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LA PEROFORMANCE OU LA REGRESS DU STUDENT  
 DE LYCÉE JUSQU'À LA FACULTÉ 

   
L’ouvrage présent des aspects de la formation de la jeunesse 

génération, qui parcours les courses du lycée et l’universitaire  dans la 
formation professionnelle. Sont présentées des aspects  qui, à cause des 
transformations du system éducationnelle roumaine, conduisent  à une quelque 
forme de manifestation d’absolvent d’université.   

 
 Cuvinte cheie: elev, student, profesor, educaŃie 

 
 

 1. Introducere 
 

 Din anul 2005 România a adoptat sistemul de învăŃământ 
Bologna. Sistemul Bologna constă în alinierea sistemului de învăŃământ 
superior din România cu cel din Uniunea Europeană. 

 Opinia noastră este că marele dezavantaj al acestui sistem 
este că materia de specialitate este mult diminuată.  
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StudenŃii sunt dezavantajaŃi deoarece nu pot ajunge la 
performanŃele dorite, nu capătă destulă experienŃă în domeniu, 
activităŃile practice se desfăşoară într-un interval de timp foarte scurt.  

 
În consens cu cele expuse, lucrarea prezintă viziunea autorilor 

asupra impactului pe care îl au transformările din sistemul educaŃional, 
prin implementarea prevederilor aşa-zisului PROCES DE LA 
BOLOGNA, în stil românesc, în formarea absolventului de studii 
superioare, venit din liceu cu un anumit fel de comportament şi stil de 
pregătire profesională. 

 
 2.  Pregătirea din liceu a studentului 
 

 Faptul că se intră în facultate pe baza mediilor din liceu este un 
dezavantaj, elevii alergând mai mult după note decât după asimilarea 
cunoştinŃelor. 

 Din discuŃiile purtate cu părinŃii şi persoane formate profesional, 
rezultă că actualmente pregătirea din liceu este la un nivel mult mai 
scăzută decât acum douăzeci  de ani, datorită libertăŃii excesive pe care 
o au elevii.  

 Totuşi, un mare avantaj îl reprezintă faptul ca elevii pot să se 
exprime, dar ei trebuie învăŃaŃi să-şi exprime  opiniile într-un mod elevat 
şi calm, deoarece  limbajul vulgar este tot mai des folosit de generaŃiile 
de astăzi. 

 Schimbul de informaŃii se face cu ajutorul tehnologiei care în 
ultima perioadă a avansat foarte mult şi a avut  o evoluŃie semnificativă 
pentru tinerii de astăzi. 

 Dacă, imediat după revoluŃie dialogul dintre calculator şi elev 
era ceva greu de asimilat, acum se poate spune că el a devenit organ 
al fiinŃei elevului, fără de care, în marea lor majoritate, elevii nu pot 
exista. Este o dependenŃă, care tinde să facă rău, pentru că relaŃia a 
depăşit demult termenul de instrument de lucru.  

 Aşadar, în liceu, elevii nu îşi dezvoltă cultura, prin citit, ci 
imaginaŃia prin folosirea capacităŃilor calculatorului/ordinatorului. De aici 
şi probleme elev-profesor, acolo unde exigenŃa dascălului, firească, 
există.  

 Cauzele pentru care învăŃământul a decăzut sunt şi problemele 
financiare, mulŃi dintre tineri renunŃând la şcoală datorită situaŃiei 
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materiale şi a exemplului de trai şi viaŃă, dat prim mass media pentru 
cei care sunt bogaŃi şi fără carte.  

 O altă cauză o constituie şi profesorii care ajung în sistemul 
educaŃional şi îşi practică meseria de nevoie şi nu de plăcere. 

 
 3.  Mentalitatea şi acomodarea studentului în facultate  
  

 Elevii nu sunt obişnuiŃi să înveŃe [1].  
  
 În momentul în care ajung studenŃi, le este foarte greu să se 

obişnuiască cu sistemul de învăŃământ superior, cu munca individuală 
suplimentară, cu atenŃia sporită la ore, cu cerinŃele fireşti.  

  
 Deznodământul este de două feluri: 
 
 - unul fericit în care studentul este ambiŃios şi recuperează tot 

ce a pierdut in liceu; 
 - altul, mai puŃin fericit, este cel în care tânărul student îşi 

continuă viaŃa de liceu mai libertină, lejeră şi de indiferenŃă, ducând la 
abandon. 

  
 De obicei, în primul an de facultate numărul de studenŃi este 

dublu faŃă de ultimii, după cum şi mottoul: ,,Intră cine vrea şi termină 
cine poate’’. Acest lucru este benefic, pentru conştientizarea celor 
care vor să facă performanŃă, dar lasă şi un gust amar faŃă de noua 
mentalitate a tinerei generaŃii 

  
 Un factor important în dezvoltarea studenŃilor îl reprezintă 

excursiile de studiu, figura 1, care au ca scop asimilarea unor 
cunoştinŃe din domeniul practic. 

 
 ActivităŃile extraşcolare, figura 2  au ca scop formarea unui grup 

unit între studenŃi şi profesori; studenŃii dezvoltându-şi aptitudinile de 
comunicare.  

 
 Indiferent dacă aceste activităŃi sunt realizate de organizaŃiile 

studenŃeşti sau ad-hoc, ele conduc la o legătură axată atât pe 
socializare, cât şi pe schimbare de mentalitate, cu accent spre 
creşterea nivelului de pregătire profesională, prin dezvoltarea 
responsabilităŃii ca persoană matură. 
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Fig.1 Excursie de studiu La CHE Rîul Mare 
 

  
 

 
 

Fig. 2 Socializare prin tradiŃionalul FOC DE TABĂRĂ 
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 4. Materiile din facultate 
 
 În facultate există materii considerate utile şi inutile. Opinia 

autorilor, ca persoane implicate în procesul de formare, este că cel 
puŃin pentru sistemul tehnic, orele inutile, cum sunt excesurile de 
cunoştinŃe umaniste sau economice ar trebui să fi înlocuite cu 
suplimentarea celor utile pentru dezvoltarea aptitudinilor tehnice. 

 Structura organizatorică, a orelor considerate inutile, este 
concepută în aşa fel încât deviază atenŃia studentului de la materiile de 
specialitate oferindu-i în schimb materii considerate relativ mai uşoare. 
Un bun exemplu ar fi cursul de „Cultură şi civilizaŃie’’ care se practică în 
cadrul mai multor facultăŃi de inginerie.  

 
 5. Crezuri despre relaŃia profesor-student 
 
 RelaŃia profesor-student este esenŃială [2, 3] pentru că 

profesorul, prin comportament şi pregătire influenŃează, într-un procent 
destul de mare, studentul.  

 Profesorul, este privit, ca lumina ce oferă suport şi înŃelegere 
încercând să-l ducă, pe student, pe drumul cel bun imprimându-i o 
parte din caracterul său.  

 Dascălul trebuie să aibă chemare pentru meseria lui, să fie în 
permanenŃă preocupat de evoluŃia sa profesională, putând astfel să 
devină simbol şi să îşi transmită, mult mai uşor, cunoştinŃele sale 
profesionale, masei de studenŃi.  

 Este bine ca tinerii să fie informaŃi, mereu, despre meseriile 
existente, încă din liceu şi chiar duşi în instituŃiile de învăŃământ 
superior ca să cunoască tainele meseriei. 

 În primii ani din învăŃământul superior relaŃia dinte profesor –
student este o relaŃie strict profesională, interacŃiunea profesor-student 
fiind limitată doar la predare.  

 În cazul fericit, în ultimii ani relaŃiile se schimbă, profesorul 
căpătând mai multă încredere în student şi în abilităŃile sale şi atunci 
profesionalismul acestuia poate ajunge la un nivel mai ridicat, deoarece 
studentul percepe multe, dar trebuie ajutat să-şi schimbe gândirea prin 
maturizare. 

 StudenŃii au foarte multe idei, profesorul putând colabora cu 
aceştia, unele dintre ele fiind adevărate iniŃiative în demararea de noi 
proiecte ce urmează a fi aprofundate mai târziu, putându-se realiza, 
astfel, un avans tehnologic semnificativ. 
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 6. Concluzii 
 
 ■ Cu cât relaŃia dintre profesor şi student este mai apropiată, cu 

atât interesul studentului pentru materia acestuia şi dragostea faŃă de 
specialitatea aleasă cresc. 

 
 ■ O activitate practica este importantă, lipsa ei poate duce la 

scăderea performantelor.  
 
 ■ Atât activităŃile extra-facultative cât si excursiile de studiu sunt 

importante pentru dezvoltarea şi formarea fiecărui individ ca specialist, 
dar şi ca persoană capabilă să îşi asume responsabilitătea unui 
conducător, indiferent de treaptă. 
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