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Training of future specialists through higher education must be a process of discovering new areas correlated with a 

very good intellectual training and on efficient structuring of on intrinsic motivation, toward the profession and it is also 
important a creative attitude based on a proud for their domain. 

Implementation of the competence construct in the educational practice is influenced by the need of the overcoming 
the distance between the theoretical part of the disciplines and future professional activity. 

The “Competence” construct is the integrated system of specific qualities trained in different situations of mixing of 
studying and social responsible experiences in the same time the flexibility to move and reorganize for the placed purpose. 

 
 
Pregătirea prin studii universitare a viitorilor specialişti, indiferent de domeniu, trebuie să se constituie ca 

o deschidere de orizonturi, corelate cu o foarte bună formare intelectuală, cu o eficientă structurare a motivaţiei 
intrinseci pentru o profesie şi cu o atitudine creativă faţă de inserţia profesională, fundamentată pe mândria 
apartenenţei la profesie. 

La momentul actual, în învăţământul superior se pune accentul pe formarea specialistului competent, pe for-
marea şi dezvoltarea competenţei drept calitate a personalităţii. 

Pregătirea specialiştilor axată pe competenţe nu este absolut nouă în învăţământ. Cercetările realizate demon-
strează că competenţa specialistului este o condiţie obligatorie a eficienţei activităţii profesionale. 

Implementarea în practica învăţământului a constructului „competenţe” este condiţionată de necesitatea 
depăşirii contradicţiei dintre conţinutul disciplinelor de studii şi viitoarea activitate profesională. Astfel, compe-
tenţa este caracterizată drept o capacitate generală care se manifestă şi se formează în activitatea profesională, 
bazată pe cunoştinţe, valori şi-i permite omului să stabilească legătura dintre cunoştinţe şi situaţia concretă, 
să determine sistemul de acţiuni pentru soluţionarea eficientă a problemei. Spre deosebire de cunoştinţe şi 
deprinderi, care presupun acţiuni prin analogie, după model, competenţa presupune experienţă de activitate 
independentă în baza cunoştinţelor universale. Competenţa vizează un ansamblu integrat de achiziţii specifice 
exersate în diferite situaţii, prin îmbinarea cunoaşterii cu experienţa socială responsabilă, precum şi disponibi-
litatea de a mobiliza, reorganiza resursele interne şi externe pentru atingerea scopului. 

Procesul de formare a competenţelor presupune activităţi de integrare de aceea competenţa profesională 
poate fi dezvoltată graţie diverselor situaţii de integrare pe care le pune la dispoziţie situaţia de învăţare. 

Calitatea învăţământului superior contemporan este abordată prin prisma caracteristicii sistemice multidi-
mensionale, în care calitatea rezultatului, calitatea pregătirii specialistului reprezintă o componentă de bază a 
acestei caracteristici.  

Competenţa nu poate fi definită drept sumă a cunoştinţelor şi deprinderilor, deoarece se manifestă în condiţii 
concrete. A fi competent înseamnă a mobiliza într-o situaţie concretă cunoştinţele însuşite şi experienţa. Compe-
tenţa nemanifestată, care rămâne la nivelul potenţialităţii, este cel mult o „posibilitate camuflată”. 

Totodată, trebuie să remarcăm că abordarea axată pe competenţe în formarea profesională nu neagă valoarea 
cunoştinţelor pe care pun accentul adepţii abordării tradiţionale. Dimpotrivă, cunoştinţele pot avea valoare 
diferită, iar amplificarea valorii cunoştinţelor nu înseamnă întotdeauna amplificarea nivelului de pregătire a 
studentului pentru activitatea profesională.  

La descrierea componentei „profesionale”, pe lângă cerinţele de calificare, mulţi savanţi pun accent pe 
competenţele-cadru, competenţele de bază şi competenţele speciale, cum ar fi: 

- competenţe generale, care-i sunt necesare în activitatea social-productivă oricărui specialist contemporan;  
- competenţe de bază - competenţele într-un anumit domeniu profesional, nivelul de pregătire profesională 

a absolventului, care presupune posedarea de cunoştinţe, capacităţi, atitudini necesare pentru realizarea 
anumitelor activităţi profesionale; 

- competenţe speciale - competenţe în realizarea unei acţiuni concrete, de soluţionare a unei probleme 
concrete sau sarcini profesionale. 
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V.Şadricov defineşte competenţa drept o caracteristică individuală a gradului de corespundere cerinţelor 
profesiei şi delimitează următoarele competenţe: 

- competenţe speciale – stăpânirea activităţii profesionale la nivel suficient de înalt, capacitatea de a 
proiecta dezvoltarea profesională continuă; 

- competenţă socială – stăpânirea activităţii profesionale în comun (în grup), prin colaborare, inclusiv a 
activităţii de comunicare profesională acceptate în cadrul unei profesii concrete, responsabilitatea socială 
personală pentru rezultatele muncii profesionale; 

- competenţă axată pe personalitate – cunoaşterea metodelor de automanifestare personală şi autodezvol-
tare, a mijloacelor de rezistenţă în formarea profesională a personalităţii; 

- competenţă individuală – cunoaşterea procedeelor de autorealizare şi dezvoltare a individualităţii în 
limitele profesiei, capacitatea de autodesăvârşire individuală. 

Realizarea acestor competenţe este asigurată de dezvoltarea unor calităţi personale cum ar fi: memorie dura-
bilă, gândire flexibilă divergentă, autoorganizare, echilibru emoţional, flexibilitatea atenţiei, spiritul de obser-
vaţie etc., care în concordanţă cu sistemul stabil de valori morale asigură formarea componentelor necesare pentru 
instruire în cadrul oricărei specialităţi universitare. 

Calitatea pregătirii profesionale, formarea competenţelor-cadru este condiţionată de tehnologiile utilizate în 
învăţământul universitar. Organizarea interacţiunii între studenţii unei instituţii sau din instituţii diferite depinde 
de valorile dominante. În funcţie de axă, tehnologiile pot fi orientate atât spre amplificarea eficienţei rezultatelor 
studenţilor, cât şi spre crearea condiţiilor de satisfacere a trebuinţelor personale, determinarea posibilităţilor 
lor potenţiale în activităţi concrete. 

Învăţământul universitar contemporan pune accent pe amplificarea caracterului practic-orientativ în formarea 
profesională, pregătirea specialiştilor capabili în timp scurt să se adapteze la condiţiile schimbătoare ale dome-
niilor de activitate profesională, a noilor tehnologii informaţionale şi sisteme de comunicare. Astfel, pregătirea 
profesională în cadrul universitar trebuie să fie axată pe următoarele: 

- invocarea activismului studenţilor; 
- stimularea alegerii traseului individual de activitate şi motivarea creativităţii; 
- asigurarea manifestării gândirii critice şi schimbului de opinii; 
- asigurarea colaborării şi soluţionării problemelor în grup; 
- organizarea trayningurilor vizând strategiile etice de comportament şi formarea competenţelor de 

comunicare profesională; 
- asigurarea sprijinului în autoconducerea activităţii individuale. 
Iar calităţile generale necesare formării unui specialist competent sunt: 
- flexibilitatea, capacitatea de a modifica programul de activitate în conformitate cu cerinţele situaţiei; 
- abstractizarea, capacitatea de a generaliza cu succes fapte concrete, de a se baza pe imagini în procesul 

de gândire; 
- reflexia, capacitatea de a stoca informaţia în memoria de lungă durată, de fiecare dată reactualizând-o, 

gândirea minuţioasă a propriilor acţiuni. 
A.Verbiţchi propune un model de realizare a tehnologiilor educaţionale, în care indică atât diferenţele în 

activitatea de instruire realizată de student, cât şi în realizarea ulterioară a activităţii profesionale. Totodată, condi-
ţionează trecerea de la un gen de activitate a studentului la altul prin schimbarea consecutivă a următoarelor 
modele de instruire: 

- semiotice (orientate spre dezvoltarea competenţei de lucru cu textul); 
- de imitare (orientate spre dezvoltarea independenţei în gândire şi includerii personale a studentului într-o 

situaţie concretă a activităţii profesionale); 
- sociale (situaţii de problemă tipice activităţii profesionale care necesită activitatea în comun a studenţilor). 
Realizarea metodologică a acestui model presupune: elaborarea obiectivelor generale → motivaţia 

(activizarea activităţii de instruire a studenţilor) → lucrul cu textul (sursele primare şi schemele de bază ce cuprind 
tezele fundamentale ale conţinutului) → proiectarea situaţiilor, imitând situaţii de problemă ale activităţii reale → 
organizarea reflexiei → evaluarea (autoevaluarea, evaluarea în grup a rezultatelor activităţii). 

Logica propusă de realizare a activităţii include două grupuri de procedee metodice: 1) procedee orientate 
spre soluţionarea unei sarcini concrete; 2) procedee pentru toate tipurile de activităţi ce ar contribiu la dezvol-
tarea experienţei profesionale subiective a studenţilor. 
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Utilizarea unui astfel de model ar schimba poziţia cadrului didactic de la „transmiţător de cunoştinţe” spre 
„moderator, consultant”. 

 Modelul pregătirii profesionale axate pe competenţe presupune realizarea obiectivelor legate atât de obiectul 
muncii, de realizarea funcţiilor concrete, cât şi de cerinţele interdisciplinare integrate la nivelul rezultatului 
procesului de învăţământ. Pregătirea profesională trebuie să ofere studentului posibilitatea de a soluţiona diferite 
situaţii în afaceri şi în viaţă manifestând: 

- competenţe social-profesionale (referitoare la individ, subiect al activităţii şi personalitate; sociale care 
determină interacţiunea lui cu alte persoane); 

- competenţe general-profesionale (informaţionale legate de obţinerea informaţiei şi prelucrarea ei; algorit-
mice, legate de capacitatea de a soluţiona sarcini profesionale, utilizând adecvat cunoştinţele manageriale). 

Totodată, studentul trebuie să posede competenţe speciale profesional-funcţionale, care asigură concretiza-
rea competenţelor general-profesionale în cadrul unui domeniu concret al muncii. 

Organizarea structurală a formării profesionale poate fi constituită din următoarele componente: managerială, 
conţinutistă, procesuală şi rezultativă. 

Componenta managerială include: determinarea obiectivelor formării profesionale, în baza analizei siste-
mice a activităţii profesionale; determinarea conţinutului învăţământului în raport cu obiectivele proiectate; 
determinarea conţinutului educaţional necesar pentru realizarea obiectivelor.  

Componenta conţinutistă (ciclurile de discipline, curriculumurile disciplinare) presupune: flexibilitatea 
conţinutului care este asigurată prin abordarea modulară a formării structurale a colectivelor studenţeşti, indivi-
dualizarea şi realizarea feedbck-ului efectiv, corelarea conţinutului cu timpul şi locul concret; toleranţa programe-
lor care să exprime dezvoltarea respectului faţă de sine şi alţii; continuitatea reflectată în lipsa limitelor de timp, 
procesuale şi de vârstă; relevanţă şi dozare. 

Conţinutul pregătirii profesionale axate pe competenţe trebuie să ia în consideraţie cerinţele socioculturale şi 
psihopedagogice, determinate de specificul activităţii profesionale în fiecare domeniu concret. Determinarea 
conţinutului pentru pregătirea profesională competentă trebuie să se structureze pe logica activităţii de învăţare, 
cvasiprofesionale (analogică celei profesionale). 

Unitatea de bază a conţinutului formării competenţelor în contextul activităţii profesionale poate fi situaţia 
concretă (de exemplu, pedagogică). 

Componenta procesuală include sistemul integru al tipurilor de activitate, procedeelor şi acţiunilor, care 
orientează studentul spre sintetizarea profesionalului şi moralului în viitoarea activitate profesională. 

Componenta rezultativă vizează aprecierea rezultatelor activităţii de învăţământ prin prisma competenţei 
studentului de a se adapta la condiţiile în schimbare din societate şi dinamismul înalt al schimbărilor în activita-
tea profesională.  

Formarea competenţelor profesionale necesită includerea activităţii didactice a studenţilor în situaţiile analo-
gice activităţii profesionale, prezentate prin diferite forme de activitate cvasiprofesională.  

Determinarea conţinutului în vederea pregătirii studenţilor pentru activitatea profesională trebuie să se reali-
zeze prin prisma contextuală, care presupune reconstituirea activităţii profesionale pe aspecte obiectuale şi 
sociale. Modelul conţinutului integru al activităţii profesionale inclus în instruirea contextuală trebuie să prezinte 
un sistem de probleme profesionale, sarcini şi funcţii care sunt reflectate în integritatea sarcinilor cvasiprofesionale şi 
instructiv-profesionale. Astfel va fi posibilă iniţierea studentului în aspectele reale ale activităţii profesionale, 
a conţinutului ei, dinamicii, formelor de organizare, normelor şi valorilor. 

Complexul de sarcini, metodele de activitate profesională, inclusiv a situaţiilor interacţiunii lor social-psihologice, 
reglate de sistemul normativ-valoric al activităţii constituie contextul profesional al pregătirii axate pe 
competenţe a viitorului specialist.  
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