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Poziţia ANOSR privind dezvoltarea ranking-urilor şi clasamentelor 

Universităților din România 

 

Fenomenul de ranking sau clasare a universitatilor tinde sa ia amploare in scena 

institutionala din Romania dorindu-se a se materializeaza in diferite topuri ale universitatilor 

evaluate pe baza unor criterii externe, in care studentii se regasesc prea putin si care nu 

contribuie la dezvoltarea profesionala a acestora. Implicatiile acestui fenomen sunt predominant 

de natura stiintifica, lasandu-se la o parte abordarea sociala a statului de student sau a 

proceselor de asigurare a calitatii, atat de importante pentru un invatamant de calitate. Se poate 

ajunge asadar, in situatia in care universitatile se vor indeparta de la misiunea declarata, 

setandu-si prioritati specifice criteriilor de clasament tip ranking.  

Status-quo 

Procesul Bologna se bazează pe colaborare şi acorduri între Guvern, membrii 

comunității academice şi reprezentanții mediului privat. Introducerea subiectului controversat al 

ranking-urilor şi al altor instrumente similare ca prioritate pentru următoarea perioadă 

ameninţă principiile care stau la baza colaborarii şi subminează caracterul de bază al 

Procesului Bologna. Un ranking naţional doar va mări diferenţele existente între universităţile 

deja dezvoltate şi universităţile în curs de dezvoltare şi va da naştere unor dezechilibre mai 

mari. Fondurile publice nu trebuie directionate si cheltuite pentru dezvoltarea ranking-urilor şi 

clasamentelor de care actorii implicaţi în implementarea Procesului Bologna nu au nevoie şi pe 

care nu le sprijină. Acestea sunt, mai degraba actiuni ale factorilor externi ai Procesului 

Bologna, care se justifica prin asigurarea unui cadru transparent in alegerile facute de studenti 

pentru intrarea in mediul universitar. 

Iniţiativele de clasificare fixează profiluri predefinite ale Instituţiilor de Învăţământ 

Superior, inhibând flexibilitatea şi diversitatea acestora, limitând totodată sfera lor de misiuni 

şi ambiţii şi adunându-le pentru comparaţii ulterioare.  

Experienţa dovedeşte că ranking-urile şi clasamentele sunt componente ale 

marketizării învăţământului superior, în care forma capătă o importanţă mărită în detrimentul 

fondului. Această perspectivă, în care studenţii sunt priviţi ca şi consumatori mai degrabă decât 

parteneri în comunitatea academică, este în contradicţie cu valorile europene. Sub influenţa 

ranking-urilor şi clasamentelor, progresul sau regresul reputaţiilor universităților lasă loc de 

ajustări la finanţare şi taxe de şcolarizare. ANOSR se opune tendinţei de creere a unei pieţe a 

educaţiei superioare. Studenţii nu sunt consumatori, ci parte a comunităţii academice şi trebuie 

implicaţi activ în toate aspectele procesului de învăţare, inclusiv la nivel decizional.  
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Cauze  

Comisia Europeană, precum şi câteva dintre statele membre ale Uniunii Europene, 

critică felul în care au fost compilate sistemele de ierarhizare universitară cunoscute, 

susţinând că acestea conţin multe prejudecăţi şi că nu reuşesc să reprezinte "diversitatea, 

natura multifuncţională şi activitatea de cercetare a universităţilor într-o modalitate cât mai 

apropiată de realitate". Pe piaţa mondială, universităţile au devenit un "barometru pentru 

competiţiile la nivel global, măsurând generarea de cunoaştere şi capacitatea de a obţine 

abilităţi pe care instituţiile de învăţământ superior le exportă", susţine Elen Hazelkorn de la 

Institutul de Tehnologie din Dublin. Cu toate acestea, România se aliniază tendinţelor 

internaţionale de ierarhizare a instuţiilor de învăţământ superior, fără a adapta aceste 

sisteme de ranking la realităţile ce ţin de diversitatea modelelor universitare din ţară.  

Mai mult de atat, iluzia creșterii atractivitații anumitor universități în rândul opiniei publice 

tinde să devină mult mai importantă decât asigurarea unui climat educațional calitativ pentru 

studenți. Studenții au avut întotdeauna nevoie de informații relevante ușor de accesat și de 

înțeles. Totodată, nevoile acestora sunt diverse in funcție de traseul educațional și de carieră pe 

care fiecare student și-l stabilește. Astfel, nu există indicatori relevanți pentru toți studenții, ci 

fiecare student are propriile interese în momentul în care își alege un program de studiu.   

Efecte negative  

Utilizarea prioritară a unei liste de indici cantitativi pentru realizarea ranking-urilor şi 

clasamentelor nu reflectă în realitate calitatea Universităților. Indicatorii intensifică puterea 

decizională a celui care oferă clasificarea sau a celui clasificat. Ranking-urile şi clasamentele nu 

reflectă aspecte complexe, ci dictează şi întăresc percepţiile deja existente asupra factorilor ce 

susţin Învăţământul Superior de înaltă calitate. Acestea pun presiune asupra Universităților să ia 

parte la cursa pentru reputaţie, urmărind aceste criterii în loc să se concentreze pe misiunea 

generală, neglijând astfel calitatea şi studenţii. Aceste mecanisme subminează încrederea 

dintre Universități, afectând cooperarea, recunoaşterea studiilor şi mobilitatea internă 

între acestea.  

Cel mai important lucru este faptul că reputaţia Universității va avea un efect mare 

asupra oportunităţilor de angajare a absolvenţilor şi va afecta opţiunile studenţilor. Astfel, 

piata muncii va favoriza un anumit renume, in defavoarea universitatilor care nu sunt antrenate 

in acest proces. Va stimula un elitism mai mare, crescând selectivitatea şi diviziunea socială a 

mediului studenţesc, nefacilitând accesul la educaţie superioară a acelor studenţi aflaţi în 

zone geografice reprezentate de Universități plasate la finalul clasamentului universitar. 

Aceste mecanisme vor permite concentrarea fondurilor în anumite instituții de îinvățământ 

superior, sporind astfel veniturile instituţiilor deja bogate şi micşorându-le pe ale celor 

sărace, în curs de dezvoltare. 

Pe de alta parte, dimensiunea sociala a invatamantului superior poate fi afectata in mod 

vizibil. Concentrarea resurselor universitatii nu se va axa pe dezvoltarea serviciilor oferite 
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studentilor, ci pe o abordare conceptuala a partii de cercetare si atingere a nivelului impus. In 

aceeasi paradigma, putem afirma ca exista posibilitatea ca domeniul comprehensiv de 

asigurare interna a calitatii sa fie inlocuit de abordarea "check-list" a obiectivelor clasamentului.   

Dezvoltarea ranking-urilor ameninţă importanţa curentă a Asigurării Calității în 

Universități 

Asigurarea Calităţii în domeniul ofertelor educaţionale în mediul academic se dezvoltă în 

Europa ca urmare a parteneriatelor solide dintre actorii cheie din Învăţământul Superior, care 

recunosc studenţii ca  parteneri egali în luarea deciziilor.  

Asigurarea Calităţii trebuie să fie în continuare o prioritate şi să se dezvolte spre a creşte 

obiectivitatea şi comparabilitatea dintre instituții de învățământ superior şi programele care 

stimulează comunicarea rezultatelor către publicul larg. Această sarcină trebuie preluată de 

actorii corespunzători din mediul academic, evaluarea universităților şi a programelor de 

studiu trebuie realizată în concordanţă cu misiunea declarată a acestora şi nu cu 

priorităţile prestabilite la nivel extern.  

Asigurarea Calităţii şi ranking-urile nu sunt complementare, ci mai degrabă contradictorii, 

prezentând aspecte diferite ale Învăţămâtului Superior. Asigurarea calități este procesul pr in 

care se clădeşte şi se menţine încrederea, aceasta se bazează pe un sistem peer-review de 

evaluare a standardelor şi de ghidare şi suport pentru viitoare îmbunătăţiri. Instituții de 

invățământ superior sunt libere să îşi realizeze propriile profiluri de valori egale şi să fie evaluate 

conform acestora. Asigurarea calității acordă atenţie proceselor şi furnizează o analiză 

amanunţită şi informată, iar standardele prin care acestea se dezvolta se bazeaza pe 

abordari calitative (de exemplu: European Standards and Guidelines) si nu cantitative.  

Este eronat să se pretindă că ranking-urile măresc transparenţa pentru membrii 

comunităţii academice şi reprezentanţi ai mediului privat. Studenţii au nevoie de acces 

independent şi imparţial la informaţii de calitate referitoare la universități şi la programele 

oferite, nu de ranking-uri elaborate în baza unor criterii gândite la nivel global. Studenţii nu 

sunt un grup omogen, au nevoi şi preferinţe diferite, fiind în măsură să îşi bazeze opţiunile pe 

informaţii calitative. Studenţii necesită un nivel mai mare de informare atat asupra factorilor 

pozitivi cat si negativi ai optiunii, iar cel oferit de ranking-uri şi clasamente este în mare măsură 

irelevant pentru ei.  

În plus, ranking-urile atribuie neîncredere AC, acestea redând o imagine de moment 

a universității, fără a sprijini procesul de îmbunatăţire a calităţii şi fără a implica membrii 

comunităţii academice şi a reprezentanţilor din mediul privat. Instituțiile de învățământ superior 

de la coada clasamentelor le va fi şi mai greu să îşi îmbunătăţească nivelul calităţii ofertei 

educaţionale puse la dispoziţia studenţilor. Plasarea pe ultimele locuri va face universitățiile mai 

puţin atractive pentru toate părţile implicate, compromiţând astfel posibiltatea de viitoare 

îmbunătăţiri şi de acces la educaţie superioară a celor din zone geografice reprezentate de 

universităţi plasate pe ultimele locuri ale acestor clasamente. Aspecte precum accesul la 
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Învăţământul Superior, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi creşterea participării vor fi 

trecute cu vederea dacă universitățile trebuie să aleagă între acestea şi aspecte ce ţin de 

prestigiu, precum cercetarea ştiinţifică. Plasarea pe locuri codaşe în ierarhiile stabilite pun în 

pericol şi valoarea diplomei obţinute de studenţii acestor universităţi slab cotate, precum şi 

inserţia acestora pe piaţa muncii. 

ANOSR militează pentru un sistem de Învăţământ Superior diversificat pe 

orizontală, considerând că prin compararea instituțiilor de învățământ superior cu profiluri 

predefinite se încurajează conformitatea în defavoarea transparenţei, calităţii şi eficienţei 

învăţământului superior. Într-o societate bazată pe cunoaștere, rolul universităţii este acela de a 

oferi bunăstare sustenabilă pe termen lung și acces studenţilor la o educaţie de calitate, alături 

de o creștere a diversității și nu de uniformizarea generată de ranking. 

Ranking-urile şi clasamentele sunt componente ale marketizării ascunse ale 

învăţământului superior, care presupun poziţionarea acestora într-o ierarhie, în funcţie de criterii 

formulate de institute autorizate. 

 

Concluzie  

Intr-adevar, există o nevoie de a garanta calitatea universităților, a proceselor de 

învățare și cercetare însă această îmbunătățire cu siguranță nu trebuie limitată la un numar 

stabilit de indicatori oricât de inclusiva ar fi metodologia respectivă. Numai un proces susținut de 

asigurare a calității in educatie poate garanta atât implicarea reala a tuturor stakeholder-ilor, cât 

și încurajarea diferențelor culturale, sociale, economice, geografice și de profil între 

universitățile românești. 

ANOSR se opune dezvoltării ranking-urilor şi a uneltelor de acest gen în România şi 

solicită tuturor actorilor implicaţi în învăţământul superior să îşi concentreze eforturile pe 

asigurarea calităţii şi pe consultarea reală a studenţilor,  în vederea atingerii acestui deziderat, 

aceştia făcând parte din comunitatea academică, fiind angrenaţi în formarea experienţei lor de 

învăţare şi luptând pentru a obţine educaţie de calitate. 


