Unele observaţii privind doctoratul şi
organizarea şcolilor doctorale
În contextul provocărilor lansate de societatea cunoaşterii, într-o Europă care se identifică
neîncetat cu un nobil spaţiu al emulaţiei şi al competitivităţii, dezvoltarea învăţământului superior
este un proces complex care se sustrage apanajului exclusiv al universităţilor. Este un demers al
întregii societăţi şi calitatea sa depinde, în mare măsură, de dialogul dintre universităţi, economie şi
comunitate, în condiţiile unei rapide evoluţii a pieţei muncii.
În acest context general doctoratul devine câmpul de manifestare a studiilor avansate.
În ideea reformării acestor studii trebuie să ne clarificămn răspunsul la următoarele întrebări
cu nuanţă strategică:
 Unde ne aflăm?
 Unde dorim să ajungem?
 Cât suntem de dispuşi să renunţăm la starea actuală pentru a ajunge la starea dorită?
 Cum putem ajunge acolo?
 Cum urmărim progresul?
 Cum măsurăm performanţa?
Răspunsul la acestea trebuie să conducă la o sintagmă de tipul “Şcoala doctorală - proces
orientat spre viitor” în care estimarea ieşirilor şi evaluarea programelor este extrem de importantă,
dar şi identificarea, măsurarea şi evaluarea succesului.
Un loc aparte în cercetarea ştiinţifică îl constituie doctorantura, care în mod evident este un
mod de generare a unor noi cunoştinţe rezultate din cercetarea ştiinţifică, cu precădere a generaţiei
tinere.
Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, care se bazează
pe creaţie şi cercetare ştiinţifică, fundamentală şi aplicativă. Perfecţionarea prin doctorat constituie o
cale prin care absolvenţii studiilor universitare care doresc să se dedice cercetării şi învăţământului
îşi pot desăvârşi pregătirea dobândind multe din abilităţile necesare cercetătorului ştiinţific. Dar,
doctoratul, ca titlu ştiinţific, reprezintă mai mult începutul unui drum decât dovada atingerii unui
ideal de pregătire într-o profesiune...
Formarea resurselor umane pentru noua societate bazată pe cunoaştere presupune o viziune
integratoare pentru întreg ciclul de viaţă cu adaptarea mijloacelor şi metodelor specifice fiecărei
etape în strânsă corelaţie cu evoluţia ştiinţei şi culturii, a cunoaşterii în general. Orientarea
sistemului educativ spre formarea abilităţilor şi capacităţilor de a acumula şi valorifica cunoştinţe,
pentru rezolvarea de probleme, de a dezvolta capacitatea de inovare şi creaţie, de a stimula
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curiozitatea şi dorinţa de a cerceta reprezintă o necesitate în contextul globalizării educaţiei şi
cercetării.
Făcând o analiză la nivelul anului 2005 se constată că în România există 277 de instituţii în
care se organizează studii doctorale şi 3708 conducători de doctorat care asigură pregătirea
doctoranzilor în 59 de domenii.
În aceste domenii, în perioada anilor 2001 – 2005 s-au acordat 12079 titluri de doctor,
dintre care 2817 în anul 2004 şi 2631 în 2005.
Cele mai multe instituţii organizatoare de studii doctorale sunt cantonate în domeniile:
mecanic (15), istorie (12), matematică şi filologie (11), iar cele mai puţin reprezentate sunt:
ecologia, ştiinţele administrative, cinematografie şi media, biotehnologii, arhitectură,
urbanism, transporturi, ştiinţe militare, ordine publică şi siguranţă naţională – câte una.
Cei mai mulţi conducători de doctorat (483) sunt arondaţi domeniului medicinei,
urmând în ordine ingineria mecanică (239), filologia (189), ingineria civilă (175) şi ingineria
industrială (170). La polul opus se găsesc ştiinţele comunicării (1), relaţiile internaţionale şi
studii europene, urbanismul (2), cinematografia şi media (3), ştiinţele administrative,
biotehnologiile (5) etc.
În perioada 2001 – 2005, cele mai multe titluri ştiinţifice s-au acordat în domeniul
medicinei (2031), urmând filologia (807), ingineria industrială (525), ingineria mecanică
(519), dreptul (460) şi agronomia (446). Se menţionează că în perioada de referinţă nu s-a
susţinut nici o teză în domeniul ştiinţelor administrative, coregrafie şi biotehnologii.
Este de asemenea interesant de observat că deşi în domeniul chimiei (348), matematică
(279) şi fizică (278) s-au susţinut un număr semnificativ de teze, în ştiinţa calculatoarelor
(64), informatică (37) numărul acestora este redus, dar situaţia este diferită în alte domenii ca
ingineria electronică şi telecomunicaţii (198), automatică (104), inginerie electrică (313),
inginerie civilă (330) sau economie (384).
Un observator neavizat ar fi tentat să-şi manifeste un sentiment de mirare faţă de cifrele
de mai sus. Dar ele sunt cu mult sub media echivalentă europeană. Apoi, dacă se fac analize la nivel
de universităţi, rezultatele devin surprinzătoare, mai ales în domeniul tehnic. Dacă la nivel enropean
o universitate "produce" doctori la nivel de sute, în România performanţa se ridică la ordinul zecilor.
Ştiinţa este o uşă a cărei cheie este cercetarea dar şi ansamblul reţetelor care reuşesc
întotdeauna, restul fiind literatură...
Începutul ştiinţei este raţiunea iar începutul raţiunii este răbdarea, dar ştiinţa în sine este o
cunoaştere bazată pe argumente, o grupare de ipoteze coerente şi logice, validate operaţional prin
exeperienţă şi observaţie obiectivă.
Aceste aspecte sunt reflectate sistematic în activitatea doctorandului, fiindcă urmând un ciclu
superior de studii universitatea contribuie la dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică
originală.
Simbioza naturală dintre învăţământul superior şi cercetarea ştiinţifică se regăseşte în
doctorat şi reprezintă mecanismul formării resurselor umane înalt calificate, care are la bază
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transmiterea de cunoştinţe prin educaţie, producerea de cunoştinţe prin cercetare ştiinţifică şi
utilizarea cunoştinţelor în inovarea tehnologică.
Problema în discuţie nu este uşoară fiindcă nici la nivelul european şcoala doctorală
(Doctoral education) nu este clar definită. Ce este? Ce produce?
Un aspect important care poate deveni un motor al schimbării se referă la faptul că accentul
trebuie pus pe OUTPUT şi nu pe INPUTUL sistemului, lucru ce subliniază că educaţia superioară
este o responsabilitate publică.
Apoi, investiţia în schimbare trebuie să răspundă fără echivoc sintagmei „diferenţiere
versus uniformizare”, prin definirea locului şi condiţiilor pentru funcţionarea şcolilor doctorale.
Din alt punct de vedere apreciez că educaţia gratuită este inechitabilă, iar necesitatea
comprimării ciclului de şcolarizare este evidentă.
Ceea ce ne trebuie este o nouă paradigmă - o nouă viziune asupra realităţii, o schimbare
fundamentală în gândirea, percepţia şi valorile aşteptate de la şcolile doctorale. Aceasta va fi
dominanta anilor următori în care România trebuie să producă peste 15.000 de tineri calificaţi spre
cercetare, având titlul ştiinţific de doctor...
O viziune integratoare pentru reorganizarea ciclului de studii doctorale în contextul anterior,
o constituie structura de tip reţea ce trebuie să cuprindă toţi actorii implicaţi.
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