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The article describes and analyzes some evolutionary aspects of the university didactic paradigm. The author pleads 

for the re-thinking, here and now, of the university teaching, learning and assessment theory of this European zone, of 
the perspective of quality and efficiency. Due to the fact that, the student spends, according to the current curricular 
measure, a lot of his learning time with the teacher, (meaning that there are a lot of lectures in the educational plans), 
there appears the necessity to initiate some informative and formative actions on the advanced psycho-pedagogical 
theories, as well as the necessity to conceive the didactic measure based not only on the practical intuition, on the 
achieved experience or on imagination. There also appears a deficiency in the actualized didactic tools, according to the 
contemporary exigencies, becoming more and more acute for the beneficiaries of university didactic services, limiting 
the potentiality acquisition of intellectual, cultural and professional competences, stated in the regulatory documents.  

There is an opinion that the continuous optimization of the superior educational process is going to be accomplished 
with some common efforts of different educational actors and with many ways of ensuring quality, here and now, in 
classrooms, with realistic and functional expectations of the future professional career.  

 
 
Didactica, în calitatea ei de ramură a pedagogiei ce studiază teoria şi practica procesului de învăţământ 

sau ca teorie generală a instruirii, cunoaşte o evoluţie multiaspectuală, cu relevanţe multiple şi pentru realita-
tea universitară postmodernă. Abordarea holistică a procesului învăţământului superior, cu trei macrocompo-
nente – predare/instruire–învăţare/studiere–evaluare, se înscrie în contextul curricular, reliefându-se impe-
rative calitative importante. Printre obiectele particulare de studiu ale didacticii moderne remarcăm şi analiza 
situaţiilor de plecare, a intrărilor (inpoots), a normativităţii predării şi învăţării (teoriile acestora), teoria obiec-
tivelor, a conţinuturilor, a strategiilor de instruire, de evaluare şi de management propriu-zis al activităţii 
(proiectare, forme de organizare şi desfăşurare), teoria lecţiei etc. [Apud I. T. Radu, p.8-9] Const. Cucoş 
susţine că didactica se ocupă de studiul procesului de învăţământ, ca principala modalitate de realizare a 
instruirii şi educaţiei. 

Mulţi colegi şi studenţi de la universităţile din Moldova îşi exprimă dorinţa şi intenţia de a regândi, aici   
şi acum, teoria şi practica predării şi învăţării universitare în această zonă europeană din perspectiva calităţii 
şi eficienţei. De vreme ce studentul încă încredinţează profesorilor, conform demersului curricular actual, o 
foarte importantă parte din timpul său de instruire (mă refer la numărul destul de mare de prelegeri care per-
sistă în planurile noastre de învăţământ), profesorii sunt oarecum obligaţi să-şi întemeieze acţiunile formative 
pe teoriile psihopedagogice avansate, să conceapă demersul didactic nu doar pe intuiţie practică, experienţă 
ori pe imaginaţie. Ca să se reabiliteze totuşi, instruirea academică universitară în mediul nostru va fi nevoie, 
în multe cazuri, să se sfideze radical unele „sfinte tradiţii”. Or, cel mai folositor tip de învăţare, din punct de 
vedere social, în lumea modernă, îl constituie învăţarea procesului de învăţare (learning of the process of the 
learning). Cultura prezentului, după K. Rogers, va supravieţui dacă oamenii vor fi capabili să dezvolte indi-
vidualităţi pentru care schimbarea reprezintă un fapt central al vieţii şi care pot trăi confortabil cu aceasta. 
Profesorul universitar devine, în acest context, facilitatorul învăţării, cu multiple roluri manageriale şi acade-
mice, începând cu crearea predispoziţiei, climatului şi clarificarea obiectivelor şi terminând cu considerarea 
sa ca o resursă flexibilă, ce poate fi abordată şi utilizată [C.Cucoş, p.126]. 

Cercetările şi descoperirile noastre continui la subiectul în cauză abordează unele teorii foarte cunoscute, 
altele extrem de noi, or, universitatea, ca instituţie milenară educativă în continuă mişcare [Cf. N. Vinţanu], a 
încorporat şi a promovat cele mai diverse şi mai neordinare concepţii. 

Conceptul de pedagogie/didactică universitară nu poate fi abordat în afara celui de pedagogie generală, 
bineînţeles, „el exprimă întregul ansamblu de reflecţii, norme şi mijloace catalizatoare pentru profesorii 
chemaţi să organizeze, să desfăşoare şi să evalueze realizarea capacităţilor necesare specialiştilor cu înaltă 
calificare profesională, ştiinţifică” [N.Vinţanu, p.56]. 

Actualmente, o conceptualizare originală a didactici universitare în contextul Republicii Moldova îi 
aparţine prof. Vl. Guţu care a fundamentat, din punct de vedere ştiinţific, reforma curriculară universitară şi a 
insistat în mai multe lucrări asupra modernizării practicii de predare–învăţare–evaluare la această treaptă, 
începând cu proiectarea procesului educaţional.  
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Vom parcurge analitic istoria didacticii universitare, referindu-ne succint la contribuţiile esenţiale ale ma-
rilor personalităţi şi extrapolând funcţionalitatea mesajelor/lecţiilor lăsate întru eficientizarea procesului edu-
caţional universitar aici şi acum. Din start recunoaştem, aşa cum s-a făcut de nenumărate ori, că în demersul 
universitar actual nu s-au produs reforme radicale cu privire la formele şi metodele de instruire, de-a lungul a 
mai multor secole prelegerea şi seminarul rămânând ca esenţiale, recomandate de politica educaţională din 
majoritatea ţărilor lumii, iar cota de frecvenţă variază, în ultimul timp, de la un sistem educaţional la altul. 

Din perspectiva evaluării didactice, după criteriul central al relaţiei profesor–student, magistrocentrismul, 
cu toate atu-urile şi vulnerabiltăţile sale, rămâne în didactica universitară clasică / tradiţională drept o carac-
teristică de bază, exploatând la maximum conceptul de predare ca artă axată pe rezultate cognitive şi forma-
tive. Pe lângă funcţiile profesorului recunoscute, în mod comun, ca furnizor de cunoştinţe, de idei într-o 
manieră accesibilă, atractivă şi provocatoare pentru noi investigaţii şi căutări, de organizator al procesului de 
studiere şi cercetare, se impun astăzi tot mai insistent rolurile manageriale de partener în procesul de studiere 
şi cercetare, de moderator şi facilitator al dezbaterilor, de coordonator al proiectelor de cercetare, de manager 
al calităţii şi performanţei, de consultant, consilier etc. 

Cât priveşte metodele de predare–învăţare la universitate, „se pare că două au avut cea mai mare răspân-
dire: expunerea – o vastă analiză dialectică a gândirii autorului unei lucrări, un lung raţionament, un silogism 
continuu şi metoda întrebărilor, care punea studentul în faţa unei opoziţii, a dialecticii în acţiune, a „stării de 
război”, după E. Durkheim [Cf. N.Vinţanu, p.15].  

Orientarea tradiţională individualistă a procesului de studii, axată pe carte ca mijloc de bază în instruire, 
concurează masiv cu resursele videoelectronice şi capacitatea de memorare şi reproducere, se completează cu 
aspectele formativ-creative, cu activităţile de cercetare ghidate de rezolvarea de probleme în baza cunoştinţe-
lor euristice şi a portofoliilor de cercetare. 

Pentru patriarhul didacticii Comenius, didactica avea sensul de teorie a întregii activităţi de educaţie – 
artificium omnes omnia docendi, cu accepţie semantică clasică, cuprinzând instruirea şi educaţia, concepţie 
împărtăşită şi de alţi înaintaşi cum ar fi J.J. Rousseau şi H. Pestalozzi. Germanul F. Herbart, în secolul XIX, 
a raportat ulterior didactica doar la educaţia intelectuală. Didactica modernă are în centrul atenţiei modelul 
psihocentrist, determinat de dezvoltarea furtunoasă a teoriilor psihologice, la care şi astăzi revenim şi ne refe-
rim cu deosebit interes, pentru fundamentarea demersului didactic la diferite niveluri. În etapa postmodernă 
didactica abordează procesul de învăţământ cu toate aspectele sale educative (formative), pornind de la carac-
teristica de bază că procesul de învăţământ este un proces bilateral de cunoaştere, focusat pe binomul student–
profesor. Clasicii didacticii exploatau capacitatea individului de memorare şi reproducere, orientându-se spre 
rezultat, spre produsul final, care însemna un volum enciclopedic de cunoştinţe în diverse domenii. 

Didactica universitară are o moştenire filozofică preţioasă, cu relevanţe funcţionale de actualitate. De la 
Socrate ne-a rămas „arta dialogului contradictoriu, de căutare a adevărului, de descoperire a contradicţiilor 
din gândirea interlocutorului – maieutica (moşitul adevărului, construirea lui)”, pe care teoreticienii o vor 
numi mai târziu euristică, conversaţie euristică, dialog socratic [E.Macavei, p.179]. De la Platon moştenim 
celebrele dialoguri, ca modele de cunoaştere prin discuţii contradictorii, din care desprindem importanţa şi 
utilitatea instruirii şi educaţiei în cetate. Organonul lui Aristotel trebuia ştiut de profesorii universitari pentru 
a demonstra cunoaşterea logicii ca ştiinţă fundamentală. Quintilian în lucrarea „Institutio oratoria” remarca 
importanţa artei oratorice pentru dascăli, iar Seneca a lăsat posterităţii maxima nemuritoare non schola, sed 
vitae discimus. Roger Bacon, renumit filozof şi profesor medieval, a lăsat posterităţii universitare un prin-
cipiu didactic de bază: „Cine cunoaşte bine textul, cunoaşte bine tot ce priveşte ştiinşa care se raportează la 
acest text” [N.Vinţanu, p.12]. Dezvoltarea unei temeinice culturi logice, a inteligenţei, a unui orizont impu-
nător de cunoştinţe teoretice şi practice sunt obiective care dăinuie peste milenii. 

În accepţia sa actuală, didactica poate fi interpretată chiar la nivelul unei „teorii a curriculumului sau a unei 
metodologii generale” care reprezintă „ansamblul de principii normative, reguli şi procedee aplicate, în mod 
egal, în toate situaţiile care apar în cadrul procesului de instruire” [S.Cristea, p.98]. Didactica generală, implicit 
cea universitară, dezvoltă propriile sale concepte de bază: proces de învăţământ superior, principii pedagogice 
ale procesului de învăţământ universitar, obiective pedagogice ale procesului de învăţământ superior, conţinut 
pedagogic al procesului de învăţământ superior, metodologie pedagogică a procesului de învăţământ univer-
sitar, evaluare pedagogică a procesului de învăţământ, proiectare pedagogică a conţinutului pedagogic al pro-
cesului de învăţământ [Cf. Ibidem, p.99]. 
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Mircea Ştefan în Lexiconul său pedagogic susţine că didactica este, pe de o parte, o disciplină explicativă 
(teoretică), pe de alta, o disciplină normativă (prescriptivă). Din ea se desprind numeroase subramuri, rapor-
tate la diferite sectoare ale învăţământului în care se aplică, sau la raporturile ei cu noi domenii ale cunoaşte-
rii şi practicii umane (didactica specială, pentru copiii cu CES, didactica învăţământului superior etc.).  

Ca ramificaţie internă a pedagogiei generale universitare, didactica învăţământului superior urmează să 
găsească soluţii originale atât pentru problemele cu care se confruntă instruirea universitară de veacuri, cât şi 
la problemele foarte noi, din era informaţiei. Universităţile de masă, devenite atât de numeroase şi deschise 
pentru toţi, trebuie să poată menţine echilibrul dintre „învăţământul eminamente livresc şi informativ, des-
cendent dintr-o tradiţie seculară europeană şi învăţământul eminamente formativ, care are ca obiectiv-cadru 
formarea unor personalităţi creative şi competente”, profesorul renunţând la funcţia de „releu de informaţii” 
în favoarea unor sarcini mai dificile de a declanşa, a conduce şi a controla eficient procese de învăţare, 
studiere [Cf. I. Negreţ-Dobridor]. 

Una dintre orientările principale manifestate astăzi în didactica universitară se concentrează asupra dis-
tanţării de metodele şcolăreşti bazate pe condiţionare, memorizare şi repetiţie şi asupra promovării metodelor 
care au în centru participarea activă şi, deci, interesul direct sau indirect al studentului în propria formare şi 
dezvoltare cognitivă. Trăsăturile caracteristice ale acestor metode, care asigură un nivel înalt de coparticipare 
a studenţilor, reprezintă elementele-cheie ce trebuie avute în vedere în construirea oricărei situaţii de in-
struire şi educaţie universitară. 

M.Minder contrapune două concepte interactive: didactica tradiţională şi didactica nouă care pune accentul 
pe construirea activă a cunoştinţelor de către studenţi. O adaptare a noilor abordări didactice a lui Perrenoud la 
contextul învăţământului superior ar scoate în evidenţă următoarele aspecte funcţionale cu referire la sarci-
nile didactice: 

- toţi studenţii nu fac în mod constant acelaşi lucru, în acelaşi timp; 
- sarcinile sunt de tip deschis, nu implică o soluţie unică; 
- sarcinile sunt mai globale, dând naştere unor necesităţi funcţionale; 
- sarcinile sunt mai puţin stereotipizate, fiind asociate unor ocazii şi proiecte; 
- sarcinile cer îndeplinire orală, fără obsesia cuvântului scris; 
- sarcinile sunt adeseori colective, asumate de mai mulţi studenţi;  
- se compară în mică măsură randamentul studenţilor, deoarece sarcinile sunt diferite; 
- sunt iniţiate sarcini de mari proporţii cum ar fi proiectele; 
- sarcinile răspund unui anumit interes, nu uşurinţei cu care pot fi controlate; 
- sarcinile se definesc în mod progresiv, împreună cu studenţii [M.Minder, p.15]. 
Prin varietatea sarcinilor didactice promovate de profesorii universitari în cadrul formei colective de 

instruire – prelegerea şi, parţial, seminarul, în cadrul formei de grup – seminarul şi a proiectelor individuale 
de cercetare, inclusiv la tezele de cercetare, urmează să trecem ca şi în învăţământul preuniversitar de altfel, 
de la un învăţământ pentru toţi la un învăţământ pentru fiecare. 

Un alt element determinant al demersului didactic universitar este angajarea personală. De obicei, an-
gajarea studentului în propria formare este în funcţie de calitatea interacţiunii dintre organele de receptare a 
informaţiei şi stimul. Potrivit cercetărilor psihopedagogice, atenţia este reţinută, ca de altfel şi informaţiile 
care se vehiculează, în modul următor: 10% din ceea ce citim, 20% din ceea ce auzim, 30% din ceea ce 
vedem, 50% din ceea ce auzim şi vedem în acelaşi timp, 80% din ceea ce spunem, 90% din ceea ce spunem 
şi facem ca produse ale activităţii noastre personale sau în care suntem implicaţi. Angajarea personală a 
studentului la propria formare are la bază, în mare măsură, interesele care îl poartă şi gradul în care o activi-
tate sau alta corespunde acestora. Totodată, angajarea personală într-o activitate este şi în funcţie de starea de 
potenţialitate a organelor receptoare ale studentului, de modul în care o informaţie sau o activitate acţionează 
asupra lui. Fără luarea în considerare a unor astfel de elemente, activitatea instructiv-educativă în învăţămân-
tul superior are puţine şanse de reuşită, afirmă atât teoreticienii, cât şi practicienii. În acest sens, cunoaşterea 
aprofundată a capacităţilor cognitive, afective sau volitive ale studenţilor este un punct de reper sigur în 
organizarea şi desfăşurarea tuturor proceselor instructiv-educative din universitate [Cf. R.Pascu, Fl.Jitescu]. 

În această ordine de idei, semnalăm şi deficienţa de mijloace didactice actualizate, conform exigenţelor 
contemporaneităţii, în foarte multe abordări didactice, carenţă resimţită tot mai acut de beneficiarii servicii-
lor didactice universitare, ca şi în secolele demult apuse, cartea, creta şi cuvântul predominând categoric şi 
limitând potenţialitatea de achiziţionare a competenţelor intelectuale, culturale şi profesionale, declarate în 
documentele reglatorii. 
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Istoricul noilor tehnologii informaţionale, manifestat în forme multiple, transpune didactica universitară 
în dimensiuni totalmente inovatoare [Cf. C.Cucoş, p.24]. E-learningh-ul, cu resursele sale formative, desem-
nează realitatea educaţională realizată prin intermediul reţelelor electronice şi prin implicarea noilor tehno-
logii comunicaţionale şi multimedia, fiind o abordare inovatoare, interactivă, centrată pe student, „care face 
din mediul educaţional un aliat de primă mână” [Ibidem p.134]. 

Postmodernitatea vine în educaţia universitară cu schimbări senzaţionale, informatizarea şi virtualizarea 
formării impunându-se plenar. Printre tendinţele principale ale educaţiei virtuale, exprimate în raportul 
„Common wealth of Learning”, coordonat de M. Farriel (2001), remarcăm: conversiunea reţelelor şi tehno-
logiilor de informare şi comunicare în instanţe cu scop educativ; inventarea şi promovarea de noi obiective 
pedagogice care susţin sau sunt livrate prin intermediul reţelelor educaţiei virtuale; formarea unei noi culturi 
pedagogice, de susţinere şi consiliere a celor ce se formează în reţele virtual sau on-line; dezvoltarea, testarea 
şi implementarea de noi modele organizaţionale şi de gestionare a învăţării sub impactul noilor tehnologii; 
asigurarea controlului calităţii prin degajarea unor formule clare de acreditare, de urmărire şi validare a par-
cursurilor virtuale de formare. Conform opiniei aceluiaşi cercetător, „miza învăţământului la distanţă o con-
stituie trecerea de la o educaţie centrată pe conţinut la o strategie de construire a cunoaşterii chiar de către 
educat. Pentru aceasta, conţinuturile şi formele de livrare a informaţiilor trebuie să corespundă principiului 
individualizării şi diferenţierii” [Ibidem, p.198]. Acest tip de învăţământ însă constituie o formă compensa-
torie de educare, cu virtuţi deosebite pentru cei care au parcurs deja un program instituţional de pregătire şi 
se găsesc în situaţia de perfecţionare, de reorientare şi de schimbare profesională, de satisfacere a unor nevoi 
spirituale individuale. În universităţile noastre, urmează să practicăm această formă avansată de organizare a 
procesului de învăţământ, inclusiv la secţiile cu frecvenţă redusă sau la studenţii care fac a doua facultate şi 
posedă deja un anumit tip de calificare profesională. 

Conform finalităţii formulate în Declaraţia de la Bologna (1999), competiţia cu SUA şi Japonia poate fi 
câştigată, dacă Europa îşi va dezvolta o economie dinamică bazată pe cunoştinţe, pe informaţie. Acest impe-
rativ conduce la sporirea atenţiei acordate calităţii programelor educaţionale şi, implicit, prestaţiei învăţă-
mântului universitar. În ultimii ani numărul şi diversitatea cercetărilor asupra activităţii didactice universitare 
a crescut considerabil, acest interes datorându-se, în primul rând, reconsiderării rolului şi importanţei acesteia 
în structura activităţii academice. Dezvoltarea unor cercetări care vizează formarea şi dezvoltarea compe-
tenţelor didactice ale cadrelor universitare şi creşterea calităţii corpului profesoral devine o necesitate reală, 
cel puţin din următoarele motive: asigură progresul cercetării în domeniul pedagogiei universitare la nivel 
naţional şi internaţional; contribuie la crearea unei culturi a pedagogiei universitare; asigură compatibilizarea 
internaţională a activităţii didactice desfăşurate în universităţile din Moldova şi răspunde unuia dintre dezi-
deratele Declaraţiei sus-numite, sporirea calităţii corpului profesoral; în învăţământul superior moldovenesc 
marea majoritate a cadrelor didactice nu au beneficiat de o pregătire formală psihopedagogică şi metodică 
corespunzătoare acestui nivel – realitate recunoscută şi declarată ca problemă şi în alte ţări.  

În concluzie opinăm că optimizarea continuă a procesului de învăţământ superior urmează să se realizeze 
cu eforturi conjugate ale diverşilor actanţi educaţionali şi prin multiple modalităţi de asigurare a calităţii aici 
şi acum în sala de studii, cu anticipări realiste şi funcţionale ale situaţiilor din viitoarea carieră profesională. 
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