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Abstract: Universităţile pot fi 
considerate birocraţii        
profesionale. Asigurarea calităţii 
educaţiei se referă la optimizarea 
proceselor organizaţionale 
interne în vederea creşterii 
calităţii serviciilor oferite de 
universitate. În România, 
ARACIS are atribuţii în domeniul 
asigurării calităţii, printre care 
efectuarea evaluării calităţii 
programelor şi instituţiilor de 
învăţământ superior, dar şi 
formularea/revizuirea 
standardelor de performanţă pe 
baza cărora sunt realizate 
evaluările. Asigurarea calităţii 
devine o ceremonie, un ritual 
formalizat care presupune 
aplicarea aceloraşi rutine, legal 
prestabilite, în toate organizaţiile 
furnizoare de învăţământ 
superior, instituind o cultură a 
conformismului ce produce 
structuri birocratice izomorfe în 
sistemul naţional de învăţământ 
superior. Soluţiile problemei sunt  
debirocratizarea, relativizarea 
standardelor astfel încât să fie 
asumate şi internalizate nişte 
principii generale şi valori în sine. 
În felul acesta referinţa devin 
principiile şi scopurile ultime ale 
educaţiei şi cercetării, evitându-
se reificarea procedurilor şi 
normelor. 
 
Cuvinte cheie: birocraţie, 
educaţie, asigurarea calităţii, 
cultură origanizaţională. 
 

 
 

În acest articol voi aplica argumentul articolului lui Robert 
K. Merton, “Structura birocratică şi personalitatea” (1940) 
instituţiilor asigurării calităţii în universităţi pentru a 
demonstra felul în care o cultură birocratică generează 
disfuncţionalităţi ale organizaţiilor în raport cu scopurile 
iniţiale.  
Universităţile sunt birocraţii profesionale. În concepţia lui 
H. Mintzberg (1983), o birocraţie profesională este 
caracterizată prin standardizarea input-urilor, a datelor de 
intrare, spre deosebire de birocraţiile clasice ce sunt 
caracterizate prin standardizarea proceselor productive. 
Input-urile unei universităţi, principalii factori productivi ai 
acesteia, sunt resursele umane şi capacitatea 
instituţională (o anumită bază materială, dotări, 
organizare internă, planuri de învăţământ, programe, 
conţinuturi de învăţare prestabilite). Dacă procesul 
educaţional nu poate fi decât într-o mică măsură 
standardizat (de pildă numărul de ore de curs, seminar, 
învăţare individuală, anumite conţinuturi şi/sau obiective 
de învăţare), o birocraţie profesională reuşeşte însă să 
standardizeze cu succes datele de intrare: calificările 
cadrelor didactice, precum şi anumiţi parametri tehnici ai 
mediului fizic, dar şi caracteristici ale documentelor 
interne (programe, fişe, planuri, documente strategice 
etc.) 
Care sunt însă obiectivele, scopurile ultime ale unei 
organizaţii de învăţământ superior? Întrebarea aceasta 
cunoaşte o serie întreagă de răspunsuri, de la obiective 
de cunoaştere generale până la obiective de formare de 
cetăţeni activi în societatea contemporană. Îndeobşte 
însă, două sunt obiectivele majore asumate de 
universităţi: educaţia şi cercetarea. Prin educaţie se 
înţelege formarea de competenţe necesare pe piaţa 
muncii pentru viitori absolvenţi şi implicit certificarea 
anumitor calificări ale acestora, în timp ce prin cercetare 
se înţelege producţia de cunoaştere utilă în societate, fie 
sub forma de articole recunoscute de comunitatea 
ştiinţifică, fie sub formă de brevete, invenţii, aplicaţii 
industriale. 
Asigurarea calităţii educaţiei se referă la optimizarea 
proceselor organizaţionale interne în vederea creşterii 
calităţii serviciilor oferite de universitate. Altfel spus, 
asigurarea calităţii se referă la un set de acţiuni menite să 
aibă un impact pozitiv asupra scopurilor universităţii, să 
conducă la creşterea calităţii educaţiei, prin realizarea de 
competenţe mai multe, mai relevante pentru piaţa muncii 
sau prin creşterea eficienţei realizării acestor competenţe 
(de pildă un număr mai mare de studenţi să ajungă să 
deţină aceste competenţe).  
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Începând din 2005, România se alătură altor state în care asigurarea calităţii educaţiei devine 
reglementată.  Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
asigurarea calităţii educaţiei se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educaţie care 
operează pe teritoriul României, inclusiv celor de învăţământ superior. Conform acesteia, 
“asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii instituţionale de elaborare, planificare, şi implementare de programe de studiu, prin 
care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface 
standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de 
a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate.” Actul normativ 
instituţionalizează o anumită metodologie de asigurare a calităţii, definind domeniul căruia I se 
palică procedurile de asigurare a calităţii – capacitatea instituţională -, precum şi criterii, 
standarde de referinţă şi indicatori de performanţă. Printre criterii se regăsesc, în enumerarea 
legală, structurile instituţionale, administrative şi manageriale ale furnizorilor, baza materială, 
resursele umane. De asemenea, legea instituie asigurarea internă a calităţii care presupune o 
anumită organizare internă a furnizorilor de educaţie, înfiinţarea, la nivelul organizaţiei 
furnizoare de educaţie, a unei comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii având o anumită 
componenţă (reprezentanţi ai corpului profesoral, reprezentanţi ai studenţilor şi ai 
absolvenţilor, reprezentanţi ai angajatorilor), adoptarea de strategii şi regulamente de 
funcţionare şi având, de asemenea, atribuţii legal constituite. În aceeaşi măsură, legea 
instituie şi evaluarea externă a calităţii, înfiinţând o organizaţie publică independentă, de 
interes naţional, cu atribuţii de evaluare şi acreditare, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior (ARACIS). ARACIS are, prin dispoziţiile legii, atribuţii în domeniul 
asigurării calităţii, printre care  efectuarea evaluării calităţii unor programe şi instituţii de 
învăţământ superior, dar şi formularea şi revizuirea standardelor şi indicatorilor de 
performanţă pe baza cărora sunt realizate evaluările. 
Astfel, prin instituţionalizarea unor proceduri, precum şi a unor actori cu atribuţii legale în 
asigurarea calităţii la nivel instituţional (asigurarea internă), cât şi la nivel naţional (evaluarea 
externă a calităţii), asigurarea calităţii devine un proces standardizat, prin urmare o birocraţie 
legală care defineşte actori şi atribuţii – mijloace menite să atingă scopul ultim declarat al 
legiuitorului – creşterea calităţii educaţiei. Dacă instituţiile de învăţământ superior sunt 
birocraţii profesionale, caracterizate prin standardizarea datelor de intrare, în special a 
calificărilor cadrelor didactice, aşa cum argumentam mai sus, instituţiile interne şi externe de 
asigurare a calităţii, anume comisiile instituţionale, dar şi ARACIS constituie birocraţii clasice, 
mecanice (Mintzberg, 1983), adică organizaţii a căror coordonare este bazată pe 
standardizarea proceselor de producţie: tipurile de evaluare, procedurile, indicatorii de 
performanţă sunt astfel de standarizări ale proceselor de asigurare a calităţii. Asigurarea 
calităţii în instituţiile de învăţământ superior are toate caracteristicile unei birocraţii clasice: 
proceduri impersonale scrise, organizare ierarhică, generalitatea regulilor şi crearea de 
categorii predefinte de situaţii pe baza unor criterii clare (de  pildă acordarea de calificate 
instituţiilor sau programelor de studii: “lipsă de încredere”, “încredere”, “încredere ridicată” 
etc.). De asemenea, în cadrul structurii de autoritate a birocraţiei (atât în interiorul 
universităţilor, cât şi la ARACIS), activităţile sunt realizate de experţi salariaţi care se 
ghidează după un set general, abstract de proceduri aplicabile diferenţiat situaţiilor în funcţie 
de felul în care sunt acestea clasificate.  Nu doar formalizarea şi caracterul impersonal, ci şi 
centralizarea este, de asemenea, o trăsătură specifică birocraţiei care se regăseşte şi în cazul 
asigurării calităţii. Atât comisiile interne sunt centralizate la nivelul universităţii, sub 
conducerea/coordonarea rectorului, cât şi ARACIS sunt entităţi centralizate ce impun de sus 
în jos condiţiile stabilite prin lege. 
Impunerea legală, fără posibilitatea dezbaterii procedurilor şi metodelor stabilite, se 
regăseşte, de asemenea, în cazul asigurării calităţii. O astfel de organizare a asigurării calităţii 
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în educaţie creează ceea ce Merton denumeşte o structură birocratică. 
Structurile birocratice exercită însă presiune constantă asupra membrilor săi să fie metodici, 
prudenţi şi disciplinaţi (Merton….). Pentru ca birocraţia să opereze cu succes, ea trebuie să 
atingă un nivel ridicat de conformitate a comportamentelor individuale cu regulile prestabilite 
de acţiune. De aici rezultă importanţa ridicată a disciplinei în orice organizaţie birocratică. 
Disciplina se poate realiza, pe de o parte, prin crearea de stimulente care să alinieze 
interesele membrilor mijloacelor prestabilite de acţiune şi astfel să să ghideze 
comportamentele către aceste acţiuni conforme. Pe de altă parte, un grad mai ridicat şi mai 
stabil de disciplină poate fi realizat prin internalizarea regulilor de către mebrii organizaţiei. 
Eficacitatea structurii sociale, spune Merton, depinde în ultimă instanţă de crearea unor 
sentimente şi atitudini adecvate în rândul grupului birocratic. Este suficient să observăm, 
spune Merton, că, pentru a asigura disciplina, aceste sentimente sunt adesea mai puternice 
decât este tehnic necesar. Tot din raţiuni de disciplină, pentru a asigura prudenţa şi caracterul 
metodic al acţiunilor, angajaţii (birocraţii) sunt întotdeauna recompensaţi în funcţie de felul în 
care respectă procedurile, regulile, cu alte cuvinte mijloacele legal prevăzute pentru 
funcţionarea birocraţiei respectve. Într-o birocraţie nu sunt recompensate antreprenoriatul, 
asumarea de riscuri, sau eroismul, ci conformitatea la reguli care poduce comportamente 
rutiniere, predictibile. Stimulentele şi sentimentele asociate conformităţii şi disciplinei devin 
valori în sine, comportamente valorizate în organizaţie ca atare şi nu ca valori instrumentale, 
utilitariste, pentru atingerea unui scop de natură superioară. Astfel, printr-un proces treptat de 
internalizare a normelor, adeziunea la norme şi reguli, originar gândite ca mijloace, se 
transformă în scopuri în sine; apare un fenomen birocratic familiar – înlocuirea scopurilor 
(displacement of goals) în care o valoare instrumentală devine o valoare ultimă. Cultura 
organizaţională dominantă a membrilor organizaţiei ajunge să reifice mijloace şi să 
absolutizeze respectarea lor indiferent de contexturile particulare în care acestea se 
manifestă. Înlocuirea scopurilor imediate ale birocraţilor cu mijloacele conduce la rigiditate, 
inabilitatea de acţiune în situaţii noi, în care mijloacele stabilite nu fuseseră testate, formalism 
şi chiar ritualism. Conformitatea faţă de reguli interferează în cele din urmă negativ cu 
atingerea obiectivelor organizaţionale şi determină astfel incapacitatea birocraţiei de a 
soluţiona probleme.  
Merton asertează originea structurală a incapacităţii de acţiune a birocraţiei. Structura 
birocratică produce, prin rutinizarea stimulentelor şi atitudinilor faţă de mijloace, o anumită 
cultură organizaţională, cu accent pe disciplină,  conformism, formalism şi ritualism. Merton 
afirmă că importanţa simbolică covârşitoare a mijloacelor (regulilor) determină reorientarea 
sentimentelor (atitudinilor) birocraţilor dinspre scopuri către mijloace. În timp, stimulentele 
asociate conformismului şi sancţiunea oricărui comportament care se abate de la mijloacele 
standardizate de acţiune (sancţiunea oricărui comportament antreprenorial) conduce la 
internalizarea mijloacelor şi învestirea lor cu semnificaţii simbolice mai degrabă decât strict 
utilitariste. Manifestarea severă a acestor disfuncţii este birocratul virtuos care aplică cu 
stricteţe toate regulile şi blochează astfel, prin rigidizarea structurii birocratice, atingerea 
scopurilor organizaţionale. Cultura organizaţională birocratică este caracterizată prin 
reificarea mijloacelor şi substituirea scopurilor ultime ale organizaţiei. 
În cazul asigurării calităţii, prin reglementare, sunt stabilite atât mijloacele legitime, cât şi 
recompensele asociate acestor mijloace menite să atingă în cele din urmă scopul ultim al 
oricărei organizaţii de învăţământ superior.  Standardizarea procedurilor privind asigurarea 
internă şi evaluarea externă a calităţii constituie mijloacele legitime stabilite atât prin lege, cât 
şi prin legislaţia secundară. Recompensele legale sunt acreditarea şi acordarea organizaţiilor 
de învăţământ superior conforme a unei anumite capacităţi de şcolarizare care corelează şi 
cu nivelul de finanţare publică sau privată. Acestea sunt acordate atât orgaizaţiilor de 
educaţie, cât şi programelor de studii în funcţie de conformarea la un set de reguli şi proceduri 
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prevăzute în OUG 75/2005, cât şi în legislaţia secundară, cu precădere Metodologia ARACIS 
de evaluare externă a universităţilor şi programelor de studii (adoptată prin HG 1418/2006); 
Metodologia detaliază criteriile, standardele şi indicatoriid e performanţă pentru asigurarea 
calităţii şi acreditare. Majoritatea acestor criterii şi standarde însă se referă la datele de 
intrare, la input-urile universităţilor şi programelor de studii, la dotările materiale, dotările cu 
personal didactic calificat, existenţa documentelor strategice, a planurilor de învăţământ, 
programelor, fişelor de disciplină etc.) care constituie mijloace, premise ale procesului 
educaţional, dar nu scopurile organizaţionale ultime. Metodologia accentuează aceste 
aspecte de intrare, input-urile sistemului fiindcă, pe de o parte, sunt mai uşor măsurabile şi 
observabile, pe de altă parte fiindcă universităţile reprezintă birocaţii profesionale, iar 
procesele de învăţământ nu pot fi standardizate, ci doar premisele de desfăşurare acestora. 
Prin urmare, obiectul măsurării şi conformării îl reprezintă datele de intare, capacitatea 
instituţională, dotările materiale şi de resurse umane de care dispun instituţiile/programele de 
studiu. Rezultatul este acela că, în vederea obţinerii recompenselor – acreditare şi certificarea 
unei anumite capacităţi de şcolarizare - , entităţile evaluate, fie acestea programe de studiu 
sau organizaţii furnizoare de învăţământ superior (instituţii) se conformează aliniindu-se 
standardelor minimale de acreditare devenind tot mai similare şi generând omogenitate 
structurală. În efortul de conformare la reguli, obiectivele ultime ale procesului educaţional, 
încrederea beneficiarilor, precum şi capacitatea instituţiilor de învăţământ superior de a forma 
competenţe, ajung să fie neglijate, substituite cu mijloacele; scopurile ajung astfel să fie 
decuplate (Meyer & Rowan, 1977) de procesul conformării birocratice care devine excesiv 
formalizată şi ritualizată (fără vreun impact direct asupra procesului educaţional). 
Instituţionalizarea procedurilor şi mijloacelor asigurării calităţii deplasează accentul de pe 
educaţie şi rezultatele învăţării, pe asigurarea capacităţii instituţionale şi a premiselor 
educaţiei; aceasta din urmă devine însă un proces rutinier şi ritualizat ce ajunge să fie 
decuplat de scopurile iniţiale. fără ca între acestea să existe cu necesitate o legătură directă.  
Asigurarea calităţii devine o ceremonie, un ritual formalizat care presupune aplicarea 
aceloraşi rutine, legal prestabilite, în toate organizaţiile furnizoare de învăţământ superior, 
instituind o cultură a conformismului ce produce structuri birocratice izomorfe în sistemul 
naţional de învăţământ superior (Păunescu, Florian, Hâncean, 2012; Păunescu et. all, 2012) 
Soluţiile problemei sunt  debirocratizarea, relativizarea standardelor astfel încât să fie 
asumate şi internalizate nişte principii generale şi valori în sine. Dereglemenatrea presupune 
renunţarea la explicitarea strictăa a procedurilor, satndardelor şi indicatorilor astfel încât 
aceştia să poată fi contextualizaţi şi adaptaţi în funcţie de caracteristicile instituţionale şi ale 
programelor de studii, precum şi de contextul social şi academic mai larg. În felul acesta 
referinţa devin principiile şi scopurile ultime ale educaţiei şi cercetării, evitându-se reificarea 
procedurilor şi normelor. 
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