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Cuvinte  -  cheie 
Invatamant superior, standarde ocupationale, unitate de competenta, cerintele 

angajatorilor, managementul calitatii, AHP, QFD, analiza agregata, analiza 

comparativa 

 

INTRODUCERE 
Contextul economic actual este marcat de creşterea importanţei calităţii ca factor 

determinant al competitivităţii organizaţiilor. Tot mai multe unităţi industriale şi 

organizaţii prestatoare de servicii sunt preocupate să utilizeze tehnici şi instrumente 

aplicate în managementul calităţii care au menirea să faciliteze îmbunătăţirea continuă 

a performanţelor, astfel încât să fie satisfăcute integral cerinţele clienţilor în condiţii de 

eficienţă şi eficacitate.  

Pe plan naţional şi internaţional subiecte precum: managementul universitar, rolul 

educaţiei în societate şi modul în care educaţia îşi pune amprenta asupra tinerei 

generaţii au căpătat o importanţă majoră în societatea actuală. Astfel, datorită 

schimbărilor înregistrate după anul 1989 şi în mod deosebit din 2007, odată cu 

integrarea României în Uniunea Europeană, în învăţământul superior românesc au avut 

loc o serie de transformări care au condus la modificări de mentalitate, de legislaţie 

respectiv de organizare şi conducere.  

Realizarea unei conduite orientate spre calitate este conform afirmaţiei lui Juran: “ 

elementul vital pentru atingerea unei economii prospere. În această privinţă – 

componenta educaţională – are o importanţă majoră atât sub aspectul prestaţiei cât şi în 

necesitatea însăşi de a integra conceptul de calitate în cultura naţională.  

Aşadar calitatea prestaţiei universitare, a instituţiei însăşi primeşte o importanţă 

particulară. Este momentul de a se trece de la condiţia îndeplinirii unor standarde 

minimale la încurajarea unei conduite orientate spre performanţă. 

Scopul major al învăţământului superior este de a întâmpina nevoile individului, nevoi 

care reprezintă o formare ştiinţifică, profesională şi intelectuală. Cu toate acestea, 

nevoile individului nu sunt în totalitate acoperite; învăţământul superior ar trebui să-i 
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ofere acestuia şi competenţele, care sunt indispensabile pentru evoluţia unei societăţi. 

În cadrul actual al globalizării se află şi instituţiile furnizoare de educaţie în faţa unei 

decizii majore şi anume, de a se adapta la o lume în continuă schimbare, o lume în care 

progresul tehnic şi globalizarea culturală se confruntă într-un mediu puternic impregnat 

de nevoile societăţii. 

Abordarea modernă a dezvoltării unui program de studiu se bazează pe 

standarde ocupaţionale şi pe un cadru de formare profesională, care sunt orientate către 

competenţele pe care un absolvent ar trebui să le deţină pentru a fi asimilat de către 

mediul social-economic. 

O astfel de abordare reprezintă o provocare pentru universităţi, fiind obişnuite 

până nu demult să elaboreze programe de studiu, care se bazau pe cunoştinţe şi nu pe 

abilităţi şi competenţe. 

Acest procedeu, al adaptării întregului proces de învăţare la cerinţele clienţilor, 

nu este facil şi presupune un efort major de resurse materiale şi temporale. 

Întâi trebuie identificate cerinţele clienţilor, apoi se face traducerea lor în 

planuri de învăţământ şi abia pe urmă se proiectează un program de teaching-learning, 

care transferă toate aceste elemente studentului în condiţii de eficienţă şi eficacitate. 

În cadrul procedeului pot apărea conflicte relevante între diferitele caracteristici 

la nivelul provider-study-program-teaching-learning-process, a carui rezolvare necesită 

soluţii inovative. Într-un astfel de procedeu se pot folosi tehnici, instrumente şi metode 

avansate, care provin din domeniile management, marketing, managementul calităţii şi 

inginerie competitivă şi managementul inovaţiei. 

Lucrarea de faţă şi-a propus să aducă o contribuţie modestă la procesul complex 

mai sus amintit, şi anume la orientarea programului de studii in limba germană al 

Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, spre satisfacerea cerintelor 

angajatorilor şi studentilor ca principali clienţi ai acesteia. 

Primul capitol descrie conceptul de calitate iar în mod particular conceptele de 

bază ale calităţii în învăţământul superior. De asemenea sunt evidenţiate cele trei 

dimensiuni la nivel european, naţional şi instituţional ale învăţământului superior. 



10 

 

Totodată este prezentat produsul instituţiilor de învăţământ superior, precum şi clienţii 

acestor instituţii. De asemenea sunt prezentate conceptele consacrate precum: 

managementul calităţii şi asigurarea calităţii, particularizate pentru învăţământul 

superior şi considerate că fiind esenţiale în înţelegerea organizării pentru calitate.  

Capitolul doi prezintă tendinţele actuale privind învăţământul superior la nivel 

internaţional şi în România. Astfel sunt prezentaţi şi analizaţi cei mai reprezentativi 

indicatori care au definit evoluţia învăţământului superior din Uniunea Europeană şi 

România.  

În capitolul trei al lucrării sunt prezentate  tehnicile și instrumentele clasice  şi 

moderne ale managementului calității. Una dintre metodele prezentate, este metoda 

Quality Function Deployment. Această metodă aduce o nouă abordare în 

managementul calităţii al întregului procedeu de proiectare al unui produs, sau proces. 

Dacă o varietate de tehnici şi metode din acest domeniu se concentrau până nu demult 

pe minimizarea greşelilor, care apar în timpul producţiei, sau pe eliminarea 

neconformităţii produselor, metoda Quality Function Deployment (QFD), îşi propune 

să elimine posibilele erori care pot apărea în întregul proces, chiar înainte de a se 

concepe proiectarea unui nou produs, sau al unui serviciu. Această metodă vine în 

întâmpinarea cerinţelor clienţilor şi oferă producătorului, sau furnizorului de servicii, 

posibilitatea de a  proiecta acest produs, sau serviciu, orientat către piaţă. QFD vine în 

întâmpinarea cerinţelor clienţilor, întregul demers bazându-se pe informaţiile obţinute 

de la clienţi, în sprijinul proiectării produsului (prin produs înţelegem şi posibile 

servicii furnizate) bazate pe nevoile clientului. Această metodă complexă a fost tocmai 

de aceea dezvoltată, pentru a maximiza satifsacţia clientului şi a o măsura prin diferite 

tehnici şi metode.  

Metoda QFD se concentrează pe furnizarea de valoare adaugată, prin faptul că 

sunt luate în consideraţie atât dorinţele exprimate ale clienţilor, cât şi cele neexprimate, 

traducând cerinţele clienţilor în caracteristici ale produselor. Clientul are posibilitatea 

de a exprima diferite grade de importanţă, sau de utilitate, pe care şi le-ar dori ca 

produsul să le includă. Acest lucru este deosebit de important, pentru că nici o 

intreprindere, sau instituţie nu îşi poate permite să ofere un produs, care nu este cerut de 

către piaţă.  
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Procedeul de lucru al metodei este foarte laborios, începând cu identificarea cerinţelor 

clienţilor, ultima fază a procedeului fiind proiectarea produsului. Această metodă de 

lucru este descrisă pe larg în subcapitolul 3.2.3  al lucrării. 

Capitolul 4 prezintă metodologia de elaborare a unui program de studiu bazat pe 

standarde ocupaţionale, particularizată pentru ocupația manager al sistemului calității.  

Moderna abordare în elaborarea programelor de studiu porneşte de la 

competenţele cerute de către mediul social-economic. Aceste competenţe le putem 

regăsi în standardele ocupaţionale, sau în nevoile exprimate de către angajatori. Această 

nouă paradigma a luat fiinţă prin actualele necesităţii ale mediului social economic, un 

mediu concurenţial, în care informaţia şi cunoaşterea se dezoltă atât de rapid, încât 

individul şi instituţiile furnizoare de educaţie nu mai au capacitatea de a asimila un 

volum de cunoştinţe în continuă creştere. 

Instituţiile de formare trebuie aşadar să furnizeze individului nu doar cunoştinţe, 

ci şi intrumente, care să îi ofere capacitatea de a se adapta la o piaţă în continuă 

schimbare.  

Cunoştinţele nu au în sine o valoare, ci ele capătă numai atunci valoare, când 

sunt cu adevărat aplicate în practică prin intercalarea acestora cu abilităţi şi deprinderi, 

acest fenomen reprezentând de fapt competenţa.  

Orice proiectare de program de studiu ar trebui să fie concepută pornind de la 

acest cuvânt cheie, competenţa. Pe baza acestei competenţe au fost elaborate pe plan 

european standarde ocupaţionale, iar deasemenea se face încercarea de a uniformiza 

aceste standarde la nivel european. 

Pornind de la metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale şi a ghidului 

de utilizare a standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională în elaborarea 

programelor de formare profesională, s-a făcut încercarea de a elabora un program de 

studiu în cadrul acestui capitol,  pentru ocupaţia de “ manager al sistemului calității”.  

Mai întâi au fost identificate obiectivele generale ale programului de formare, 

apoi a fost identificat obiectivul de referinţă, urmat de conceperea conţinutului 

programului de formare şi încheiând cu activităţile de învăţare. Astfel, s-a făcut trecerea 
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prin toţi paşii descrişi în ghidul de utilizare a standardelor ocupaţionale/de pregătire 

profesională în elaborarea programelor de formare profesională. 

Deasemenea s-au identificat unităţile de competenţă, elementele de competenţă, 

multitudinea de variabile şi criteriile de evaluare ale competenţelor. Unitatea de 

competenţă reprezintă sinteza mai multor elemente de competenţă, iar multitudinea de 

variabile reprezintă toate condiţiile în care se desfăşoară respectiva competenţă, precum 

şi totalitatea resurselor utilizate.  

În etapa finală a fost elaborată oferta de studiu pentru programul de formare al 

ocupaţiei “manager al sistemului calității”, conţinând scopurile programului, legătura 

acestuia cu mediul social-economic (relevanţa acestuia pentru societate), condiţiile de 

acces la acest program, conţinutul acestuia, metodele de predare-învăţare, resursele 

necesare, activităţile de învăţare, obiectivele de referinţă, precum şi criteriile de 

evaluare. 

Capitolul 5 reprezintă un studiu de caz privind identificarea competenţelor şi 

corelarea acestora cu oferta de formare la linia germană de studiu – nivel licență și 

masterat, procedeu în cadrul căruia au fost folosite metode şi tehnici din managementul 

calităţii. 

În cadrul acestui studiu de caz au fost analizate douăsprezece standarde ocupaţionale, 

specifice domeniului economic. Aceste standarde ocupaţionale sunt: pentru 

specializarea nivel licență – Economie și Afaceri internaționale: Asistent manager 

comerț exterior;(Conform SO-Cod COSA: T-10), Referent comerț exterior; (Conform 

SO-Cod COSA: O-4), Agent comerț exterior; (Conform Cod COSA: O-9), Analist 

informații de firmă;(Conform COSA: O-297),Analist investiții;(Conform SO-Cod 

COSA: O-297).  Pentru specializarea nivel licență – Economia 

Firmei:Contabil;(Conform SO-Cod COR: 343302), Manager resurse umane;(Conform 

Cod COSA: T-229),Expert evaluator întreprinderi;(Conform Cod COR: 241701),Agent 

comercial;(Conform Cod COSA: O-6). Pentru specializarea nivel master – 

Management internațional în limba germană:Manager vânzări;(Conform SO-Cod 

COSA: O-233), Manager al sistemului calității; (Conform Cod COSA: T-259), 

Manager proiect;(Conform SO-Cod COR: 241919). 
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Din aceste standarde ocupaţionale s-au extras unităţile şi elementele de 

competenţă specifice fiecărei ocupaţii. Pe baza acestora s-au întocmit fişe gemba 

(Tabelul nr.5.2) pentru fiecare ocupaţie în parte, fiind grupate în şapte coloane. Prima 

coloană reprezentând numărul unităţii de competenţă, a doua coloana reprezentând 

unitatea de competenţă, a treia coloana elementul de competenţă,  a patra coloană 

importanţa unităţii de competenţă, a cincea coloană reprezentând frecvenţa folosirii 

unităţii de competenţă, a şasea coloană reprezentând utilitatea, iar a şaptea coloană 

reprezentând cunoştinţele necesare pentru acoperirea competenţei. 

Gradul de importanţă a fost exprimat pe o scară de la 1-10, unde: 10-importanţă 

critică, 9- importanţă majoră, 8- importanţă foarte mare, 7- importanţă mare, 6- 

importanţă semnificativă, 5- importanţă medie, 4- importanţă mică, 3- importanţă 

redusă, 2- importanţă foarte redusă, 1- importanţă neglijabilă, 0- fără nici o importanţă. 

Frecvenţa a fost exprimată pe o scară de la 1-10, unde: 10- utilizare continuă, 9- 

utilizare de mai multe ori pe zi, 8- utilizare o dată pe zi, 7- utilizare la 2-3 zile, 6- 

utilizare circa săptămânală, 5- utilizare circa lunară, 4- utilizare circa trimestrială, 3- 

utilizare circa semestrială, 2- utilizare anuală, 1- utilizare ocazională, puţin probabilă, 

0- nu se utilizează.  

Utilitatea a fost exprimată ca fiind produsul dintre gradul de competentă şi 

frecvenţă, asociate unei anumite competenţe. 

Pentru a determina gradul de utilitate al fiecărei unităţi de compenţă al fiecăruia 

dintre cele trei standarde ocupaţionale, au fost consultate şase firme în completarea 

acestor fişe.  

Pentru fiecare ocupaţie s-a realizat apoi o medie a gradului de utilitate pentru 

fiecare unitate de competenţă, medie care a fost apoi integrată în analiza QFD din acest 

capitol. 

Pentru a se putea face corelarea între aceste competenţe si gradul lor de utilitate, 

(exprimat de către mediul social-economic, reprezentat de angajatorii care au fost 

consultaţi) şi oferta programului de studiu, au fost determinate valori şi pentru oferta 

programului de studiu. Pentru aceasta a fost consultată curricula liniei de studiu în 

limba germană, al studiilor de tip bachelor pentru specializările “Relaţii economice 
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internaţionale” şi “Economia Întreprinderii”,precum și al studiilor nivel masterat pentru 

specializarea “Management internațional în limba germană” al Facultăţii de Ştiinte 

Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Editura Alma 

Mater, 2007. 

Pentru fiecare din specializările menționate au fost identificate număr total  de 

materii, care au fost grupate, în funcţie de conţinut, în grupuri de materii. Pentru a putea 

integra aceste grupuri în analiza QFD şi a putea stabili corelaţiile cu valorile obţinute în 

urma consultării fişelor gemba, a fost necesară stabilirea unor valori asociate fiecărui 

grup de materii.  Această valoare a fost exprimată în gradul de efort necesar pentru a 

dobândi cunoştinţele necesare şi specifice unui anumit grup de materii.  

Pentru aceasta au fost însumate numărul de credite, numărul de ore de curs pe 

săptămână, numărul de ore de seminar pe saptămână şi numărul de ore de laborator pe 

săptămână pentru fiecare grup de materii. Suma astfel obţinută a fost trecută într-un 

tabel, sub numele de “Echivalent”. 

Pentru fiecare grupă de materii a fost calculată apoi o pondere relativă în 

procente, raportată la întreaga sumă obţinută sub numele de “echivalent” pentru toate 

grupele de materii. 

În următorul pas s-a calculat ponderea fiecărei grupe de materii raportată la 

grupa de materii, care prezintă cel mai mare procent din calculele anterioare. Aceste 

valori au fost apoi rotunjite, pentru a se determina gradul de efort asociat fiecărei grupe 

de materii. Acest grad de efort a fost integrat în analiza QFD împreună cu gradul de 

utilitate al unităţilor de competenţă, rezultat din prelucrarea fişelor gemba. 

Pentru fiecare din cele douăsprezece ocupaţii analizate s-au stabilit pe rând 

corelaţii cu fiecare grupă de materii. 

În continuare s-au realizat pentru fiecare ocupație analizele AHP, QFD și CTQ 

pentru a determina contribuția fiecărei grupe de discipline în formarea competențelor 

necesare în cazul ocupațiilor analizate, rezultatele fiind prezentate în subcapitolele 

6.2.1., 6.3.1, respectiv 6.4.1 ale lucrării. 

Analizând în ansamblu rezultatele obținute, putem afirma că curricula 

specializărilor la nivel licență și masterat în limba germană este una echilibrată, atât din 
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punct de vedere al alocării numărului de ore, cât și al utilizării cunoștințelor dobândite 

de către viitorii absolvenți în desfășurarea ocupațiilor  analizate. 

În vederea obţinerii unei priviri de ansamblu asupra contribuţiei fiecărei grupe 

de materii în pregătirea viitorilor absolvenţi nivel licență și masterat în domeniul 

economic, specializarea „Economie și Afaceri internaționale”, „Economia firmei” 

respectiv „Management internațional în limba germană”, s-a efectuat o analiză agregată 

a rezultatelor obţinute în urma analizelor  QFD efectuate. 

Ocupații analizate prin prisma corelațiilor realizate cu ajutorul metodei QFD 

reprezintă un eşantion utilizat pentru a valida capabilitatea metodologiei dezvoltate de a 

contribui la determinarea unor direcţii de îmbunătățire a curriculei disponibile cu 

scopul de a o face mai orientată către piaţă şi mai competitivă. 

În continuare am considerat oportun a efectua o analiză comparativă a 

numărului de credite alocat grupelor de discipline și nivelul global de importanță al 

acestora. Pentru realizarea acestei analize am calculat ponderea relativă a fiecărei grupe 

de discipline raportată la numărul total de credite (ECTS). 

Analiza comparativă pune în evidență existența a trei situații: 

• Grupe de discipline a căror nivel global de importanță depășește numărul de 

credite alocat; 

• Grupe de discipline a căror nivel global de importanță este mai scăzut decât 

numărul de credite alocat; 

• O grupă de discipline a cărui nivel global de importanță este aproximativ egal 

cu numărul de credite alocat. 

Având în vedere aceste considerente, putem afirma că oferta programului de 

studiu ar putea fi regândită sub aspectul alocării numărului de credite în cazul 

disciplinelor care compun specializărilor analizate. 

De asemenea, analiza agregată, precum și analiza comparativă efectuată, ne-au  

facilitat să obținem o viziune de ansamblu, obiectivă, asupra curriculei specializărilor 

analizate. 
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Partea I.  STADIUL  ACTUAL  AL CUNOASTERII IN DOMENIU 
CAPITOLUL 1.  CALITATEA  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR: EVOLUȚIE 
ȘI CONCEPTE DE BAZĂ  

1.2. Calitatea în învăţământul superior 

Construcţia unui fundament care vizează calitatea academică porneşte de la un set de 

contexte. Se admite faptul că există o variaţie a imaginii calităţii educaţiei superioare în 

funcţie de contextele luate că referinţă. În figură nr.2 este ilustrată o reprezentare a unui 

orizont multi-contextual, în care sunt specificate contextele de evaluare care s-au avut 

în vedere şi care sunt ordonate de-a lungul a două linii de construcţie. Pe axa orizontală 

(temporală) sunt ordonate trei perioade prin care învăţământul superior a trecut după 

1990 astfel: tranziţie corectivă, tranziţie spre un nou echilibru şi perioada actuală 

considerată a fi una a decalajelor şi a divergenţelor care generează noi ajustări şi 

convergenţe. Axa verticală exprimă trecerea de la contextul intern la cel extern, 

generator de schimbări. Pe linia verticală sunt aşezate seturile de percepţii care 

corespund celor cinci categorii principale de părţi interesate de calitatea educaţiei 

superioare.  Totodată, linia verticală exprimă ideea conform căreia se pot construi cel 

puţin două tipuri de macro-contexte: un context naţional şi un context european al 

evaluărilor. (Barometrul calităţii 2009 – ARACIS - , p.4). 

Figura 2. Orizont multicontextual de evaluare a calităţii învăţământului superior 
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Sursa: Barometrul calităţii 2009:4 – ARACIS 

Conform standardului SR EN ISO 9000:2001, „calitatea în învăţământul superior” 

înseamnă, măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc (anumite) 

cerinţe. Deci „calitatea” este întotdeauna relativă la nevoile, cerinţele/ exigenţele, 

aşteptările anumitor „părţi interesate” (sau „parteneri de interese”: elevi, studenţi, 

absolvenţi, personal, reprezentanţi ai agenţilor economici, autorităţilor naţionale, 

comunităţii locale sau ai statului, etc.) . 

Cerinţele sunt exprimate în două moduri: în mod „explicit” în contracte sau 

reglementări legale sau pot să fie “implicite”, atunci când trebuie identificate şi definite 

de instituţia de învăţământ superior. De obicei, modificarea în timp a cerinţelor implică  

o analiză periodică a acestora.  

În cazul instituţiilor furnizoare de educaţie, pe segmentul învăţământ de exemplu, 

cerinţele clienţilor se pot exprima în termeni cum sunt: „ce ar trebui să ştie şi să poată 

face un absolvent dintr-un anumit domeniu?” În prezent aceste cerinţe sunt implicite 

nefăcând obiectul unui contract. Identificarea şi definirea lor nu poate fi realizată de 
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instituţia de învăţământ superior singură ci numai împreună cu reprezentanţi ai 

clienţilor din domeniul respectiv (angajatori, asociaţii profesionale etc.). Definirea 

cerinţelor reprezintă aşadar rodul unui cadru mai larg. Stabilirea unui „cadru al 

calificărilor” este o preocupare prioritară la nivel european. În momentul în care un 

astfel de cadru este definit, cerinţele relative la competenţele necesare pentru o anumită 

calificare a absolvenţilor devin explicite şi reglementate. 

 

Astfel, cerinţele se traduc în condiţii (trăsături şi caracteristici) conforme unor criterii. 

Termenul “condiţii” se referă la condiţiile pieţei şi la cele contractuale, precum şi la 

condiţiile interne ale unei organizaţii. Condiţiile referitoare la calitate ar trebui 

exprimate în termeni funcţionali şi documentate temeinic.(Popescu, S. s.a.  2004,  p.15) 

În literatura de specialitate, sunt prezentate studii (Saarinen, 2005) referitoare la 

Evoluţia conceptului de calitate în procesul Bologna ilustrate în Tabelul 1.  

 

Tabelul 1.1.   Evoluţia termenului de ,,calitate” în Procesul Bologna 

Evoluţie  Textul / Declaraţie 
 

Semnificaţia cuvântului 
,,Calitate” 

Calitatea (frecvenţa  
folosirii cuvântului  
,,Calitate” în text 
(%)) 

Stadiul 
incipient  

Declaraţia Sorbona  Nu a fost menţionata 
noţiunea de ,,Calitate” 

0 

Raportul Trends 1 Calitatea este definită 
de consumator, de 
ideologia acestuia; 
mecanismul de 
asigurare a calităţii pe 
plan naţional 

59 (0.19%) 

Declaraţia Bologna Calitatea înseamnă 
criterii comparabile şi 
promovarea 
competitivităţii 

1 (0,08%) 

Stadiul 
intermediar I 

Raportul Trends 2 Asigurarea calităţii 
(QA) reprezintă un 
instrument, o cale.  

81 (0,24%) 

 Raportul Lourtie Face referire la 
încredere reciprocă , 
parteneri; recomandări 
referitoare la standarde 

83 (0,52%) 

Comunicatul de la Calitatea înseamnă 14 (0.79%) 
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Praga (2001) asigurarea calităţii, 
reţele, cooperări 

Stadiul 
intermediar 
II 

Raportul Zgaga Orientare practică şi 
tehnică a asigurării 
calităţii (QA) 

257 (0.47%)  

Comunicatul de la 
Berlin 

Planul cadru pentru 
implementarea 
asigurării calităţii şi 
acreditării 

17 (0,55%)  

 

Sursa : Saarinen, T. 2005:193 

De asemenea o evoluţie a conceptului de calitate în învăţământul superior a fost 
subliniata şi în Ilies, Pitic,Drăgan (2011). 

1.3. Produsul instituţiilor de învăţământ superior 

În standardul SR EN ISO 9000:2006 – Sisteme de management a calităţii. Principii 

fundamentale şi vocabular, produsul este un rezultat al unui proces (ansamblu de 

activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente 

de ieşire). Un produs poate fi material (de exemplu: obiecte sau materiale procesate) ori 

imaterial (de exemplu: cunoştinţe, concepte) sau o combinaţie a acestora. 

 

Conform, Popescu (2004), instituţiile de învăţământ superior sunt organizaţii 

furnizoare de servicii profesionale şi ştiinţifice. “Produsele” oferite de învăţământul  

superior sunt competenţa şi cunoaşterea. Aceste produse imateriale, sunt  furnizate 

societăţii sub următoarele  forme: 

•   pregătirea de specialişti în domenii specifice – prin transfer de competenţe prin 

intermediul absolvenţilor. 

•   cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, consultanţă, expertiză – lărgirea 

orizontului cunoaşterii umane, transfer de competenţă către organizaţii ale mediului 

socioeconomic, în scopul generării noului şi creşterea competitivităţii acestora. 

•   implicarea membrilor comunităţii academice în viaţa societăţii – transfer de 

competenţă realizat prin implicarea directă în organisme ale comunităţii locale, 

regionale, naţionale şi internaţionale. 

Pe segmentul învăţământ, produsul final al universităţii nu este absolventul, ci 

dezvoltarea lui umană că valoare adăugată, competenţa dobândită de acesta la 

terminarea studiilor. Rezultatul final poate fi exprimat prin suma de abilităţi şi 
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cunoştinţe dobândite, care îi permit acestuia să se insereze în mod eficient şi să se 

realizeze profesional într-un domeniu specific al vieţii socio-economice.  

 

Validarea internă a competenţei menţionate este dată de acordarea de către instituţia de 

învăţământ superior a unei diplome care recunoaşte dobândirea unei  calificări.  

Validarea  externă este dată de măsura în care cunoştinţele şi abilităţile dobândite au 

contribuit la formarea capacităţii absolventului de a răspunde cerinţelor domeniului 

amintit, şi implicit la realizarea să profesională şi materială pe acest temei. 

 

Având în vedere fluiditatea cerinţelor de competenţe (schimbarea lor continuă), un 

program de studiu, după proiectarea şi demararea lui, trebuie să fie subiectul unui 

proces de îmbunătăţire continuă  în termenii adaptării acestuia la cerinţele în continuă 

schimbare. 

 

În general trebuie să existe un raport de proporţionalitate între gradul de utilitate al 

competenţelor dezvoltate de o materie de studiu din planul de învăţământ şi efortul pe 

care aceasta îl presupune pentru părţile implicate  (ore de predare, învăţare, respectiv 

număr de credite alocate). 

 

Nici un program de studiu nu poate acoperi în întregime competenţele  presupuse de 

toate poziţiile pe care le-ar putea ocupa un absolvent. Nivelul bachelor are misiunea de 

a acoperi competenţele generale cerute de un domeniu mai larg (ştiinţele economice), 

iar partea de master urmând să completeze cu dezvoltarea în detaliu a competenţelor 

specifice unui număr restrâns de ocupaţii. Un program bachelor pe un domeniu restrâns 

este nejustificat, aşa cum un progam de master, pe un domeniu prea general, nu îşi 

găseşte locul. 

 

 1.4. Clienţii instituţiei de învăţământ superior 

Definirea clienţilor şi determinarea cerinţelor şi aşteptărilor acestora privind rezultatele 

activităţii organizaţiei respective reprezintă condiţii esenţiale în realizarea calităţii 

pentru fiecare instituţie. 

Conform standardului SR EN ISO 9000:2005, termenul client este definit că fiind o 
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organizaţie sau persoană care primeşte un produs. El poate fi: consumatorul, 

utilizatorul, beneficiarul sau cumpărătorul acestuia. Abordarea modernă a conceptului 

de client foloseşte termenul de parte interesată în realizarea produsului său serviciului. 

Acest subcapitol îşi propune să identifice tipurile de clienţi ai universităţii, 

precum şi posibilele cerinţe ale acestora legate de organizaţie, de proces şi  de produs. 

Prin organizaţie înţelegem instituţia de învăţământ superior, prin proces înţelegem 

procesul de predare-învăţare, iar prin produs înţelegem competenţa.  

Au fost identificate două mari grupe de părţi interesate, şi anume părţi externe şi 

interne. Prin părţi interne înţelegem studenţi, cadre didactice, personal al universităţii. 

Prin părţi externe înţelegem: Statul Român, care îşi exprimă cerinţele prin legi şi 

reglementări, Uniunea Europeană, prin principiul subsidiarităţii, mediul academic 

naţional şi mediul academic european, organizaţii europene, fundaţii şi persoane private 

cu caracter de parteneri, angajatorii din România şi din spaţiul european, precum şi 

învăţământul  preuniversitar.  

Categoriile  de clienţi/părţi interesate identificate pentru o universitate sunt ilustrate în 

tabelul .3.  

Tabelul 1.3 : Categorii de clienţi/părţi interesate identificate pentru o universitate 

PĂRŢI INTERESATE/CLIENŢI 
INTERNI EXTERNI 
Studenţii Statul român/Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării  
Conducerea instituţiilor de 

învăţământ superior,  
Organismele UE 

Personalul academic, de 
cercetare, tehnic economic şi de 

întreţinere 

Comunitatea academică naţională şi 
internaţională 

 Asociaţiile profesionale 
 Organizaţii partenere, fundaţii de cercetare, 

cu activităţi umanitare, Firmele productive, 
de consultanţă, de comerţ la nivel naţional şi 

internaţional 
 Angajatorii 
 Unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

profesional 
 

Sursa: Popescu, S., Brătianu, C., 2004, p.34 



22 

 

a.Studenţii sunt clienţi ai universităţii  având un  caracter dual şi anume: de clienţi 

interni (ca participanţi) şi clienţi externi (ca beneficiari).  

Ei au propriile cerinţe şi aşteptări faţă de instituţia de învăţământ superior. Situaţia în 

care studenţii îşi suportă prin taxe costurile de pregătire accentuează poziţia lor de 

clienţi externi, ei devenind în acest context clienţii principali ai serviciului de educare-

formare. 

b.Conducerea şi personalul instituţiei de învăţământ superior constituie de asemenea 

grupuri care au propriile cerinţe şi aşteptări, situându-se pe poziţia de părţi interesate 

interne ale acesteia. 

c.Instituţiile de învăţământ preuniversitar, care furnizează prin absolvenţii lor candidaţii 

la admitere în instituţiile de învăţământ superior, sunt şi ele părţi interesate ale 

activităţii de pregătire universitară. 

d.Comunitatea şi mediul academic internaţional constituie o parte interesată care nu 

trebuie ignorată, dată fiind importanţa dimensiunii internaţionale a universităţii. 

Din perspectiva calităţii, identificarea cerinţelor şi aşteptărilor părţilor interesate,  

reprezintă momentul iniţial şi esenţial în procesul de management al calităţii.  

Orientarea activităţii de învăţământ superior către cerinţele clienţilor impune apariţia şi 

dezvoltarea funcţiei de marketing a instituţiei, identificarea de modele de relaţii de tipul  

instituţie de învăţământ superior – piaţă – stat - comunitate academică naţională şi 

internaţională şi adaptarea ofertei la cerinţele societăţii şi pieţei. 

Efectuarea  unei analize complete, în care să integrăm cerinţele tuturor părţilor 

interesate, presupune un procedeu laborios, care necesită un interval de timp 

considerabil, precum şi acces la o multitudine de resurse. 

 

 

CAPITOLUL 2.  TENDINȚE ACTUALE PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
SUPERIOR LA NIVEL INTERNAȚIONAL ȘI  ÎN ROMÂNIA 

Schimbările  din universităţi de după 1989 au permis internaţionalizarea  şi armonizarea 

tuturor domeniilor de activitate. Domeniile care pot fi modernizate sunt oferta 

educaţionala, cultura instituţiilor şi abilităţile lor managerial pentru a conduce şi 

coordona.  
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Procesul de adaptare la normele şi standardele europene înseamnă de asemenea că este 

necesar un efort considerabil a tuturor categoriilor de resurse. 

 

În acest sens instituţiile europene au definit un Spaţiu European al Cunoaşterii bazat pe 

Spaţiul European al Învăţământului Superior (SEIS) Spaţiul European al Cercetării 

(SEC). 

Câţiva paşi importanţi în realizarea acestui proces au fost prezentaţi în capitolul 1 prin 

exemplificarea Declaraţiilor şi  Comunicatelor, astfel: 

• Declaraţia comună de la Sorbonne, 25 mai 1998, a cărei scop a fost 

atingerea armonizării sistemului European al învăţământului superior; 

• Declaraţia de la Bologna, 19 iunie 1999, privind definirea  „ Spaţiul 

European al Învăţământului Superior“; 

• Comunicatul conferinţei Miniştrilor educaţiei de la Praga, 2001; 

• Comunicatul conferinţei Miniştrilor educaţiei de la Berlin, 2003; 

• Comunicatul întâlnirii Miniştrilor europeni ai educaţiei  19-20 mai, Bergen, 

2005; 

• Comunicatul de la Londra cu privire la   Spaţiul European al Învăţământului 

Superior: referitor la schimbările din era globalizată, 18 mai 2007; 

• Comunicatul conferinţei Miniştrilor europeni ai educaţiei, Leuven and 

Louvain-la-Neuve, 28-29 aprilie 2009; 

• Declaraţia Budapesta-Vienna “Spaţiul European al Învăţământului 

Superior”, 12 martie  2010. 

Pentru a sprijini procesul de dezvoltare al învăţământului superior la un nivel 

competitiv  în Uniunea europeană a avut loc conferinţa de la Lisabona  în anul  2000.   

În acest subcapitol sunt prezentaţi şi analizaţi cei  mai reprezentativi indicatori care au 

constituit Evoluţia învăţământului Superior din Uniunea Europeană. Aceştia sunt: 

numărul de studenţi înmatriculaţi, cheltuiala de la bugetul de stat privind educaţia, 

numărul de absolvenţi de învăţământ superior din România, mobilitatea studenţilor în 

Europa şi procentul şomerilor înregistraţi în funcţie de nivelul de educaţie în România. 

Primul set de date şi tendinţe analizate  a fost numărul Studenţilor înmatriculaţi  în 

educaţia terţiara în cadrul Uniunii Europene. 
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Figura 2.1  Studenţi înmatriculaţi în învăţământul superior. 
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Sursa: Date prelucrate utilizând informaţiile furnizate de, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps000
62, actualizăre a informaţiei -5.05.2011. 

 

Analizând Figura 2.1 , se poate observa o creştere a înmatriculărilor nu numai în statele 

fondatoare ale Uniunii europene (Germania şi Franţa) dar şi în cele mai noi state 

membre, România şi  Bulgaria. Deasemenea, media realizată de statele membre EU 27 

arată o tendinţă în creştere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Numărul Studenţilor înmatriculaţi în România. 

 



25 

 

 
Sursa: Date prelucrate utilizând informaţiile furnizate de INSSE, 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Statistică%20teritoriala%202008/rom/Tabel35.htm 
 

De asemenea, figura 2.2,  arată analiza efectuată la nivelul României, înregistrând 

numărul crescând al Studenţilor după 1990.  În conformitate cu Andrei, Teodorescu, 

Oancea, Iacob (2010), numărul crescător al studenţilor în sistemul educaţional din 

România din ultimii ani, a condus la un dezechilibru al sistemului.  

Argumentele aduse de aceşti autori pentru a-şi susţine opinia se bazează pe discrepanţa 

între creşterea numărului de studenţi înmatriculaţi şi cheltuiala de la bugetul de stat , 

aceasta din urmă fiind la un nivel scăzut. 

 

Analizând figura 2.2. se poate observa numărul crescând de studenţi în perioada de 

tranziţie din România, dar din figura 2.3  se poate observa că, cheltuiala de la bugetul 

de stat în România a fost la un nivel destul de scăzut atât  comparativ cu statele  mai 

vechi membre EU dar şi cu nivelul mediu European.  

Următorul indicator luat în discuţie este mobilitatea internaţională a studenţilor (figura 

2.5). În acest sens, tendinţele  arată o deschidere a relaţiilor internaţionale în 

universităţile din statele membre ale Uniunii Europene, care au la bază numeroase 

documente la nivel European şi care susţin creşterea şi încurajarea studenţilor în 

mobilităţi internaţionale.  

 

Această tendinţă, încurajată de procesul Bologna are la bază recunoaşterea sistemului 

de credite transferabile. În cadrul întâlnirilor miniştrilor învăţământului din Europa, în 

mod deosebit prin Comunicatul de la Praga în 2001 a fost subliniată 

participarea/implicarea  ca membru cu drepturi depline a  studenţilor  în procesele din 

învăţământul superior. 

De asemenea, s-a discutat/precizat  necesitatea adoptării unui sistem de recunoaştere în 
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cadrul Spaţiului European al Învăţământului Superior (S.E.I.S) şi stabilirea unui sistem 

de  credite  pentru creşterea flexibilităţii şi mobilităţii studenţilor. 

Figura 2.5. Mobilitatea Studenţilor în Europa 

 

 
Sursa: Date prelucrate utilizând informaţiile furnizate de Eurostat, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tps000
64, ultima actualizare a informaţiei 5.05.2011. 

 

Promovarea mobilităţii a fost menţionată ca un punct explicit pentru a înlătura toate 

obstacolele în vederea unei mobilităţi libere a studenţilor, cercetătorilor şi cadrelor 

didactice. Analizând datele statistice prezentate în figură 2.5,  se observă tendinţa 

pozitivă a mobilităţilor internaţionale , România înregistrând un număr crescător de 

studenţi “outgoing”. 

Ultimul indicator analizat în cadrul acestui subcapitol este procentul şomerilor în 

funcţie de nivelul de educaţie. Cele mai recente date statistice colectate, se referă la rata 

de neangajabilitate pe segmentul absolvenţilor cu studii superioare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Procentul şomerilor înregistraţi în funcţie de nivelul de educaţie 
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în România, Feb. 2011. 

                    

Procentul somerilor inregistrati in functie de nivelul 
de educatie in Romania, februarie 2011

7%

19%

74%

Invatamant superior

Invatamant l iceal  si
postliceal

Invatamant primar,
secundar si  vocational

 
Sursa: Date prelucrate utilizând informaţiile furnizate de INSSE, Buletin statistic lunar, 2/11, 

http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_2.pdf. 
 

Astfel, se poate observa că, pe segmentul educaţiei terţiare rata neangajabilităţii este 

cea mai scăzută. O primă  concluzie a acestei analize este aceea că, învăţământul 

superior asigură o inserţie mult mai eficienta pe piaţa muncii în raport cu învăţământul 

secundar sau postliceal. 

De asemenea, în  Comunicatul de la Londra din 18 mai 2007 s-a menţionat necesitatea 

de îmbunătăţire a angajabilităţii. 

Acest document consemnează şi progresele iniţiale efectuate în raport cu 

implementarea Cadrului naţional al Calificărilor. De asemenea, Cadrul  Calificărilor 

pentru Spaţiul European al Învăţământului Superior (S.E.I.S) este privit ca un element 

central al Instituţiilor europene de învăţământ superior. 

 

CAPITOLUL 3. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE CLASICE ȘI MODERNE ALE 
MANAGEMENTULUI CALITĂȚII  

Acest  capitol prezintă metodele clasice și moderne ale managementului calității 

utilizate în prezent pentru îmbunătățirea competitivității produselor  și serviciilor. 

3.1. Metode moderne ale managementului calității 

 

Pentru a identifica problemele care trebuie rezolvate, structurarea ideilor  și 
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identificarea soluţiilor posibile, alături de tehnicile și instrumentele clasice  au fost 

preluate instrumente moderne, din sfera managementului, sau a marketingului. Ele sunt 

aplicate în trei scopuri principale: 

- identificarea problemelor importante care trebuie rezolvate şi a cauzelor 

acestora: diagrama relaţiilor şi diagrama - arbore; 

- stabilirea soluţiilor pentru rezolvarea problemelor: diagrama matriceală şi 

diagrama – arbore; 

- determinarea programului concret pentru rezolvarea problemelor: diagrama 

PERT şi diagrama deciziilor (Olaru, 1999). 

3.2.5.  Metodă utilizată în planificarea calității produselor și serviciilor: Quality 
Function  Deployment (QFD) 

 

Metodele moderne ale managementului calității îşi propun să elimine posibilele 

erori care pot apărea în întregul proces, chiar înainte de a se concepe proiectarea unui 

nou produs, sau a unui serviciu. Una dintre aceste metode este Quality Function 

Deployment (QFD), care vine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor şi oferă 

producătorului, sau furnizorului de servicii, posibilitatea de a  proiecta acest produs, sau 

serviciu, orientat către piaţă. QFD vine în întâmpinarea cerinţelor clienţilor, întregul 

demers bazându-se pe informaţiile obţinute de la clienţi, în sprijinul proiectării 

produsului (prin produs înţelegem şi posibile servicii furnizate) bazate pe nevoile 

clientului. Metoda este complexă și a fost dezvoltată, pentru a maximiza satisfacţia  

clientului prin diferite tehnici şi metode (Chen Ja. și Chen Jo., 2002). 

Metoda QFD, ia în considerare atât dorinţele exprimate cât şi cele neexprimate 

ale clienţilor, traducând cerinţele clienţilor în caracteristici ale produselor. QFD se 

concentrează pe furnizarea de valoare adăugată. Clientul are posibilitatea de a exprima 

diferite grade de importanţă, sau de utilitate, pe care şi le-ar dori ca produsul sau 

serviciul să le includă. Acest lucru este deosebit de important, pentru că o întreprindere, 

sau instituţie trebuie  să ofere un produs, care este cerut de către piaţă.  

Procedeul de lucru al metodei este complex, începând cu identificarea cerinţelor 

clienţilor, ultima fază a procedeului fiind proiectarea produsului. Metodele moderne ale 

managementului calităţii care sunt  utilizate premergător analizei QFD, sunt diagrama 

afinităţilor, Gemba, modelul Kano şi Voice of the customer. Tehnicile menționate  au 
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ca scop identificarea cerinţelor clienţilor, pentru ca acestea să poată fi integrate în 

procesul de concepere, sau adaptare a produsului/serviciului la cerințele pieţei (Crow, 

2002). Metoda QFD permite  identificarea unor  posibile direcţii viitoare de acţiune și 

integrarea instrumentelor mai sus menționate  (Mazur, 1993). 

Metoda  QFD a fost elaborată de japonezul Yoji Akao. Acesta defineşte QFD ca 

fiind „a method for developing a design quality aimed at satisfying the consumer and 

then translating the consumer’s  demands into design targets and major quality 

assurance points to be used throughout the production stage” (Mazur, 1993). 

Pentru un serviciu  definiția QFD s-ar putea formula în modul următor: „a system and 

procedures to aid  the plan and development of services and assure that they will meet 

or exceed customer expectations” (Mazur, 1993). 

Scopul metodei QFD poate fi exprimat astfel:  

Quality, prin faptul că dorinţele clientului sunt transferate în produsul final; 

Function, prin faptul că toate unităţile organizatorice conlucrează împreună; 

Deployment,  pentru a defini în unităţi mai precise toate activităţile necesare, care 

trebuie să fie   măsurate şi controlate.  

Metoda QFD a fost aplicată pentru prima dată în 1974 la firma Toyota în 

Japonia. Specialițtii în domeniul calității Makabe (Japonia) şi D. Clausing (Statele 

Unite) au elaborat o metodă simplificată numită „House of Quality“ care constă într-un 

suport grafic format din şase matrici:  

• matricea cerinţelor clienţilor; 

• matricea caracteristicilor tehnice;  

• matricea de legătură;  

• matricea corelațiilor; 

• matricea de evaluare tehnică; 

• matricea de evaluare a satisfacţiei clientului.  

Metoda  poate fi adaptată în funcţie de demersul cercetării și în funcție de rezultatul 

urmărit există posibilitatea integrării în analiză a tuturor matricelor, sau doar a unora 

dintre ele.  

În cazul în care se desfăşoară mai multe analize de tip QFD în paralel, poate fi realizată 

şi o analiză concatenată a tuturor analizelor QFD, prin programe de calcul statistic. În 
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cazul în care se înregistrează conflicte la nivelul analizei QFD, în vederea rezolvării lor, 

se poate aplica în continuare metoda TRIZ (Theory of inventive problem solving).   

În dezvoltarea unui produs/serviciu apare necesitatea determinării cerinţelor 

clientului pentru a le putea integra într-un mod potrivit în proiectarea 

produsului/serviciului.  Determinarea  cerinţelor clientului în proiectarea unui 

produs/serviciu  este decisivă.  

Metodele  de  prelevare a cerinţelor clientului sunt:   

• Aplicarea  unui  chestionar  pre‐definit  (fișe    Gemba);  metoda  are 

dezavantajul că acel client ar putea fi influenţat de criteriile pre‐definite 

în luarea deciziilor. 

• Oferirea posibilităţii  ca acel  client  să definească  singur  caracteristicile 

produsului de care ar  fi  interesat;   dezavantajul   metodei   se referă  la 

obţinerea de rezultate irelevante pentru cercetarea întreprinsă  (Crișan, 

Popescu, Brad, Lemeni, 1999). 

Pentru parcurgerea etapelor de lucru, se utilizează ca suport grafic al acestei 

metode o diagramă  specială  denumită „casa  calităţii“ (House of Quality).  

(Fig.nr.15.); (Crișan, Popescu, Brad, Lemeni, 1999). Casa calităţii se compune din şase 

matrici: matricea cerinţelor clientului, matricea caracteristicilor tehnice, matricea de 

legătură, matricea de corelaţie, matricea de evaluare tehnică şi matricea de evaluare din 

punct de vedere al pieţei (Jagdev, Bradley, Molloy, 1997).  

În aplicarea metodei  s-a dovedit că cel mai dificil lucru este completarea 

matricei cerinţelor clienţilor, deoarece pentru aceasta este necesar un număr mare de 

date şi informaţii, care provin din surse diferite. În cadrul acestei matrice sunt 

înregistrate cerinţele clienţilor legate de produsul/serviciul întreprinderii, dar şi gradul 

de importanţă acordat acestora de către client (Crișan, Popescu, Brad, Lemeni, 1999). 

 Matricea caracteristicilor tehnice conţine cerinţele producătorului/ofertantului 

de produse și servicii, mai precis aceasta conţine caracteristicile produsului/serviciului 

care trebuie să fie asigurate de acesta pentru ca produsul să corespundă cerinţelor 

clientului. 



31 

 

Matricea de legătură, formează zona centrală  a  diagramei în cadrul căreia este 

evidenţiată legătura dintre cerinţele clientului şi caracteristicile tehnice ale 

produsului/serviciului. În cadrul acestei matrice se „traduc“ practic cerinţele clientului 

în caracteristici tehnice ale produsului/serviciului. Aceasta matrice reprezintă zona 

centrală a  diagramei, deoarece în cadrul acesteia pot fi identificate neconformităţi, 

înainte ca produsul/serviciul să fie proiectat (Crișan, Popescu, Brad, Lemeni, 1999). 

Matricea de corelare se află în partea superioară a diagramei, aceasta redând 

interacţiunea dintre caracteristicile tehnice. Dacă aceste  interacţiuni sunt identificate 

în timp util, ofertantul de produse/servicii poate economisi un număr semnificativ de 

resurse în timpul planificării produsului. Aceste interacţiuni, sau corelaţii, pot fi 

pozitive (+), sau  negative (-), dar sunt posibile şi alte scări cum ar fi: puternic pozitiv, 

pozitiv, negativ, puternic negativ, neutru etc. 

Matricea de evaluare a produsului/serviciului în relaţie cu piaţa şi cerinţele 

acestei este poziționtă în partea dreaptă a diagramei. În vederea completării acestei 

matrice, este necesară o cercetare de piaţă. De asemenea  poate fi stabilită importanţa 

fiecărei cerinţe şi eventuale sugestii de îmbunătăţire (Crișan, Popescu, Brad, Lemeni, 

1999). 

 Matricea de evaluare a produsului/serviciului din punct de vedere tehnic se 

află în partea inferioară a diagramei.  În cadrul acesteia se stabileşte importanţa fiecărei 

caracteristici tehnice în satisfacerea cerinţelor clientului.  
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Figura nr. 3.16. Componentele casei calităţii  

(Sursa:  Crișan L., Popescu S., Brad S., Lemeni L., Tehnici şi metode ale 
managementului calităţii, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999, pg.58) 

Această metodă a managementului calităţii poate fi utilizată cu succes şi in 

cazul proiectării unui serviciu (Opruța, Drăgan, Popescu, 2008), fiind foarte utilă în 

dezvoltarea competitivă a unui program de studiu și orientarea acestuia către cerințele 

pieței. 
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Partea II.  CERCETĂRI ŞI REZULTATE 

CAPITOLUL 4. METODOLOGIE DE ELABORARE A UNUI PROGRAM DE 

STUDIU CONFORM STANDARDELOR OCUPAȚIONALE. 

EXEMPLIFICARE PENTRU OCUPAȚIA MANAGER SISTEME CALITATE  

Abordarea modernă în elaborarea unui program de formare pornește de la 

competențele pe care absolventul trebuie să le dovedească/să le posede după 

parcurgerea programului de formare. 

Așadar întregul proces trebuie planificat luând în considerare cerințele din 

mediul socio-economic (pieței muncii), fapt ilustrat în schema din figura 4.1: 

Figura 4.1. Etape  în elaborarea unui program de studiu 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

Sursa: Prelucrat după: Popescu S., Crişan A., Crişan L., Algorthm And Premises Of TheDesign Of A 
Master Program In Quality Engineering. Proceedings of the 4th International Seminar on the Quality 

Management in Higher Education, 9-10 June 2006, Sinaia, Romania, Pag. 31. 

 

Tendința actuală privind această temă ia în considerare că, identificarea și 

stabilirea competențelor reprezintă punctul de plecare în elaborarea programului de 

formare. Se pune întrebarea unde și cum putem identifica aceste competențe? Unde 

putem găsi aceste competențe? 

Standardele ocupaționale reprezintă o sursă utilă în acest sens. Deosebit de utilă  

este planificarea întregului program de formare plecând de la aceste competențe, 

descrise pentru fiecare ocupație în standardele ocupaționale: „The competence – based 

curriculum should start from an „occupational standard” (competence) determined 
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by the Council for Occupational Standards and Certification” (Voicu, Rusu, 2006). 

4.4.1. Stabilirea obiectivului general al programului de formare 

Obiectivul general al programului de formare se referă la ceea ce dorim să 

furnizăm participantului, respectiv topicul programului. Nu există o regulă general 

valabilă de definire a obiectivului general al programului de formare cu ajutorul 

standardului ocupațional. 

În cele ce urmează se incearcă elaborarea unui program de formare în 

concordanță cu cerințele pieței,  plecând de la competentele care se regăsesc pentru 

fiecare ocupație în standardele ocupaționale.  Pentru exemplificare s-a ales o singură 

ocupație din domeniul economic, fără  intenția ca această planificare să fie cea mai 

bună ci doar de a arăta o posibiltate în acest sens. 

Standardul ocupațional conține unități de competență, care au următoarea structură: 

Tabelul.nr. 4.1. Structura unităților de competență în cadrul unui standard 

ocupațional.  

TITLUL UNITĂȚII DE COMPETENȚĂ 
 

Activitatea  majoră care conduce la un rezultat evaluabil 
DESCRIEREA  UNITĂȚII DE COMPETENȚĂ 

Detalierea titlului unității 

ELEMENTE 
DE COMPETENȚĂ  

 

Activități cheie care compun 
activitatea descrisă în unitatea de 
competență și rezultatele asociate 

acestora.  

CRITERII DE REALIZARE 

 

Repere calitative asociate îndeplinirii 
cu succes a activităților descrise în 
elementul de competență sau 
rezultatului acestei activități.  

GAMA DE VARIABILE 

Totalitatea contextelor și condițiilor în care pot avea loc activități descrise în 
unitatea de competență. 

GHIDUL PENTRU EVALUARE 

Informații generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea 
competenței descrise în unitatea de competență.  

Sursa: Prelucrat după: Metodologie de elaborare şi Aprobare a standardelor ocupaţionale. 
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Unitatea de competență definește o activitate majoră care conduce la un 

rezultat concret sub formă - de produs sau serviciu- ce poate fi evaluat. Titlul unității de 

competență trebuie să fie clar și concis și este detaliat prin descrierea unității de 

competență. 

 Unitățile de competență se grupează pe următoarele categorii de competențe. 

(*** Metodologie de elaborare şi Aprobare a standardelor ocupaţionale, 1999, 

pag.2): 

 competențe fundamentale/cheie 

 competențe generale pe domeniu de activitate 

 competențe specifice unei ocupații 

În continuare și în conformitate cu “Metodologia de elaborare şi Aprobare a 

standardelor ocupaţionale”, sunt detaliate anumite structuri ale  unităților de 

competență prezentate în tabelul nr.1 precum și etapele procesului de elaborare a unui 

standard ocupațional. 

Elementele de competență – cuprind activități cheie pe care un angajat trebuie 

să le realizeze pentru a îndeplini complet activitatea enunțată în unitatea de competență. 

Fiecărui element îi corespund unul sau mai multe criterii de realizare. 

Criteriile de realizare reprezintă etaloanele calitative asociate îndeplinirii cu 

succes a activității descrise în elementul de competență sau al rezultatului acestei 

activități și care permit evaluarea îndeplinirii reușite a activității din elementul de 

competență. 

Gama de variabile furnizează utilizatorului informații asupra locului și a 

modalității în care activitatea descrisă în unitatea de competență poate fi realizată. Ea 

poate include  tipuri de rezultate ale muncii, tipuri de echipamente, condiții specifice de 

lucru, etc. 

Ghidul pentru evaluare furnizează informații asupra dovezilor necesare pentru 

demonstrarea competenței descrise de unitatea de competență în ansamblul ei, respectiv 

cunoștințe teoretice și deprinderi practice. 

Standardele ocupaționale sunt utilizate pentru: 
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 Dezvoltarea programelor de pregătire profesională inițială și continuă adaptate 

cerințelor locurilor de muncă; 

 Îmbunătățirea calității conținutului cursurilor de formare profesională; 

 Recunoașterea competențelor profesionale indiferent de modul în care au fost 

dobândite; 

 Asigurarea transferabilității competențelor de la un domeniu de activitate la 

altul; 

 Asociațiile profesionale, confederațiile patronale și sindicale, companii, 

furnizori de formare profesională, etc. pot iniția proiecte de elaborare a unui 

standard ocupațional; 

 Specialiștii Sectretariatului tehnic al Consiliului de Formare Profesională a 

Adulților acordă inițiatorilor de proiecte de elaborare de standarde asistență 

metodologică. 

În continuare va  fi aplicată  procedura descrisă/elaborată de: Mitroi E., Caprini V., 

Ghid de utilizare a standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională în elaborarea 

programelor de formare profesională. CNFPA, Consiliul Naţional De Formare 

Profesională a Adulţilor, Bucureşti, 2004”, pentru ocupația manager al sistemului 

calitatii în elaborarea programului de formare. 

 
 
 
 
 

Figura 4.2. Programul de formare care poate fi elaborat pornind de la o unitate de competență. 
Sursa: Prelucrat după: Mitroi E., Caprini V., Ghid de utilizare a standardelor ocupaţionale/de  

pregătire profesională în elaborarea programelor de formare profesională. CNFPA, Consiliul Naţional De 
Formare Profesională a Adulţilor, Bucureşti, 2004, Pag.4 

 
 

 

 

Figura 4.3  Programul de formare care poate fi elaborat pornind de la un element  
de competență. Sursa: Prelucrat după: Mitroi E., Caprini V., Ghid de utilizare a standardelor 

ocupaţionale/de pregătire profesională în elaborarea programelor de formare profesională. CNFPA, 
Consiliul Naţional De Formare Profesională a Adulţilor, Bucureşti, 2004, Pag.4 

 
 

 

Stabilește, implementează și menține 
sistemul de evaluare a costurilor 

calității 

MANAGER AL SISTEMULUI 
CALITĂȚII 

 

Asigurarea și implementarea 
tehnicilor, metodelor și 
instrumentelor specifice 
managementului calității 

 

MANAGER AL SISTEMULUI  
CALITĂȚII 



37 

 

 

Figura 4.4  Programul de formare care poate fi elaborat pornind de la mai multe  
elemente  de competență. Sursa: Prelucrat după: Mitroi E., Caprini V., Ghid de utilizare a 

standardelor ocupaţionale/de pregătire profesională în elaborarea programelor de formare profesională. 
CNFPA, Consiliul Naţional De Formare Profesională a Adulţilor, Bucureşti, 2004, Pag.4 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5  Programul de formare care poate fi elaborat pornind de la mai multe 
unități de competență. Sursa: Prelucrat după: Mitroi E., Caprini V., Ghid de utilizare a standardelor 

ocupaţionale/de pregătire profesională în elaborarea programelor de formare profesională. CNFPA, 
Consiliul Naţional De Formare Profesională a Adulţilor, Bucureşti, 2004, Pag.4 

 

Această abrodare permite elaboratorilor de programe și furnizorilor de formare o mai 

mare flexibilitate în structurarea programelor. 

Este foarte important ca indiferent pentru ce abordare s-a optat, programul să 

conducă la formarea competențelor descrise în unitatea, sau elementul de competență la 

care se raportează. 

Un mod de abordare ar fi acela de a elabora un program de formare având la 

bază mai multe unități de competență, din același domeniu de competență. Aproape 
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toate unitățile de competență dintr-un standard ocupațional pot fi asociate unor domenii 

de competență distincte. 

Astfel, pentru programul de formare Manager al sistemului calității, cele 14 unități de 

competență  sunt asociate celor patru domenii de competență distincte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Identificarea obiectivelor de referință  

Obiectivele de referință descriu deprinderile și cunoștințele pe care trebuie să le 

dobândească participantul în urma parcurgerii unui program de formare pentru a fi capabil să 

îndeplinească activitățile descrise în standardul ocupațional. 

4.4.3. Elaborarea conținutului programului de formare 

Pentru elaborarea conținutului programului de formare trebuie analizate informațiile din 
standardul ocupațional. Pentru a elabora conținutul programului de formare trebuie avute în 
vedere următoarele informații din standardul ocupațional: 

Tabelul nr.4.11  Elaborarea conținutului programului de formare. Sursă: Echivalent  
cu  Tabelul nr.3., Pag. 11. 

Activități Acestea sunt specificate în unitățile și elementele de 
competență. Ce activități și deprinderi sunt specificate în 
standardul ocupațional? Conținutul programului trebuie să 
conducă la aceste activități.  

Rezultatelor activităților Acestea se referă  la rezultatele așteptate de la o persoană în 
urma realizării activităților menționate în standard. Se 
regăsesc în titlul unității, al elementelor și sunt detaliate în 
criteriile de realizare. 

Condiții Se referă la condițiile în care se formează sau se deprinde 

Domeniu de competență: Implementare 

Unitate: Asigurarea și 
implementarea tehnicilor, 
metodelor și instrumentelor 
specifice managementului calității 

Unitate: Implementarea 
sistemului  calității 

 

Programul de formare: Manager Sisteme Calitate 

Competențe pentru realizarea  activităților specifice ocupației manager 
sisteme calitate 
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competența. Această parte din conținutul programului se 
identifică apelând la gama de variabile a unității de 
competență. 

Cunoștințe Cunoștințele teoretice care trebuie furnizate prin programul 
de formare sunt menționate în ghidul pentru evaluare al 
unității de competență, iar specificul și gradul de detaliu 
rezultă din examinarea conținutului unității. De aici rezultă 
cunoștințele necesare unei persoane pentru a îndeplini cu 
competență activitățile descrise în unitate. 

Factori de performanță/calitate Factori de performanță/calitate sunt indicații referitoare la cât 
de bine o persoană trebuie să realizeze activitățile menționate 
pentru a obține rezultatele așteptate. De regulă aceștia sunt 
exprimați la modul general și se găsesc în criteriile de 
realizare. 

Judecată și raționament Această informație se referă la raționamentul pe care trebuie 
să-l facă o persoană pentru a realiza activitățile menționate în 
unitatea de competență pentru a atinge nivelul calitativ 
stabilit în criteriile de realizare. 

 

4.4.4. Pregătirea activităților de învățare 

Fiecare program de formare trebuie să conțină activități de învățare fie ca set de 

exerciții practice fie ca exemple care să servească la evidențierea unor aspecte legate de 

aplicarea practică a ceea ce se învață teoretic. 

În pregătirea  activităților de învățare, cei care stabilesc conținutul programului 

trebuie să-și fundamenteze raționamentul pe cerințele standardului ocupațional și pe 

obiectivele de referință identificate. Există cazuri când obiectivele de referință pot constitui 

ele însele activități de învățare. 

 

 
 

Figura 4.7  O activitate de învățare se poate baza direct pe obiectivele de referință  
(Caz general). Sursă: Echivalent  cu  Tabelul nr.3., Pag. 15 

 

4.4.5. Alegerea modalităților de formare 

În vederea alegerii modalităților de formare, formatorii au la dispoziție mai multe variante și 

combinații ale acestora pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

Cele mai utilizate modalități de formare sunt: 

• Abordarea învățării în grupuri mari: Prelegeri, seminare, conferințe; 

Competență Obiectiv de 
referință 

Activitate de 
învățare 
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• Abordarea învățării în grupuri mici: Workshop, activitate de grup, joc de roluri, atelier 

de lucru; 

• Abordarea învățării: studii de caz, activitate practică, proiecte. 

• 4.4.6. Elaborarea ofertei de formare 

• Programul de formare trebuie să conțină informații clare asupra conținutului formării. 

Un conținut clar trebuie sa cuprindă anumite puncte generice, exemplificate pentru 

programul de formare: „Manager al sistemului calității“ : 

• Tabelul nr.4.16  Elaborarea programului de formare. Sursă: Echivalent  cu  Tabelul 
nr.3., 

• Pag.19 
Titlul programului Manager al sistemului calității 

Scop Acest program permite participanților să le furnizeze competențele, 
abilitățile și deprinderile necesare domeniului manager al sistemului 
calității,   capacitatea de-a implementa sistemul de management al 
calității respectiv  tehnicile, metodele și instrumentele specifice 
managementului calității. 

Relația cu standardul 
ocupațional 

Programul de formare elaborat acoperă urmatoarele unități: 
- Asigurarea și implementarea tehnicilor, metodelor și instrumentelor 
specifice managementului calității 
-Implementarea sistemului calității. 

Condiții de acces Pregătirea anterioară a participanților din acest program se referă la 
cunoștințe de bază/preliminare  din domeniul statisticii și științelor 
calității. 

Sumar de conținut Acest program cuprinde deprinderi și cunoștințe focalizate pe: 
-modul de implementare a sistemului calității la nivelul organizației  
- însușirea tehnicilor, metodelor și instrumentelor specifice 
managementului calității 

Modalități de învățare Activitate de grup, Seminare, Învățarea în sistem individual 
Resurse necesare Săli, Calculator, Programe asistate de calculator, de ex. programul: 

Qualica 
Activități de învățare Analiza componentelor costurilor calității și modul lor de determinare; 

Utilizarea efectivă a  instrumentelor calității și managementului 
calității prin exemplificarea în cadrul diferitelor procese specifice 
organizației; 

Obiective de referință La sfârșitul programului de formare participantul va fi capabil să 
stabilească și să implementeze sistemul de evaluare a costurilor 
calității  și să implementeze instrumentele calității și instrumentele 
managementului calității fără să  cauzeze greșeli referitoare la 
componentele costurilor calității  și aplicarea instrumentelor 
menționate în conformitate cu procedurile aplicabile.  

Criterii de evaluare Participanții trebuie să aibă capacitatea să implementeze sistemul de 
management al calității și trebuie să fie competent în implementarea și 
utilizarea tuturor tehnicilor  metodelor și instrumentelor specifice 
managementului calității. 
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CAPITOLUL 5. IDENTIFICAREA COMPETENȚELOR NECESARE ORIENTĂRII 
PROGRAMELOR DE TUDII SPRE CERINȚELE EDUCAȚIONALE. APLICAREA 
FISELOR GEMBA LA LINIA GERMANĂ DE STUDIU. 

5.1. Metodologia cercetării. Definirea și prezentarea fiselor GEMBA. Colectarea și        

prelucrarea datelor 

În analiza noastră ne-am concentrat asupra determinării competenţelor necesare 

viitorilor absolvenţi ai liniei germane de studiu din cadrul Facultăţii de Științe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universității Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. 

Pentru a identifica competenţele necesare unui absolvent din domeniul economic, 

adică cerinţele angajatorilor în ceea ce priveşte competenţele absolvenţilor, s-au parcurs 

următoarele etapele:  

a. Stabilirea grupului ţintă; 

b. Identificarea ocupațiilor probabile ale absolvenților; 

c. Stabilirea instrumentelor de identificare a competenţelor; 

d. Selectarea a douăsprezece ocupaţii din domeniul economic şi a competenţelor 

necesare pe baza standardelor ocupaţionale conform COSA; 

e. Stabilirea modalităţii de chestionare; 

f. Elaborarea de fişe de chestionare prin integrarea în acestea a competenţelor 

extrase din standardele ocupaţionale; 

g. Distribuţia chestionarelor ; 

h. Completarea chestionarelor de către grupul ţintă; 

i. Colectarea datelor; 

j. Sistematizarea şi prelucrarea datelor. 

În cercetarea noastră am utilizat pentru determinarea cerinţelor clienţilor instrumentul 

Gemba. Gemba este cuvântul japonez care desemnează locul în care are loc efectiv generarea 

de valoare adăugată în cazul unui produs sau proces. Este locul în care apar atât 

oportunităţile, cât şi problemele legate de un produs. În cadrul analizei Gemba stabilim de 

fapt ce tipuri de clienţi avem, ce probleme întâmpină aceştia, unde şi cum folosesc produsul 

nostru, etc. (Masaaki 2004). Spre deosebire de alte metode cum ar fi focus group, sau 
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intervievare directă, analiza Gemba nu presupune chestionarea clientului despre problemele 

pe care le întâmpină cu un anumit produs, sau serviciu, ci toate informaţiile se colectează pe 

bază de observare, analiză, înregistrare. Analiza Gemba  funcţionează optim, dacă cei care fac 

chestionarea vizitează personal clientul, timp în care observă, ascultă, analizează şi 

înregistrează cerinţele clientului.  

„Going to gemba“ presupune însă o planificare riguroasă; trebuie să ştim exact ce vrem să 

aflăm, pe cine dorim să chestionăm, cum dorim să chestionăm, etc. Mazur (1997) ne oferă o 

modalitate prin care am putea realiza o astfel de planificare: 

      Tabelul nr.5.1 Planificarea vizitei de tip Gemba 
CE CINE CÂND UNDE CE CUM 

Ce fel de 
clienţi 

vizităm? 

Cine ar 
trebui să facă 

vizita? 

Când 
utilizează 
clientul 

produsul 
nostru? 

Unde 
utilizează 
clientul 

produsul 
nostru? 

Ce fel de 
informaţii avem 
nevoie?/ Ce fel 

de probleme 
întâmpină 
clienţii? 

Cum sunt 
preluate 

datele?/ Cum 
sunt analizate 

datele? 

În cadrul procesului de planificare a vizitei urmează elaborarea fişelor Gemba şi stabilirea 

modalităţii de prelucrare a datelor colectate. 

Modelul de fişă Gemba elaborat şi utilizat în analiza noastră constă într-un tabel  format din 

şapte coloane ( Tabelul nr.5.2)  

Prima coloană reprezintă numărul unităţii de competenţă extrasă din standardul 

ocupaţional. Cea de-a doua reprezintă unitatea de competenţă, iar a treia coloană reprezintă 

elementul de competenţă, conţinutul acestor coloane fiind extras din standardul ocupaţional. 

Coloanele patru şi cinci sunt completate de către cei chestionați, coloana patru reprezentând  

importanţa unităţii de competenţă, iar a cincea coloană reprezentând frecvenţa utilizării 

unităţii de competenţă. Pentru a facilita completarea acestor două coloane de către angajatori, 

s-au definit două scări: o scară pentru stabilirea importanţei pe care angajatorul o acordă unei 

anumite unităţi de competenţă (Tabelul nr.5.2) şi una pentru frecvenţa cu care este utilizată 

acea unitate de competenţă (Tabelul nr.5.2). A şasea coloană reprezintă utilitatea unităţii de 

competenţă. Pentru determinarea acesteia, utilitatea a fost definită ca fiind produsul dintre 

gradul de importanţă şi frecvenţă, asociat unei anumite competenţe (a se vedea tabelul nr. 

5.2) Cea de-a şaptea coloană reprezintă cunoştinţele specifice unităţii de competenţă, 
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angajatorii având posibilitatea de a completa coloana cu alte cunoştinţe pe care le consideră a 

fi necesare. 

Chestionarea grupului ţintă s-a realizat prin vizite la fiecare întreprindere cuprinsă în 

studiu, dorindu-se a contacta în mod special angajatorii principali ai absolvenților liniei 

germane a FSEGA, aceste firme provenind din spațiul german, având reședința în România. 

În cadrul fiecărei întreprinderi au fost identificate persoane de contact cu competențe în 

domeniile ocupaționale vizate. Astfel, fiecare întreprindere a avut ocazia de a completa fișele 

Gemba pentru douăsprezece ocupații posibile în domeniul economic (Tabelul nr.5.3). 

Ocupațiile specifice domeniului  economic selectate pentru analiză au fost: 

• Asistent manager comerț exterior; 
(Conform SO-Cod COSA: T-10) 

• Referent comerț exterior; 
(Conform SO-Cod COSA: O-4) 

• Agent comerț exterior; 
(Conform Cod COSA: O-9) 

• Analist informații de firmă; 
(Conform COSA: O-297) 

• Analist investiții; 
(Conform SO-Cod COSA: O-297) 

• Contabil; 
(Conform SO-Cod COR: 343302) 

• Manager resurse umane; 
(Conform Cod COSA: T-229) 

• Expert evaluator întreprinderi; 
(Conform Cod COR: 241701) 

• Agent comercial; 
(Conform Cod COSA: O-6) 

• Manager vânzări; 
(Conform SO-Cod COSA: O-233) 

• Manager al sistemului calității; 
(Conform Cod COSA: T-259) 

• Manager proiect; 
(Conform SO-Cod COR: 241919) 

 

Primele cinci ocupații se referă în mod special la programul de studiu nivel bachelor: 

„Afaceri economice internaționale”, următoarele patru intrând în specializarea „Economia 

firmei” (nivel bachelor), ultimele trei ocupații fiind considerate potrivite pentru absolvenții 

programului masteral „Management internațional”. Întreprinderile care au participat la acest 

studiu sunt reprezentate în tabelul nr.5.3. Integrarea feed-back-ului angajatorilor în ceea ce 
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privește percepția acestora asupra competențelor viitorilor absolvenți ar facilita un design 

potrivit al curriculei.  

 

 

Tabelul nr. 5.3 Firmele chestionate în cadrul studiului 

Nr.crt. Denumirea întreprinderii 

1. S.C. Siemens Program and System 
Engineering S.R.L. 

2. S.C. Genpact Romania S.R.L. 
3. S.C. MSG Systems Romania S.R.L. 
4. S.C. Rehau Polymer S.R.L. 
5. S.C. FRSGlobal Romania S.R.L. 
6. S.C. Emerson S.R.L. 
7. S.C. Eckerle Automotive S.R.L. 
8. S.C.Bombardier Transportation Shared 

Services Romania S.R.L. 
9. S.C. EBS Romania S.R.L. 
10. S.C. Ecomac Biz S.R.L. 
11. S.C. Electroglobal S.R.L. 
12. S.C. Almetal S.R.L. 

Drept rezultat al acestei abordări au fost completate și returnate un număr de 67 fișe Gemba. 

5.2. Rezultatele obținute în urma aplicării fișelor Gemba la linia germană de studiu 

nivel master și  licență 

În continuare vom prezenta rezultatele obținute pentru fiecare ocupație, referindu-ne în mod 

special la media gradului de utilitate. Ocupațiile  analizate care  s-au dovedit a fi și cele mai 

frecvent întâlnite, așadar cele mai probabile în a fi ocupate de către absolvenții noștri sunt: 

contabil, asistent manager comerț exterior, manager resurse umanr și manager de proiect 

(Drăgan, Pitic, 2011). Studii recente care abordează teme similare, utilizând un demers 

științific au fost realizate de (Biesma, Pavlova, van Merode, Groot, 2006; Husain, Mokhtar, 

Ahmad, Mustapha, 2010), iar necesitatea realizării unor astfel de studii fiind subliniată în 

(Popescu S., Brătianu C., Atanasiu G., Rusu C., Oprean C., Curaj A., Buzărnescu S., 2004).    

 

5.2.1. Rezultatele obținute la specializarea nivel licență Economie și Afaceri                       

internaționale 
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Ocupațiile  analizate pentru această specializare sunt: asistent manager comerț exterior; 

(Conform SO-Cod COSA: T-10), Referent comerț exterior; (Conform SO-Cod COSA: O-4) 

Agent comerț exterior; (Conform Cod COSA: O-9) Analist informații de firmă; (Conform 

COSA: O-297) și  Analist investiții; (Conform SO-Cod COSA: O-297). 

Prima ocupație analizată este Asistent  manager comerț exterior. 

 

 
Figura 5.1. Media gradului de utilitate al unităților de competență în percepția 

angajatorilor pentru ocupația „Asistent manager comerț exterior” 
 Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

Analiza rezultatelor obținute pentru această ocupația „Asistent manager comerț exterior” 

arată prezența a doar trei unități de competență a căror utilitate medie depășește 80 și doar 

una care depășește 60 (pe o scară de la 0-100). Unitățile de competență „Administrarea 

documentației”, “Corespondența cu partenerii” și “Gestionarea informației” (unitățile nr.1, 

nr.2 și nr.3) au cea mai mare utilitate, urmate de „Comunicare interpersonală” (nr.9). În 

percepția angajatorilor, cele mai importante și frecvente competențe vizează capacitatea 

angajatului de a gestiona documente și a avea bune abilități de comunicare. De asemenea, un 

angajat care desfășoară această ocupație ar trebui să posede cunoștințe de bază privind 

documentele specifice acestui domeniu de activitate, în principal în sfera legislației și ale 

procedurilor interne de lucru. De asemenea, un asistent manager ar trebui să aibă bune 

cunoștințe în utilizarea calculatorului, cunoștințe legate de relațiile externe și un vocabular 

specific acestui domeniu de activitate. Totuși, asumarea deciziilor, coordonarea altor angajați 

și îmbunătățirea propriei activități profesionale au avut cel mai mic grad de utilitate. Acest 

rezultat nu este însă surprinzător, un asistent manager având mai puțină experiență în alocarea 

cunoștințelor și instrumentelor necesare pentru orientarea strategică, bazată pe planificarea pe 
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termen lung.  Activitățile zilnice au obținut cel mai înalt grad de utilitate în cazul acestei 

ocupații.  

Următoarea ocupație analizată, specifică specializării la nivel bachelor „Afaceri 

internaționale”, este „Referent comerț exterior” (fig.nr.5.2.).  

 
Figura nr.5.2. Media gradului de utilitate al unităților de competență în percepția 

angajatorilor pentru ocupația „Referent comerț exterior” 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

În cazul acestei ocupații întâlnim la peste jumătate dintre unitățile de competență o utilitate 

peste medie, așadar putem afirma că activitatea unui angajat în cadrul acestei ocupații este 

una complexă. Două unități de competență au obținut 100 de puncte: „Transmiterea 

documentelor” (nr.3) și „Prelucrarea documentelor” (nr.5). Unitățile de competență cu cea 

mai mică utilitate sunt „Raportarea activității” (nr.2) și „Prelucrarea reclamațiilor” (nr.14). 

Gama de cunoștințe de specialitate în cazul acestei ocupații acoperă domenii cum ar fi: limbi 

străine, marketing de piață, merceologie a produsului companiei, eficiență economică, 

documente specifice, legislație. Competențele transversale se referă la: capacitate de muncă 

în echipă, abilități de comunicare interpersonală, spirit critic și autocritic. 

În urma analizei efectuate pentru ocupația „Agent de vânzări comerț exterior”, (fig.nr.5.3) am 

identificat doar două unități de competență de o importanță ridicată: „Corespondență cu 

partenerii” (nr. 1) și „Prelucrarea documentelor specifice” (nr.2).  
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Figura nr.5.3. Media gradului de utilitate al unităților de competență în percepția 

angajatorilor pentru ocupația „Agent vânzări comerț exterior” 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

Astfel, cunoștințele de specialitate cele mai importante și utilizate cel mai frecvent sunt 

reprezentate de cele economice, fiscale, vamale, legislație internă și externă și limbi străine. 

Dintre competențele sociale, transversale, putem aminti: amabilitate, aptitudini de 

comunicare, promptitudine, obiectivitate. Totuși, jumătate dintre unitățile de competență 

analizate pentru această ocupație au obținut un punctaj sub medie, ceea ce înseamnă că sunt 

deopotrivă puțin utilizate și importante în activitatea unui agent de vânzări comerț exterior, 

acestea referindu-se atât la competențe de specialitate, cât și transversale.  

În cazul ocupației „Analist informații de firmă” (fig.nr.5.4), jumătate dintre unitățile de 

competență au obținut o utilitate peste medie, două dintre acestea chiar valoarea maximă 

„Asistența tehnică a clientului” (nr. 1) și „Întreținerea și actualizarea bazei de raportare” 

(nr.5). Îndeplinirea cu succes a activităților incluse în aceste unități de competență presupune 

cunoștințe din domeniile: geografie fizică și economică, analiză financiară, limbi străine, 

utilizare PC, juridice și contabile. Dintre competențele transversale necesare putem aminti: 

ordine, planificare, independență, observare atentă a detaliilor, productivitate și 

meticulozitate.  
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Figura nr.5.4. Media gradului de utilitate al unităților de competență în percepția 

angajatorilor pentru ocupația „Analist informații de firmă” 
Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

Unitățile de competență nr.2 și nr.3, nr. 6 care se referă la competențe sociale au obținut 

valori sub medie, de asemenea unitățile de competență care vizează competențe se 

specialitate:  nr. 6 și nr. 7.  

Ocupația „Analist investiții” nu a fost identificată în niciuna dintre firmele chestionate, 

aceasta fiind puțin probabilă în a fi ocupată de absolvenții noștri. 

CAPITOLUL 6.  DETERMINAREA GRADULUI DE EFORT PE GRUPE DE 
DISCIPLINE ȘI CORELAREA CU ANALIZA  AHP (ANALYTICAL 
HIERARCHICAL PROCESS, QFD ȘI REALIZAREA ANALIZEI DIFICULTATE 
CTQ, SINTETIZATĂ ȘI DESFĂȘURATĂ DE TIP BOTTLENECK.  
 

6.1. Metodologia de cercetare 

În vederea determinării utilităţii unităţilor de competenţă au fost elaborate fişe de chestionare 

tip Gemba în care au fost integrate unităţile şi elementele de competenţă extrase din 

standardele ocupaţionale pentru cele douăsprezece  ocupaţii specifice domeniului economic, 

aferente specializărilor de licență și  de masterat după cum urmează: 

Pentru specializarea nivel licență – Economie și Afaceri internaționale: 

• Asistent manager comerț exterior; 
(Conform SO-Cod COSA: T-10) 

• Referent comerț exterior; 
(Conform SO-Cod COSA: O-4) 
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• Agent comerț exterior; 
(Conform Cod COSA: O-9) 

• Analist informații de firmă; 
(Conform COSA: O-297) 

• Analist investiții; 
(Conform SO-Cod COSA: O-297) 
S-au definit scări pentru determinarea importanţei şi  frecvenţei fiecărei unităţi de competenţă 

precum şi o modalitate de calcul a utilităţii unităţii de competenţă (utilitatea fiind definită ca 

produs între gradul de importanţă şi gradul de frecvenţă a unei unităţi de competenţă). În 

stabilirea acestor calificative au fost consultaţi angajatorii, care au completat fişele Gemba 

pentru fiecare ocupaţie. În cadrul cercetării descrise în această lucrare s-a urmărit stabilirea 

unui grad de efort pentru grupe de disciplină din oferta programului de studiu (acesta fiind o 

cuantificare a efortului depus pentru însușirea cunoștințelor asociate unei grupe de materii) şi 

corelarea acestui grad de efort cu gradele de utilitate a unităţilor de competenţă determinate 

anterior. În cursul cercetării s-au parcurs următoarele etape: 

a. Sintetizarea valorilor obţinute pentru utilităţile fiecărei unităţi de 

competenţă a fiecărei ocupaţii dintre cele douăsprezece amintite; 

b. Consultarea curriculei programului de studiu, identificarea şi gruparea 

disciplinelor pe grupe de discipline, în funcţie de conţinut; 

c. Stabilirea unui grad de efort (dificultate) pentru fiecare grup de discipline; 

d. Integrarea în analiza QFD a gradelor de utilitate ale unităţilor de 

competenţă conţinute in fişele Gemba şi a gradului de efort (dificultate) 

asociat fiecărei grupe de materii, în vederea corelării; 

e. Realizarea corelaţiilor şi interpretarea rezultatelor. 

În realizarea corelării ofertei programului de studiu cu cerinţele angajatorilor,  s-a aplicat 

metoda “Quality Function Deployment”, denumită în continuare QFD. 

În cadrul acestei cercetări s-au definit ca fiind cerinţe ale clientului gradele utilităţilor 

unităţilor de competenţă, iar caracteristicile tehnice ale produsului/serviciului au fost 

reprezentate de gradul de efort asociat unor grupe de materii din oferta programului de studiu. 

Gradele utilităţilor unităţilor de competenţă au fost determinate consultând angajatorii, iar 

pentru determinarea gradului de efort asociat unui grup de materii a fost consultată curricula 

liniei de studiu în limba germană, a studiilor la nivel licență pentru specializările Economie și 

Afaceri internaționale și la nivel masteral pentru specializarea “Management internațional”, 
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din cadrul Facultăţii de Științe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai.  

 

6.2.  Determinare gradului  de efort pe grupe de discipline la specializarea „Economie și    

         Afaceri internaționale” 

Pentru această specializare, au fost identificate un număr de aproximativ  șaptezeci de 

materii, care au fost împărțite apoi în unsprezece  grupuri de materii în funcţie de conţinut. S-

au însumat numărul de credite, numărul de ore/săptămână pentru curs și seminar asociate 

fiecărei grupe de materii, iar în coloana sub numele de “Echivalent” au fost înregistrate 

numărul de ore echivalente pentru fiecare grupă de materii (Tabelul nr.6.1) 

În continuare s-a calculat pentru fiecare grupă de discipline o pondere relativă în procente, 

raportată la totalul orelor obţinut din coloana sub numele de “Echivalent”, pentru toate 

grupele de materii (Tabelul nr 6.2). 

Demersul următor a constat în definirea unei ponderi astfel încât grupei de materii care 

prezintă cel mai mare procent din calculele anterioare să i se atribuie un coeficient maxim (în 

cazul acesta coeficientul fiind 10). Coeficienții atribuiți celorlalte grupe de materii fiind 

calculați împărțind produsul dintre procentul grupei de discipline cu coeficientul maxim (în 

acest caz coeficientul fiind 10) la procentul cel mai mare (în acest caz 15,4%). Aceste valori 

au fost apoi rotunjite la primul număr întreg mai mare decât valoarea obținută, rezultând 

astfel gradul de dificultate asociat fiecărei grupe discipline. Pentru fiecare ocupaţie 

selecţionată pentru analiză  s-au stabilit pe rând corelaţii cu fiecare grupă de discipline. 

Tabelul nr.6.2. Gradul de efort asociat fiecărei grupe de materii 

 Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

Grupe de 
discipline 

ECTS Curs Seminar Lab. 
Ore 

echiv. 
Procent 

Procent/ 

maxim 
Efort 

Economie 27 14 10 0 25 13,4 8,70 9 

Socio-umane 21 12 6 0 19,5 10,4 6,75 7 

Matematică și 
statistică 

25 10 7 1 18,5 
9,94 6,45 6 
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În continuare s-au realizat pentru fiecare ocupație analizele AHP, QFD și CTQ pentru a 

determina contribuția fiecărei grupe de discipline în formarea competențelor necesare în 

cazul ocupațiilor analizate. 

Contabilitate 17 8 4 2 13 6,98 4,53 5 

Finanțe 28 14 9 0 24,25 13,0 8,44 8 

Informatică 
economică 

15 6 4 2 10,5 
5,6 3,63 4 

Marketing 19 10 4 0 16,25 8,73 5,66 6 

Management 37 17 10 0 28,75 15,4 10 10 

Științele 
calității 7 4 2 

0 6,5 
3,5 2,27 2 

Drept 11 6 3 0 9,75 5,24 3,40 3 

Limbi străine 
și comunicare 

28 3 0 

 

10 

 

14 7,52 4,88 5 
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6.2.1.  Rezultatele obținute: analiza AHP, analiza QFD, analiza dificultate sintetizată și 

desfășurată de tip Bottleneck, analiza agregată și analiza comparativă. 

Analiza AHP pentru ocupația de referent comerț exterior pune în evidență faptul că principalele 

unități de competență (nr.3, nr.5 și nr.11) se concentrează asupra gestionării, transmiterii și 

prelucrării documentelor. Primele două unități de competență au o utilitate maximă, iar a treia o 

utilitate de 90%. Totodată acestea trei au obținut un grad al importanței relative de peste 10%. 

Unitățile de competență nr.4, nr.12, nr.9, nr.7, mr.1, nr.8, nr.13 au obținut o importanță peste 

medie, iar unitățile nr. 6, nr.2, nr.10 și nr.14 grade de importanță  relativ scăzute, între 5% - 1%. 

 

Figura nr.6.1  Analiza AHP pentru ocupația „Referent comerț exterior” 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

Astfel, conform feed-back-ului angajatorilor, atât competențele de specialitate, cât și cele 

transversale sunt importante aproape în aceeași măsură. Un angajat care desfășoară alocă o mare 

parte din timpul de lucru întocmirii corespondenței, redactării contractului, trierii și transmiterii 

corespunzătoare a contractului și procurării documentelor speciale. 
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Figura nr. 6.2 Analiza QFD pentru ocupația „Referent comerț exterior” 

Analiza QFD pentru această ocupație, raportează un număr între 2 și 7 relații semnificative pe 

orizontală. Doar două relații semnificative se întâlnesc în cazul unităților nr. 2 și nr. 10, trei 

relații în cazul unităților nr. 6, nr. 11, nr.12, nr.13 și nr.14. În cazul unităților de competență nr. 5 

și nr. 9 s-au întâlnit 4 relații semnificative, iar cinci relații s-au întâlnit în cazul unităților nr.1, nr. 

3 și nr. 8. Șase relații semnificative au fost întâlnite în cazul unității nr.4, iar 7 relații s-au întâlnit 
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doar în cazul unității nr.7. Astfel, unitatea de competență cu cele mai multe legături 

semnificative vizează comunicarea interpersonală.  

În privința rezultatelor obținute privind legăturile realizate pe verticală, constatăm că grupa de 

discipline „Matematică și statistică” nu a obținut nici o legătură semnificativă, iar grupa de 

discipline „Socio-umane” a obținut doar o relație semnificativă, urmată de „Informatică 

economică”, cu doar două legături semnificative. Cele mai multe relații semnificative (11),   s-au 

întâlnit în cazul grupei „Economie”.  

 

Figura nr. 6.3 Analiza sintetizată de tip „Bottleneck” pentru ocupaţia  

„Referent comerț exterior” 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

Scara de dificultate s-a situat în cazul analizei sintetizate de tip bottleneck între valorile 5 și 10. 

Astfel, putem observa prezența a șase situații tip bottleneck. Următoarea figură ilustrează analiza 

desfășurată de tip bottleneck.  

Rezultatele analizei se întâlnesc în toate cele patru cadrane posibile.  
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Figura nr 6.4 Analiza desfășurată de tip „Bottleneck” pentru ocupaţia  

„Referent comerț exterior” 

           Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

În urma analizei dificultate pentru ocupația „Referent comerț exterior”, am obținut următoarele 

rezultate: 

• 6 situații de tip bottleneck  pentru șase grupe de materii: “Limbi străine și comunicare”, 

„Economie“, „Management”, „Marketing”, „Contabilitate”, „Finanțe”: efort asociat de la 

mediu înspre foarte mare şi importanţă de la mediu înspre foarte mare, prin urmare grupe 

de discipline deosebit de importante pentru formarea competenţelor necesare; 

nerealizarea însușirii cunoștințelor pe care le presupune această ocupație  acestora 
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datorită gradului ridicat de efort, poate duce la nedobândirea competenţelor necesare 

pentru un referent comerț exterior;  

• existenţa a unei grupe de discipline cu efort mic şi importanţă mică „Informatică 

economică”, care are o contribuție mai redusă la formarea competenţelor specifice acestui 

tip de ocupaţie; 

• trei grupe de discipline cu o dificultate peste medie și importanță redusă „Matematică și 

statistică”, „Socio-umane” și „Finanțe” (această grupă de discipline situându-se la limita 

dintre cele două cadrane). 

Astfel, putem afirma că în cazul acestor grupe de discipline ar putea fi regândită alocarea 

numărului de ore în planul de învățământ, în cazul în care se va dori formarea de specialiști în 

această ocupație. De asemenea, grupele de discipline „Drept” și „Științele calității” aduc 

contribuții semnificative, fără a avea un grad ridicat de efort.  

Cele patru seturi de rezultate prezentate (gradele de importanță din cadrul matricei de analiză din 

punct de vedere tehnic) au fost introduse în calculul mediei aritmetice pentru fiecare grupă de 

discipline. Desigur, aceste rezultate includ doar cele patru ocupații, cercetări viitoare putându-se 

concentra asupra integrării și a altor ocupații specifice domeniului economic.  

Rezultatele obținute sunt reprezentate în figura nr. 6.17. 
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Figura nr.6.17 Analiza agregată a grupelor de discipline pentru specializarea  

„Economie si afaceri internaționale” 

     Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

Observăm astfel că nu există migrații semnificative între cadranele analizei agregate. Grupele de 

discipline cu un aport semnificativ și un efort redus la nivelul analizei fiecărei ocupații,    s-au 

păstrat și la nivel global. Grupele de discipline care formează competențe de specialitate sunt 

întâlnite preponderent în cazul grupelor de discipline care s-au întâlnit și în cazul situațiilor tip 

bottleneck. Grupa de discipline mai degrabă opționale, „Științe sociale” se situează la limita 

dintre cele două cadrane, în timp ce grupa de discipline „Matematică și statistică” își menține 

poziția.  

Astfel, putem afirma faptul că la nivel global curricula elaborată pentru specializarea „Economie 

si afaceri internationale” este una relativ echilibrată, adaptată nevoilor pieței. 
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În continuare am realizat o analiză comparativă a numărului de credite alocat grupelor de 

discipline și nivelul global de importanță al acestora. Astfel,  am calculat ponderea relativă a 

fiecărei grupe de discipline raportată la numărul total de credite (ECTS). 

 

Figura nr.6.18 Analiza comparativă a numărului de credite alocat grupelor de discipline și 
nivelul global de importanță al acestora în cazul specializării economie și afaceri 
internaționale 

Sursa: conform studiului efectuat în cadrul doctoratului 

 

Analiza comparativă realizată a evidențiat următoarele situații: 

• Grupe de discipline a căror nivel global de importanță depășește numărul de credite 

alocat („Informatică economică”, „Marketing”, „Științele calității”, „Drept” și „Limbi 

străine și comunicare”); 

• Grupe de discipline a căror nivel global de importanță este mai scăzut decât numărul de 

credite alocat („Socio-umane”, „Matematică și statistică”, „Finanțe”, „Management”); 

• Două grupe de discipline a cărui nivel global de importanță este aproximativ egal cu 

numărul de credite alocat („Economie” și „Contabilitate”). 



59 

 

Având în vedere aceste considerente, putem afirma că oferta programului de studiu ar 

putea fi regândită în ceea ce privește alocarea numărului de credite în cazul disciplinelor din 

cadrul specializării „Economie și afaceri internaționale”. Astfel, pentru a reflecta într-un mod 

fidel contribuția acestor grupe de discipline în formarea de absolvenți care să desfășoare 

ocupațiile amintite în această cercetare, o redistribuire a numărului de credite ar putea lua în 

considerare o creștere a ponderii în cazul grupelor de discipline: „Informatică economică”, 

„Marketing”, „Științele calității”, „Drept” și „Limbi străine și comunicare” și redimensionarea 

numărului de credite în cazul celei de-a doua categorie de grupe de discipline. 

Analizând în ansamblu rezultatele obținute, putem afirma că curricula specializării de tip 

bachelor „Economie și afaceri internaționale” în limba germană este una echilibrată, atât din 

punct de vedere al alocării numărului de ore, cât și al utilizării cunoștințelor dobândite de către 

viitorii absolvenți în desfășurarea celor patru ocupații analizate. 

CONCLUZII 
 

În cadrul primului capitol, conform bibliografiei studiate ne-am concentrat  asupra  trecerii în 

revistă a principalelor concepte privind calitatea, îndeosebi calitatea în învățământul superior. 

Astfel am evidențiat cele trei dimensiuni ale calității în învățământul superior (europeană, 

națională şi instituţională).  

La nivel european am analizat principalele documente și comunicate elaborate de  instituțiile 

abilitate luând în considerare obiectivele și progresele înregistrate  în țările membre ale Spațiului 

European de Învățământul superior. 

În ceea ce priveşte dimensiunea națională am studiat principalele direcții în care s-au înregistrat 

modificări după 1989  precum masificarea învățământului universitar, apariția pe piață a 

universităților private, sistemul de finanțare, etc. 

S-a urmărit compatibilizarea proceselor de învățământul cu cele elaborate la nivel european 

(Strategia Reformei Învățământului Superior  din România, Ordine de Ministru, și prevederile 

ARACIS). 
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Prin dimensiunea instituțională s-a urmărit asigurarea calității tuturor proceselor în cadrul 

entităților de formare și cercetare. 

În continuare, eforturile noastre s-au concentrat asupra definirii produsului instituției de 

învățământul superior și a a unei delimitări precise a categoriilor de clienți atât parți interesate 

externe cât și interne. 

Pentru dezvoltarea unei culturi bazate pe calitate s-a evidențiat evoluția în timp a conceptelor 

privind obţinerea calității:  

• Managementul calității: caracteristici definitorii; 

• Abordări în managementul calității: expunerea unui cadru conceptual în vederea realizării 

unor comparații între abordările clasicilor managementului calității; 

Pornind de la conţinutul standardului SR EN ISO 9000:2005 am prezentat conceptul legat de 

asigurarea calității precum și evoluția acestuia . 

Capitolul doi, intitulat  tendințe actuale privind învățământul  superior la nivel internațional și în 

România au fost  prezentați și analizați cei mai reprezentativi indicatori conform Eurostat (2009)  

care au definit evoluția învățământul superior din Uniunea Europeană şi România. Aceşti 

indicatori  au urmărit: numărul de studenți înmatriculați, cheltuiala de la bugetul de stat privind 

educația, numărul de absolvenți de învățământ superior din România, mobilitatea studenților în 

Europa și procentul șomerilor înregistrați în funcție de nivelul de educație în România. 

Datele statistice arată  tendințele curente și trendurile referitoare  la  evoluția din învățământul 

superior la nivel internațional și în România, din ultimii ani. 

În capitolul trei al lucrării de față am urmărit trecerea în revistă a principalelor tehnici și 

instrumente clasice și moderne ale managementului calității și exemplificarea concretă a 

acestora, în vederea selectării celor mai potrivite dintre acestea spre a fi exemplificate în cadrul 

capitolului rezervat studiului de caz.  

Dintre metodele amintite, am optat pentru selectarea metodei QFD, ca fiind o metodă a 

dezvoltării competitive, precum și a metodei care precede acest tip de analiză, și anume metoda 
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AHP. Aceasta din urmă ne-a permis ierarhizarea unităților de competență analizate, precum și 

integrarea ulterioară a rezultatelor în cadrul analizei QFD. Specificul aplicării acestei metode 

(QFD) a constat în obiectul analizat și anume un serviciu prestat, pregătirea absolvenților la nivel 

licență și masterat, la linia germană de studiu. 

Metodologia de elaborare a unui program de formare  conform standardelor   ocupaționale,  și 

exemplificarea acesteia pentru ocupația manager al sistemului calității a fost evidențiată în 

capitolul patru al lucrării . Au fost evidențiate tendințele  actuale în dezvoltarea societății bazată 

pe cunoaștere  și au fost  definite  conceptele de bază din domeniul programului de formare 

menționat.  Plecând de la tendința actuală la nivel european în domeniul formării profesionale s-a  

urmărit metodologia și  etapele  elaborării unui standard ocupațional. S-a remarcat faptul că 

adoptarea în Romănia a standardelor ocupaționale  a avut la bază cerințele reale ale angajatorilor. 

Au  fost dezvoltate  cele șase etape  în utilizarea standardelor ocupaționale  în elaborarea unui 

program de  formare în domeniul manager al sistemului calității prin:    

• Stabilirea obiectivului general al programului de formare 

• Identificarea obiectivelor de referință  

• Elaborarea conținutului programului de formare 

• Pregătirea activităților de învățare 

• Alegerea modalităților de formare 

• Elaborarea ofertei de formare  

Prin exemplul arătat, în elaborarea programelor de formare  s-a plecat de  la competențele cerute 

de către mediul social-economic. Aceste competențe se regăsesc în standardul ocupațional 

manager al sistemului calității (Conform Cod Cosa: T-259). 

În capitolul cinci al lucrării, cercetările noastre s-au  concentrat  asupra identificării 

competențelor necesare orientării programelor de studii spre cerințele ocupaționale și aplicării 

celor mai potrivite tehnici, instrumente și metode avansate ale managementului calității în 

vederea orientării către piață a ofertei programului de studiu  a liniei germane din cadrul 
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Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor.  Aplicarea fișelor Gemba la linia 

germană de studiu nivel master și   licență au permis  determinarea  cerințelor clienților respectiv 

a angajatorilor chestionați.  

Cercetarea efectuată dovedeşte că există posibilitatea determinării utilităţii competenţelor 

specifice pentru o anumită ocupaţie prin aplicarea unor instrumente de investigare moderne care 

structurează informaţia specifică din standardele ocupaţionale COR/COSA. Instrumentul 

dezvoltat pentru investigare, s-a bazat pe tehnica Gemba, aceasta fiind adaptată acestui studiu de 

caz. 

S-a introdus conceptul de grad de utilitate al unei competenţe pentru a cărei calculare se 

propune a fi realizată prin produsul între gradul de importanţă şi frecvenţa de utilizare a 

competenţei respective (pentru care sunt propuse scări specifice de măsurare). În acest fel este 

dovedită posibilitatea obiectivării demersului de identificare şi ierarhizare a competenţelor cerute 

de piaţa muncii.  

   Astfel, în elaborarea ofertei unui program de studiu se poate opta pentru 

acoperirea unor unităţi de competenţă comune mai multor ocupaţii din acelaşi domeniu, sau se 

poate opta pentru o ofertă de program de studiu specifică unei singure ocupaţii. Considerăm însă 

ca fiind mai adecvată elaborarea unui program de studiu de tip bachelor pe un domeniu mai larg, 

urmat de un program de studiu de tip master, pe o specializare mai restrânsă.  

Indiferent însă de direcţiile de dezvoltare a unui program de studiu, cercetarea noastră 

demonstrează că există posibilitatea orientării către piaţă, bazată pe o proiectare sistematică cu 

ajutorul unor instrumente, metode şi tehnici cunoscute. 

Cercetările prezentate în capitolul șase au evidențiat  determinarea gradului de efort pe 

grupe de discipline și corelarea cu analiza AHP (Analytical Hierarchical Process), a analizei 

QFD precum și realizarea analizei dificultate CTQ sintetizată și desfășurată de tip Bottleneck. 

În cercetarea noastră, am optat pentru selectarea metodei QFD, ca fiind o metodă a 

dezvoltării competitive, precum și a metodei care precede acest tip de analiză, și anume metoda 

AHP. Aceasta din urmă ne-a permis ierarhizarea unităților de competență, precum și integrarea 

ulterioară a rezultatelor în cadrul analizei QFD. Specificul aplicării acestei metode (QFD) a 
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constat în obiectul analizat și anume un serviciu prestat, pregătirea absolvenților la nivellicență și  

masterat, la linia germană de studiu. În cadrul analizei am inclus douăsprezece dintre cele mai 

probabile ocupații, care ar putea fi desfășurate de către absolvenții noștri. Realizarea corelațiilor 

în cadrul metodei QFD, pentru fiecare dintre cele trei ocupații, precum și a analizelor sintetizate 

și desfășurate de tip CTQ, au condus la evidențierea grupelor de discipline cu cea mai mare 

contribuție în formarea competențelor de bază în cadrul ocupațiilor analizate. 

De asemenea, analiza agregată, precum și analiza comparativă efectuată, ne-au  facilitat 

să obținem o viziune de ansamblu, obiectivă, asupra curriculei specializărilor oferite la nivel 

licență și masterat la linia germană de studiu. 

Cercetarea noastră a dovedit că există posibilitatea obţinerii unor rezultate relevante prin 

contactul direct cu grupul ţintă ales, adică angajatorii. Odată având identificate şi ierarhizate 

competenţele cerute, furnizorul de educaţie are datele de intrare necesare proiectării/dezvoltării 

unui nou program de studiu, sau îmbunătăţirii unuia existent astfel încât acesta să răspundă 

nevoilor de competenţă de pe piaţa muncii. 

Ne-am propus  să demonstrăm că există posibilitatea realizării unui studiu pentru 

determinarea cerințelor pieței în ceea ce privește competențele viitorilor absolvenți și corelarea 

acestor cerințe cu oferta educațională a programului de studiu – nivel licență și master - a liniei 

germane, utilizând metode moderne, în vederea orientării către piață.    

Având în vedere fluiditatea cerinţelor de competenţe (schimbarea lor continuă), un 

program de studiu, după proiectarea şi demararea lui, trebuie să fie subiectul unui proces de 

îmbunătăţire continuă în termenii adaptării acestuia la cerinţele în continuă schimbare. 

În general trebuie să existe un raport de proporţionalitate între gradul de utilitate al 

competenţelor dezvoltate de o materie de studiu din planul de  învăţământ şi efortul pe care 

aceasta îl presupune pentru părţile implicate (Ore de predare, învăţare, respectiv număr de credite 

alocate). 

Nici un program de studiu nu poate acoperi în întregime competenţele presupuse de toate 

poziţiile pe care le-ar putea ocupa un absolvent. 
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Totuși, considerăm că metodologia propusă și aplicată în cadrul acestei lucrări poate 

constitui un model de lucru pentru alte programe de studiu care vizează orientarea către piață și 

îmbunătățirea continuă în spiritul excelenței. 
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