi implementării documentelor
curriculare respective, s-a îmbunătăţit calitatea curricula elaborate.
Rezultatele experimentului au demonstrat eficienţa modelului
conceptual de management al curriculumului universitar axat pe
interconexiunea demersurilor manageriale şi celor pedagogice, dar şi pe
abordarea postmodernă a curriculumului universitar în diferite ipostaze de
manifestare.
CONCLUZI GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
1. Analiza abordărilor şi tendinţelor în dezvoltarea curriculumului şi a
managementului curriculumului ne-a permis să deducem prevederile
conceptuale privind conceperea managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale, şi anume: definirea
curriculumului universitar în calitate de paradigmă educaţională;
valorificarea demersurilor manageriale cu referire la proiectarea,
implementarea şi monitorizarea curriculumului universitar.
2. Instituţiile de învăţămînt superior în contextual autonomiei
instituționale sînt responsabile de politicile curriculare instituţionale,
implicit: stabilirea cadrului organiziţional şi funcţinal al
managementului curriculumului; proiectarea şi aprobarea curricula pe
domenii profesionale şi discipline academice; monitorizarea internă a
funcţionării curriculumului şi realizarea conexiunii inverse în baza
analizei rezultatelor monitorizării.
3. Conceptualizarea
managementului
curriculumului
universitar
angajează o interconexiune a dimensiunii pedagogice şi a celei
manageriale în vederea realizării activităţilor de diagnosticare,
proiectare, implementare, monitorizare şi dezvoltare curriculară. În
contextul acestei abordări, managementul curriculumului universitar
reprezintă o modalitate de a răspunde la provocările postmoderne de
asigurare a calităţii în învăţămîntul superior. Abordarea ciclică a
demersurilor manageriale, raportate la fiecare dimensiune a
managementului curriculumului universitar, complementează cadrul
funcţional al structurilor organizaţionale şi ştiinţifico-didactice
abilitate, evidenţiind priorităţile pentru acestea, dar şi aspectele de
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4.

5.

6.

7.

8.

interconexiune, asigurînd în aşa fel eficienţa managementului
curriculumului, dar şi a formării profesionale a studenţilor.
Modelul conceptual de management al curriculumului universitar
modifică radical nu doar actuala viziune generală asupra
managementului, dar şi propune o nouă viziune privind finalităţile
învăţămîntului superior, tehnologiile şi strategiile didactice, cultura
organizaţională, fapt ce permite crearea unor premise de dezvoltare
instituţională raportate la standardele internaţionale ale învăţămîntului
superior.
Identificarea condiţiilor/ factorilor externi și interni, care determină
funcţionalitatea managementului curriculumului universitar în
condiţiile
autonomiei
instituţionale,
ghidează
conceperea
curriculumului universitar în raport cu trei cicluri ale învăţămîntului
superior, raportarea acestuia la Cadrul European al Calificărilor şi la
Cadrul Naţional al Calificărilor,
stabilirea locului şi rolului
managementului curriculumului în dezvoltarea sistemului intern de
asigurare a calităţii.
Cercetarea realizată a reliefat valoarea teoretică şi ştiinţifică a
modelului conceptual de management al curriculumului universitar,
validat experenţial şi experimental, şi a creat premise organizaţionale,
metodologice, manageriale și curriculare de dezvoltare continuă a
învăţămîntului superior.
Rezultatele cercetării şi-au găsit reflectare într-un şir de documente
de politici curriculare: Cadrul de referinţă al curriculumului
universitar, Planul-cadru pentru studii superioare (ciclurile I, II şi III),
Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în
baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, Regulamentul-cadru
privind stagiile de practică în învăţămîntul superior, precum şi într-un
set de curricula universitare de o generaţie nouă, axate pe competenţe
şi corelate cu Cadrul Naţional al Calificărilor.
Modelul conceptual de management al curriculumului şi rezultatele
cercetării ne-au permis să extindem şi să concretizăm cadrul funcţional
al structurilor manageriale universitare: catedra, consiliul facultăţii,
comisia de asigurare a calităţii, departamentul de dezvoltare
curriculară.
Realizarea experimentului pedagogic a permis să demonstrăm
validarea/eficienţa modelului conceptual de management al
curriculumului universitar, inclusiv îmbunătăţirea continuă a
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condiţiilor instituţionale de realizare a acestui proces.
9. Concluzia generalizatoare în cercetare constă în soluţionarea
problemei ştiinţifice privind determinarea bazelor epistemologice şi
praxiologice ale managementului curriculumului universitar în
condiţiile autonomiei instituţionale, valorificate ierarhic de către
structurile instituţionale, asigurînd calitatea curriculumului universitar.
În baza rezultatelor cercetării au fost formulate următoarele
recomandări:
1. La nivel de politici educaţionale
• elaborarea şi promovarea unei concepţii naţionale privind curriculumul
şi managementul curriculumului universitar;
• dezvoltarea şi implementarea cadrului de referinţă al curriculumului
universitar;
• transferul prevederilor conceptuale şi praxiologice ale cercetării în
politicile curriculare la nivel de sistem.
2. La nivel instituţional
• crearea/dezvoltarea structurilor organizaţionale instituţionale privind
realizarea managementului curriculumului universitar;
• motivarea şi formarea continuă a cadrelor didactice/ conceptorilor de
curricula în vederea construcţiei/reconstrucţiei curriculumului
universitar;
• sincronizarea proiectării şi implementării curriculumului universitar la
nivel instituţional în vederea asigurării condiţiilor adecvate pentru
realizarea acestui proces;
• elaborarea produselor curriculare de o nouă generaţie, actualizate în
cercetarea noastră;
• iniţierea cercetărilor ştiinţifice contextuale privind dezvoltarea
curriculumului universitar.
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ADNOTARE
Gherştega Tatiana. Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei
instituţionale, teză de doctor în ştiinţe pedagogice. Chişinău, 2016.
Domeniul de cercetare: Teoria generală a educaţiei
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 195
de titluri, 3 anexe, 137 de pagini de text de bază, 19 figuri, 20 de tabele. Rezultatele obținute sînt
publicate în 7 lucrări științifice.
Cuvinte-cheie: curriculum universitar, autonomie universitară, management al curriculumului,
model conceptual de management al curriculumului universitar, diagnosticare, conceptualizare,
proiectare, implementare, monitorizare, evaluare.
Scopul cercetării constă în determinarea bazelor teoretice şi praxiologice ale managementului
curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale.
Obiectivele cercetării: analiza abordărilor cu privire la curriculum şi managementul
curriculumului universitar; identificarea şi analiza tendinţelor în dezvoltarea managementului
curriculumului universitar pe plan naţional şi international; conceptualizarea managementului
curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale; identificarea şi examinarea condiţiilor
care determină funcţionalitatea managementului curriculumului universitar; validarea experimentală a
modelului conceptual de management al curriculumului universitar în condiţiile autonomiei
instituţionale; analiza calitativă şi cantitativă a datelor experimentale obţinute.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute este fundamentarea curriculumului
universitar în calitate de obiect al managementului educaţional din perspectiva psihocentrică şi
sociocentrică, culturală şi profesională; stabilirea particularităţilor managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei instituţionale: corelarea demersului pedagogic cu cel managerial;
corelarea „autonomie universitară – autonomie curriculară”; conceptualizarea managementului
curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituţionale; stabilirea rolului condiţiilor
extracurriculare în realizarea managementului curriculumului universitar; ierarhizarea, funcţionalitatea,
coerenţa, flexibilitatea, transdisciplinaritatea, racordarea la dimensiunea socioprofesională; elaborarea
referenţialului funcţiilor cu referire la structura managerială în calitate de mecanisme al realizării
managementului curriculumului universitar: diagnosticarea, conceptualizarea, proiectarea,
implementarea, monitorizarea, evaluarea, reglarea, comunicarea.
Problema ştiinţifică soluţionată în cercetare constă în determinarea bazelor epistemologice și
praxiologice ale managementului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei instituționale,
valorificate ierarhic de către structuri instituţionale, asigurînd calitatea proiectării, implementării şi
monitorizării curriculumului academic.
Semnificaţia teoretică a cercetării este dezvoltarea teoriei curriculumului educaţional prin
definirea conceptului de curriculum universitar; modelizarea managementului curriculumului
universitar în condiţiile autonomiei universitare: structuri, principii, funcţii, dimensiuni.
Valoarea aplicativă a lucrării constă în aplicarea rezultatelor cercetării în instituţiile de
învăţămînt superior; în formarea conceptorilor de curricula şi a managerilor de curricula; utilizarea
recomandărilor în promovarea modelului curriculumului universitar în condiţiile autonomiei
instituţionale.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Cercetarea dată se încadrează în problematica reformei
învăţămîntului superior şi, în special, în conceptualizarea curriculumului universitar în condiţiile
autonomiei instituţionale, dar şi în tendinţele de dezvoltare curriculară pe plan internaţional şi naţional.
Rezultatele obţinute se implementează în sistemul universitar prin transferul prevederilor conceptuale
şi praxiologice ale cercetării în politicile curriculare la nivel de sistem, prin dezvoltarea şi
implementarea cadrului de referinţă al curriculumului universitar.
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AННОТАЦИЯ
Герштега Татьяна. Менеджмент университетского куррикулума в контексте
институциональной автономии, диссертация на соискание ученой степени доктора
педагогических наук. Кишинэу, 2016.
Область исследований: Общая теория образования.
Структура работы:введение, три главы, общие выводы и рекомендации, библиография из
194 наименований, 137 страниц основного текста, 3 приложения, 19 рисунков, 20 таблиц.
Результаты исследования отражены в 7 работах.
Ключевые слова: университетский куррикулум, университетская автономия, менеджмент
куррикулума, концептуальная модель менеджмента университетского куррикулума,
диагностика, концептуализация, проектирование, внедрение, оценивание, мониторинг.
Цель исследования: определение теоретических и праксиологических основ
менеджмента университетского куррикулума.
Задачи исследования: анализ подходов относящиеся к менеджменту и к менеджменту
университетского куррикулума; определение и анализ тенденций в развитие менеджмента
университетского куррикулума на национальном и международном уровне; концептуализация
менеджмента университетского куррикулума в условиях институциональной автономии;
определение и исследование условий проведения менеджмента университетского куррикулума;
экспериментальная проверка концептуальной модели менеджмента университетского
куррикулума; качественный и количественный анализ экспериментальных данных.
Научная новизна и оригинальность исследования заключаются в обосновании
университетского куррикулума как объекта образовательного менеджментa; выявление
особенностей и концептуализация менеджмента университетского куррикулума в условиях
институциональной автономии: определение роли экстракуррикулярных условий в выполнение
менеджмента университетского куррикулума; разработка полномочий управленческой
структуры в качестве механизма в реализации менеджмента университетского куррикулума:
диагностика, концептуализация, проектирование, внедрение, оценивание, мониторинг
куррикулума. Разработка концептуальных и практических подходов менеджмента
университетского куррикулума в условиях институциональной автономии, осуществляемые
университетскими структурами разного уровня, обеспечивающие качество проектирования,
внедрения и мониторинга университетского куррикулума - составляет решаемую научную
проблему в исследование.
Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории образовательного
куррикулума; теоретической модели менеджмента куррикулума на основе определения
университетского куррикулума и структурирование оного по направлениям, циклам,
академическим программам; моделирование менеджмента университетского куррикулума в
условиях институциональной автономии: структуры, принципы, задачи, рамки.
Практическая значимость работы заключается в применении результатов исследования
в высших учебных заведениях; формирование разработчиков куррикулумов (учебных
программ) и менеджеров куррикулумов; внедрение рекомендованной модели куррикулума в
условиях институциональной автономии.
Внедрение научных результатов. Данное исследование вписывается в проводимую
реформу высшего образования, и, в особенности, в концептуализацию менеджмента
университетского куррикулума в условиях институциональной автономии. Внедрение
полученных концептуальных и практических результатов исследования осуществляется путем
их перевода в нормативные акты в области разработки куррикулума на уровне системы
высшего образования, на уровне университета, а также путем развития и внедрения
рекомендуемых рамок для университетского куррикулума.
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ANNOTATION
Gherştega Tatiana.Managing the university curriculum in the context of institutional
autonomy, PhD thesis in pedagogy. Chisinau, 2016.
Domain of scientific research: General Theory Of Education.
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions and recommendations, bibliography
from 194 titles, 137 pages of body text, 3 annexes, 19 figures, 20 tables. The obtained results have are
in 7 scientific works.
Key concepts: academic curriculum, university autonomy, curriculum management, conceptual
model of university curriculum management, diagnosis, conceptualization, design, implementation,
monitoring and evaluation.
The purpose of research: is to determine the theoretical and practical academic curriculum
management in the context of institutional autonomy.
Research objectives: analyzing curriculum approaches and university curriculum management;
identifying and analyzing university curriculum management trends on both national and international
arenas; determining/developing conceptual and practical milestones of university curriculum
management in the context of institutional autonomy; identifying and examining the conditions of
university curriculum management; experimental validation of the newly conceptualized university
curriculum management; qualitative and quantitative analysis of experimental data.
The scientific novelty of the results is the fact that it analyzes the university curriculum as an
object of education management from a psychologic, sociologic, cultural and professional perspective;
It identifies the specific traits of the university curriculum management in the context of institutional
autonomy: correlating the academic and managerial approaches, addressing the managerial focused
approaches only and correlating the two: “university autonomy - curricular autonomy”; It
conceptualizes the management of the university curriculum in the context of institutional autonomy:
modeling approach, integral, teleological, practical, psychological and factorial; It establishes the role
of extracurricular conditions in university curriculum management: hierarchy, functionality, coherence,
flexibility, cross-disciplinary, in relation to social and professional fields; It develops a report of
functions with reference to the managerial structure as mechanisms of academic curriculum
management: diagnosis, conceptualization, design, implementation, monitoring, assessment,
correction, communication.
The scientific solution of this research gives guidance on how to develop and manage a
university curriculum in the context of institutional autonomy both from theoretical and practical
approaches, hierarchically assessed by institutional structures, assuring high quality of the projection,
and implementation and monitoring stages of the academic curriculum.
Theoretical importance of the research is the development of the educational curriculum
through the definition of the concept of university curriculum and its structure per various domains,
cycles, academic developmental programs; modeling of the university curriculum management in the
context of university autonomy: structures, principles, function, dimensions.
Applicable value of this research lies in the application of the research results in higher
education institutions; the application of results in the formation of curriculum and the management of
the curriculum; the utilization of recommendations in promoting the management of the university
curriculum in the context of institutional autonomy.
Implementation of scientific results. This research falls within the higher education reform and,
in particular, into rethinking of university curriculum in the context of institutional autonomy, and also
into the international and national trends of curriculum development. The implementation of obtained
results into the university system is realized through the transfer of theoretical and practical research
provisions into the curriculum at both system and institution level, including the conceptualization and
implementation of the reference academic curriculum.
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