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Toffler H. în 1995 afirma că investiţia în om şi formarea profesională se dovedesc a fi, 
în condiţiile specifice economiei mondiale în pragul mileniului III „...o sursă a puterii de cea 

mai înaltă calitate, care câştigă în importanţă cu fiecare monosecundă...‖ . 
 

Introducere 
Investiţia în capitalul uman şi, în special investiţia în educaţie reprezintă cele mai 

eficiente investiţii, care pot fi făcute de către individ, de către orice tip de organizaţie şi de 
către întreaga societate în ansamblu. 

Întreaga evoluţie a civilizaţiei umane pune în evidenţă corelaţia semnificativă existentă 
între capitalul uman şi nivelul general de dezvoltare economico-socială. 

De altfel, se impune o dezvoltare a activităţilor de formare şi adaptare profesională în 
ansamblul dinamicii economico-sociale a României în tranziţia către o economia de piaţă 
competentă. 

Adoptarea unui sistem de formare şi adaptare profesională presupune un cadru 
instituţional care să permită realizarea unei mai bune comunicări între partenerii implicaţi în 
procesele de învăţare. Rolul de mediator între aceşti parteneri revine şcolii, oficiilor de muncă 
sau centrelor de orientare şi recalificare profesională. 

Perspectivele angajãrii absolvenţilor pe piaţa muncii din România sunt umbrite de faptul 
cã la nivelul anului 2007, cu 25,9% somaj în randul tinerilor (persoane sub 25 de ani), 
România se afla pe penultimul loc in randul statelor europene in privinta ocupãrii pe piata 
fortei de munca a tinerilor.  

In ţãrile vestice unde s-au implementat programe de ocupare a forţei de muncã tinere, 
rezultatele nu au întarziat sã aparã, Olanda spre exemplu, atingând un nivel al şomajului de 
5,1%, în timp ce Danemarca a ajuns la 8,3% la nivelul anului 2007. 

In anul universitar 2006 – 2007 erau înrolaţi în învãţãmântul superior european aproape 
19 milioane de studenţi, cu 18% mai mult decât în 2000. Peste 600.000 de studenţi din 
Uniunea Europeanã studiau în acelaşi an în strãinãtate, o creştere cu aproape 50% comparativ 
cu 2000. Pentru aceşti studenţi, pieţele forţei de muncã naţionale şi europene sunt deschise şi 
îi asteaptã cu multiple oportunitãţi.  

In România, în anul universitar 2006 – 2007 studiau 785,506 studenţi din care 520,263 
studenţi în învãţãmântul superior public şi 265,243 studenţi în învãţãmântul superior 
particular. Efectivele de studenţi au crescut în anul universitar 2007 – 2008 ajungând la un 
numãr total de 896,258 studenţi datoritã unei creşteri mai consistente a numãrului de studenţi 
din sectorul particular, respectiv 379,608 studenţi în acest sector (Raport MECT, 2008: 57). 

Optimismul tinerilor absolvenţi, care înlocuieşte în multe cazuri lipsa de experienţã la 
prima angajare este susţinut de pregatirea psihologicã, informaţia şi sfaturile privind 
dezvoltarea  carierei pe care le obţin de la birourile de orientare şi consiliere din universitãţile 
europene. Datele de intrare în sistemul de învãţãmânt superior, privind numarul de studenţi, 
trebuie suplimentate cu datele de ieşire, privind succesul absolvenţilor pe piaţa muncii. Acest 
deziderat a fost formulat odatã cu dimensiunea socialã a procesului Bologna în 2007, cand 
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miniştrii educaţiei din ţãrile europene au subliniat importanţa comunicãrii dintre universitãţi şi 
angajatori în proiectarea carierelor adaptate la piaţa europeanã a forţei de muncã.  

Scurt istoric al Centrele de consiliere şi orientare profesională 
 Centrele de consiliere şi orientare în carierã din universitãţi au fost constituite în baza 

prevederilor Articolului 11 al Ordinului 3235 din 2005 al Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii 
din România. Au un rol important în consilierea studenţilor pentru piaţa muncii, în sprijinirea 
acestora sã ia decizii adecvate în structurarea propriei traiectorii de formare.  

Inca din 1998, prin Ordinul 3277 cu privire la Departamentele de consultanţã pentru 
alegerea rutei profesionale şi plasamentul pe piaţa muncii, Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii 
din România a dispus constituirea în cadrul fiecãrei instituţii de învãţãmânt superior a unui 
Departament de consultanţã pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentul pe piaţa muncii 
cu misiunea de a furniza studenţilor informaţii şi consultaţii în alegerea/schimbarea traseului 
profesional individual în contextul curriculumului universitar şi al sistemului de credite 
transferabile. 

O analiză a paginilor web ale universitãţilor din România, efectuată de Institutul de Ştiinte 
ale Educaţiei, prin Laboratorul de Management Educaţional, la finele anului 2008, a constatat 
cã aproape jumatate dintre cele 83 de universitãţi de stat şi particulare oferã informaţii despre 
existenţa unui centru sau departament de consiliere şi orientare în carierã pentru studenţi, 
absolvenţi şi alte categorii de utilizatori. In urma studiului efectuat de acelaşi institut, analizând 
raspunsurile celor 25 de universitãţi care s-au implicat, s-a constatat cã 4 centre de consiliere au 
fost înfiinţate în 2008, 3 centre au fost infiinţate în 2007, 7 centre de consiliere în 2006, 7 centre 
de consiliere au fost infiinţate în 2005, 1 centru de consiliere infiinţat în 2001, 2 centre de 
consiliere infiinţate în 1997 şi 1 centru de consiliere  în 1995. Prin urmare, chiar dacã baza 
legalã a existat încã din 1998, aplicarea ei a durat mult. Un motiv ar fi acela cã resursele 
materiale pentru infiinţarea acestor centre au ajuns mai tarziu sã fie utilizate pentru infiinţarea 
centrelor de consiliere şi orientare profesionalã din universitãţi. 

Din punct de vedere al organizãrii, este util sã precizãm cã uneori centrele de informare, 
orientare şi consiliere a studenţilor au în structurã birouri de informare, orientare şi consiliere 
profesionalã şi birouri de servicii pentru studenţi, care oferã informaţii privind cazarea, 
bursele, transportul şi cantinele. In alte cazuri însã, departamentele de servicii pentru studenţi 
şi departamentele de consiliere a studentilor funcţioneazã ca entitãţi separate. 

Consilierii de carieră din universitãţi 
Formarea consilierilor de carieră din universitãţi poate fi privitã în general ca un 

instrument de asigurare a calitãţii în consilierea profesionalã. Comisia Europeanã prin 
Programul Leonardo da Vinci şi Ministerul Italian al Muncii a asigurat fonduri pentru crearea 
standardelor de competenţã ale consilierilor de orientare în Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC). (ISE, ICT Skills for Guidance Counselor Project, 2005). Acest proiect 
a avut drept rezultat un sistem comprehensiv de standarde de competenţã în consiliere şi 
orientare. Din punct de vedere al dezvoltãrii carierei, competenţele necesare stabilite prin 
sistemul de standarde de competenţã sunt urmatoarele: 

1. Cunostinţe de dezvoltare a carierei şi de dinamicã a comportamentului profesional; 
2. Demonstreaza cunoaşterea factorilor legali pertinenţi şi a consecinţelor acestora 

asupra dezvoltãrii carierei; 
3. Planificã, concepe şi implementeazã programe şi intervenţii de dezvoltare a carierei 

pe toata durata vieţii; 
4. Cunosc modele de luare a deciziilor şi de realizarea tranziţiei pentru pregatirea şi 

planificarea etapelor de tranziţie: de la şcoalã la viaţa profesionalã, schimbarea locului de 
munca, pensionarea, concedierea, reducerea personalului; 

5. Identifica factorii de influenţã (familie, prieteni, oportunitãţi financiare şi 
educaţionale) şi atitudinile pãrtinitoare (prin care aplicãm stereotipuri de sex, rasã, vârstã şi 
culturã) în luarea deciziilor în carierã; 

6. Asistã indivizii în stabilirea scopurilor, identificarea strategiilor de a le indeplini şi 
reevaluarea continuã a scopurilor, valorilor, intereselor şi deciziilor de carierã. 
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7. Cunostinţe despre serviciile specializate în chestiuni de ocupare, financiare, sociale şi 
personale; 

8. Cunostinţe despre materiale de planificare a carierei şi sisteme computerizate de 
informare în carierã, Internet şi alte resurse on-line; 

9. Abilitãţi de folosire a resurselor de dezvoltarea carierei concepute pentru satisfacerea 
nevoilor grupurilor specifice (emigranţi, grupuri etnice, etc.) 

10. Ajutã clienţii sã-şi construiascã un proiect de carierã şi de viaţã. 
(ISE, ICT Skills for Guidance Counselor Project, 2005) 
Din punct de vedere al standardelor de calitate a managementului informaţiei, 

competentele pe care trebuie sã le aibã consilierii de carierã din universitãţi sunt : 
1. Cunoştinţe de legislaţie în domeniile educaţie, formare şi muncã la nivel local, 

naţional şi internaţional; 
2. Cunostinţe de echivalare a diplomelor şi calificãrilor profesionale obţinute în diferite 

ţãri; 
3. Folosirea tehnologiile informaţiei ca sã asigure informaţii educaţionale şi 

ocupaţionale (baze de date, programe computerizate de orientare şcolarã şi Internet) 
4. Asistarea clienţii în accesarea şi valorificarea informaţiilor educaţionale şi 

ocupaţionale. 
Dezvoltarea curriculumului universitar în vederea asigurãrii competenţelor sus-

mentionate este o necesitate aflatã încã în dezbatere la nivelul universitãţilor.  
Dezvoltarea centrelor de consiliere şi orientare 
Centrele oferã atât consiliere profesionalã cât şi consiliere psihologicã pentru studenţii 

confruntaţi cu probleme de învãţare sau probleme emoţionale, conducând astfel la scãderea 
numãrului de studenţi care îşi abandoneazã studiile. Mulţi dintre studenţii români sunt 
dezamagiţi de calitatea vieţii de student: burse insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de 
cazare, masa, cãrţi, etc.; timp îndelungat de studiu pentru materii pe care le considerã inutile 
pentru viaţa profesionalã dupã terminarea facultãţii; standarde prea ridicate pentru evaluarea 
rezultatelor învãţãrii; corupţia din spaţiul academic şi din administraţia universitãţilor.  

 Ratele de cuprindere în învãţãmântul superior au crescut constant în intervalul 
2000–2009, însã ratele de absolvire a învãţãmântului superior nu au înregistrat aceeaşi 
tendinţã; astfel intrã mai multi candidaţi în învãţãmântul superior, dar ratele de absolvire se 
situeazã la aproximativ 40% din cei admişi. Mai departe, procentul celor care îşi vor practica 
cu adevarat profesiunea pentru care s-au pregãtit în domeniul de specializare din facultate, se 
reduce pe masura trecerii anilor prin reconversie profesionalã, lipsa ofertei de locuri de muncã 
în domeniu, migraţiei internaţionale în cautarea unui loc de muncã, oportunitãţi de angajare 
apãrute în alte domenii, alte probleme datorate supra-specializarii, subspecializarii sau 
dificultãţilor de altã naturã inerente vieţii de angajat. 

O parte dintre centrele de consiliere şi orientare profesionalã oferã pe website-ul lor spaţiu 
virtual pentru angajatorii care îşi pot plasa oferta, respectiv lista de locuri de muncã disponibile 
pentru studenţi şi absolvenţi. Listele sunt actualizate periodic iar studenţii pot intra în contact 
direct cu angajatorii ale cãror date sunt înregistrate în bazele de date.  

Multe dintre aceste centre organizeazã anual activitãţi de informare în licee a candidaţilor la 
examenul de admitere; activitãţi de informare cu privire la sistemul de credite; regulamentele 
universitãţii; cazare, modul de acordare a burselor; informaţii despre biblioteci; informaţii despre 
studiile masterale şi alte sudii postuniversitare; activitãţi de plasare şi activitãţi de voluntariat sau de 
internship în diferite firme şi instituţii.  

Modalitãtile de consiliere din universitãţile româneşti se bazeazã în principal pe 
consilierea faţã- în –faţã şi mai puţin pe servicii de consiliere on-line. Fac excepţie de la 
aceastã regulã departamentele de învãţãmânt la distanţã care îi consiliazã pe studenţi în sistem 
on-line.  

Site-urile web oferã de regulã informaţii pasive şi nu implicã utilizatorii în 
compatibilizarea interactivã a intereselor cu ocupaţiile sau în evaluarea psihologicã on-line. 
(ISE, ITC-skills for guidance counsellors, 2005). 
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 Pânã în prezent, în anumite ţãri, incluziunea socialã a tinerilor cu origine migrantã sau 
aparţinând minoritãţilor defavorizate (în special rromi) nu a avut succes. (Comisia Europeanã, 
2007:8). Din acest motiv, înlocuirea lucrãtorilor români care pleacã în strãinãtate cu lucrãtori 
strãini nu este o soluţie beneficã pentru societatea romaneascã, care trebuie sã suporte atat 
costurile sociale ale descompletãrii familiilor române cât şi costurile sociale ale reântregirii şi 
integrãrii sociale ale familiilor lucrãtorilor strãini. Din punct de vedere al dezavantajelor, şi 
mai evidentã este disproporţia dintre numãrul mare de tineri români care pleacã sã studieze în 
strãinãtate şi numãrul mic de tineri strãini care vin sã studieze în România. 

Dupã integrarea Romaniei în UE, o problema semnalatã ca pericol pe piaţa forţei de 
muncã o constituie migrarea forţei de muncã bine pregatite. Conform datelor MMFES, una 
din patru persoane (respectiv 27%) ia în considerare cautarea unui loc de munca în strãinatate 
în urmatorii trei ani. Mirajul muncii în strãinatate afecteazã aproximativ un sfert dintre tinerii 
profesionişti care considerã cã au mai multe oportunitãţi în afarã decât în România (MMFES, 
2007). 

Anchetele Romania urbana şi Eurobarometrul rural al Fundaţiei pentru o Societate 
Deschisã au relevat în 2007 faptul cã ―40% dintre românii sub 25 de ani doresc sã emigreze‖, 
respectiv: urban – 35,88% şi rural – 46,55% 

Pentru urmãtorii ani, dezvoltarea centrelor de consiliere şi orientare ar trebui sã fie 
prioritarã pentru universitãţile românesti pentru cã universitatea este o instituţie cu mari 
responsabilitãţi sociale. 

Argument pentru o strategie de dezvoltare a resurselor umane 
Studiu de caz: Centrul de Orientare şi Recalificare Profesionala (CORP) din 

Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa 
In cele ce urmeazã, am prezentat un argument pentru o strategie de dezvoltare a 

resurselor umane. 
Formarea profesională reprezintă procesul de învăţare, cu ajutorul căruia se orientează 

strategia care poate modela viitorul. 
Strategia de dezvoltare a resurselor umane, care să se integreze în programul naţional şi 

regional de reformă economico-socială, trebuie să respecte anumite etape: 
 identificarea liniilor directoare care să permită alinierea formării profesionale la 

exigenţele dezvoltării economico-sociale; 
 analizarea situaţiei existente la nivelul judeţului Caraş-Severin pentru a identifica 

problemele care afectează funcţionalitatea pieţei muncii locale; 
 parteneriatul şi dialogul între specialişti, care să contribuie la fundamentarea scenei 

strategice de dezvoltare a resurselor umane; 
 analizarea teoriilor şi practicilor existente la nivel mondial şi naţional pentru a găsi 

cele mai eficiente posibilităţi de corelare a ofertei cu cererea de muncă ; 
Conturarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane întăreşte dimensiunea socială şi 

economică a reformei la nivelul pieţei muncii în ţara noastră. Este importantă deplasarea 
atenţiei în domeniul resurselor umane de la nivel naţional la nivel regional şi local. Pregătirea 
profesională trebuie realizată vizând atât o perspectivă pe termen scurt, care trebuie să 
satisfacă cerinţele imediate de ocupare a forţei de muncă şi alte procese de pregătire, 
perfecţionare sau reconversie profesională, cât şi o perspectivă pe termen mediu şi lung, care 
va reuşi încropirea rezultatelor într-o politică naţională sau regională de dezvoltare a 
resurselor umane pe piaţa muncii. 

Studiul de caz este o metodã cantitativ-calitativã de analizã a datelor bazatã pe 
triangulaţia tehnicilor de ceretare, utilizatã atunci când fenomenele utilizate sunt de mare 
complexitate, iar concluziile, chiar dacã permit generalizări ale propoziţiilor teoretice, nu 
conduc la extrapolarea rezultatelor la alte populaţii decât cele investigate (Yin, 2002). In 
cadrul metodei studiului de caz pot fi utilizate chestionarul si interviul in calitate de tehnici de 
culegere a datelor. 

Cazul este înţeles ca un sistem integrat, abordat holistic, cercetătorul interesându-se mai 
mult cum decât de ce fenomenul studiat (o persoana, o colectivitate, o instituţie) se prezintă 
într-un anumit mod (S. Chelcea, 2001). Abordarea este ―studiul unui singur caz particular şi 
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complex, în vederea înţelegerii funcţionãrii lui, cu circumstanţele importante‖ (R. E. Stake, 
1995). 

Universitatea „Eftimie Murgu‖din Reşiţa a implementat în perioada 03.01.2008-
03.01.2009 un proiect de intervenţie pe domeniul de activitate, Măsuri Active Pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, prin care s-a înfiinţat Centrul de Orientare şi Recalificare 
Profesionala (CORP). Scopul CORP este să consilieze persoanele tinere, cu vârste cuprinse 
între 15-25 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă; în urma derulării proiectului minim 120 
de persoane vor fi consiliate privind cariera şi li se vor identificarea aptitudinilor si abilitaţilor 
personale.  

Prin proiect se--au organizat 4 cursuri de calificare pentru 64 de tineri şomeri, şi anume: 
curs design pagini web, curs lucrător social, specialist in domeniul proiectării asistate de 
calculator, curs administrator pensiune turistica, cursurile fiind autorizate CNFPA. 

S-a alcătuit o bază de date cu cele 120 de persoanele care au solicitat consilierea, şi s-a  
realizat studiul privind orientarea si abilităţile şomerilor, pentru a se identifica noi meserii 
pentru care Universitatea ar putea obţine în viitor autorizare CNFPA. Rezultul studiului, 
reprezentat prin testele de interese profesionale, de dimensiunea reuşitei profesionale, este un 
transfer al ponderii de la aptitudini şi abilităţi la interese şi motivaţii profesionale. 

S-a avut în vedere combaterea problemelor structurale de şomaj din România, 
problemele cheie de abordat fiind legate de nivelul ridicat al şomajului în rândul tinerilor 
(grupa de vârstă 15-25 ani), şomerilor de lungă durată, persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă din zonele rurale şi persoanele ocupate în agricultură cu venituri reduse. 

Abordând aceste probleme prin utilizarea într-o manieră cât mai intensă a măsurilor active, 
concentrate pe formarea profesională, va creşte mobilitatea, flexibilitatea şi adaptabilitatea 
persoanelor pe piaţa muncii, generând astfel o rată de ocupare mai mare.a 

Concluzii 
Activitãţile centrelor de orientare şi consiliere profesionalã materializate în servicii 

pentru studenţi, absolvenţi, elevi, angajatori, managementul universitar şi cadre didactice sunt 
diversificate şi adaptate la specificul domeniilor ştiinţifice din fiecare centru universitar, 
respectiv cerinţelor socio-economice ale zonei în care sunt situate centrele universitare . 

Pentru centrele de consiliere din majoritatea universitãţilor, asigurarea sprijinului 
informaţional studenţilor şi altor persoane interesate privind programele de studii ale 
instituţiei, prezentarea ofertei de locuri de muncã sunt activitãţi care ţin de informarea 
profesionalã, în timp ce consilierea în carierã se realizeazã în domeniul autocunoaşterii 
(evaluarea personalitãţii, testarea aptitudinilor, inteligenţei şi a diferitelor procese psihice), 
consilierii pentru întocmirea CV-ului şi pentru realizarea scrisorii de intenţie/motivaţie şi in 
vederea prezentãrii la interviul de angajare. 

Pentru întãrirea poziţiei pe care o au centrele de consiliere şi orientare profesionalã în 
universitãţi este necesarã o analizã a cadrului instituţional şi legislativ în care aceste centre 
functioneazã, în vederea îmbunãtãţirii finanţãrii lor şi realizãrii unei strategii de comunicare la 
nivel oficial cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi Ministerul Educaţiei, 
Cercetãrii şi Tineretului, mai ales din perspectiva implementãrii noilor programe operaţionale 
sectoriale de dezvoltare a resurselor umane AMPOSDRU 

Birocraţia profesionalã se bazeazã pe coordonarea prin standardizarea calificãrilor şi 
parametrul sãu asociat: instruirea/trainingul şi îndoctrinarea.  Controlul asupra muncii este 
exercitat prin faptul cã profesionistul lucreazã relativ independent de colegii sãi, dar în stransã 
legaturã cu clienţii sãi (Mintzberg, 2001). 

Aceastã observaţie este valabilã şi în cazul centrelor de consiliere şi orientare 
profesionalã, cu menţiunea cã profesorii din universitãţi ar trebui sa fie consultaţi mai mult de 
cãtre consilierii practicieni, pentru cã fiecare profesie are un specific pe care uneori consilierii 
de cariera nu îl cunosc suficient de bine, iar testele psihologice nu sunt suficiente pentru 
probarea competenţelor pentru o anumitã profesie, indiferent cât de elaborate ar fi aceste teste.  
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During the history, the engineering profession was practiced by people selected from 

the elite of young scholars, the qualification obtained during long years of high level 
education. Starting with the 18

n
 century, the first academic level schools of engineering 

appear, in Freiberg (1835) and Chemnitz (1837). A new kind of University is born, being 
characterized not to educate people to be extra vitam, but to manage the quotidian life 
oriented towards satisfaction of human and social needs. 

Many centuries, the engineers, proud of their elitism , educated to be devoted to the 
deductive reasoning, reductionist and claustrated in the frame of "subjects" . 

Nowadays , thousand of engineers, sociologists, teachers and others, are devoted to find 
out the good practice to educate the new kind of engineers, able to face the new problems 
emerging in the society. 

 On the new mineral mineral resources engineering dimensions  
Among the questions debated are : generalist or specialists, technocratic or humanist, 

educated in universities or in engineering schools, etc. 
Another question is the relation of the engineer with the other scientific fields, with the 

social life, with the environment. 
The main task of the engineer is to solve technical problems, for the use of the society. 

It must to listen the needs of this society. The Technocratic engineer -who uses its knowledge 
as a power lever is often arrogant. It is necessary to educate the engineer to practicise a 
deductive reasoning, to apply a pluridicsciplinary approach, to take decisions in the 
conditions of uncertainty , to use imagination, to accept fuzzy thinking, the systemic approach 
to replace the algorithmic thinking. The arrogance must be replaced with simplicity and 
intellectual honesty, the good basis for the exercise of responsibility. 

The new challenge for the engineers is to manage the complexity- the technical, 
technologic-social -human problems. This implies the training of a generalist engineer, 
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training based on a solid scientific study, in contact with the fundamental research, in which 
the doubt is accepted as the active principle of the progress, to find the balance between the 
sclerosant certitudes and paralysant uncertainty. 

The new skills required for the new engineer is the art to listen, to propose, to persuade, 
the science to take care the other's opinion. 

Part and parcel of social protection, labour and environmental protection are today 
studied both by technical sciences and by humanities, which are interested in finding the most 
adequate methods and ways of optimising human integration in the system of professional 
demands, of planning, and ensuring the functioning of jobs. 

Work security and health cannot be separated from production problems. Due to this 
fact, in the near future, managers will have to assimilate the new philosophy of security, 
according to which the protection .of labour, of environment, ,and the .quality of products 
should be a common objective, having the same statute as the objectives regarding profit 
achievement. 

Transition from centralised, state owned economy to the market economy is a new and 
extremely complex process that requires multiple changes of moral, social, economic and political 
type The determining factor in making it operational is the content and quality of management, at 
a macro-economic level as well as at company level. 

Europe – face to face with the modern education 
The globalization enhance the diversity of the world. The connections between 

technique, technology, social, economic, spiritual, human, are more and more embedded 
enhancing the complexity of the systems which are managed by the engineer. The bound 
from savant ignorance towards participative knowledge is necessary, in the contemporary 
world which is complex, divers, pluricultural, polymorphic, making the univoque, reductive 
and intolerant attitudes useless. 

The trend to globalization, which affects whole the planet, faces the education systems 
with problems causing dramatic crises. Recently , an European Space of Higher Education 
was considered, as a network of national educational systems. 

The space of Europe constituted during centuries the thesaurus and generating focusing 
point of major cultural, scientific and technological achievements. In past years, a certain 
decline was observed in these fields. The Higher education, mainly in the field of engineering, 
became less attractive. In order to limiting this process, the trends and causes must be 
detected. This is a task not only for UE member states, but also for the candidates, in order to 
have the time to reach the target. 

The first trend is regarding the change of the role of the university related to the society. 
The trend towards the entrepreneurial university is generally manifested. Facing the risk that 
the university became a service provider and the student a client, the basic principles of the 
academic spirit- partnership between students and teachers-must be reinforced. 

The existence in different countries of different educational systems and structures 
imposes the compatibilization of legal framework, curricula , without affecting the innovation 
and autonomy, insuring in the same time the premises of the competency mobility demanded 
by the globalization. 

In this field, the compatibilization and harmonization of the study duration and the 
levels of expertise on two basic cycles is a common trend. The existence of two stages - 
undergraduate and graduate- insures the opened character of the education, and a more 
efficient management of candidates, which can choose ab initio their career path. 

Adopting a system of accumulation and transfer of credits, by the improvement of 
ECTS, can ensure the increase of flexibility and a greater mobility of graduates in a 
globalized labor market. 

The mobility of human resources , by its positive effects is a generous goal, which can 
lead to the development and consolidation of national educational systems, but the differences 
between countries can make the flow of competences, as it happened with material resources 
flows, unidirectional. 
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The accreditation and quality management represent another component of the 
compatibilization. The accreditation is based on the assessment of conformity to standards, 
and the quality is measured by the level of fulfillment of the demands imposed by the 
standards. Other individual criteria must be added, such as the rate of success, the rate of 
absorption of graduates by the labor market, results in research, the efficiency of the academic 
management. 

The development of the continuing education and the adult education - elements of life long 
learning - represents another priority in all debates on the higher education. The social dynamics , 
the rapid changes in the structure of labor market, imposes practices to recall , many time in their 
career path, the graduates inside the university. 

Promoting and developing the elements of attractiveness of the European Space of 
Education is another task of the contemporary university. The main element of attractiveness 
of the European university, which represents in the same time the resource of its 
competitiveness, is the high level of training and research, based on the many century 
tradition. We must notice that all the traditional university systems the classic one, the 
Humboldtian and Napoleonian types were born in Europe. 

The above mentioned assertions about the profession of engineer and the institutions 
hired to train them, are only a bit of the complex problems which need solutions . They are 
actual for any country and any field of engineering, including, with some specificity the 
mineral resources (mining, oil , gas, metallurgy ) engineering. 

The Romanian higher education on mineral resources 
The Romanian higher education of extracting mineral resources had both the mission of 

forming a well-trained staff for all the domains specific to extractive industry, and that of training 
a large number of engineers offering them the opportunity of attending post-university lectures at 
getting doctor's and master's degrees. 

The changes in the economic and social life of Romania, in the last 10 years, 
determined higher education system to analyze both the performances, the potentialities 
and the shortcomings up to that time, and the future perspectives and dangers.  

This analysis correlated to European directions determined the elaboration of a new strategy 
in the domain of training higher education staff and of scientific research. 

As a consequence, it was necessary to modify the abilities and the contents of 
specializations, by integrating certain specializations within a larger field and by initiating 
new specializations. 

Concerning the young people's training in the mining, oil and gas area, the higher 
education strategy regarding extractive industry developed according to two directions: the 
growth of managerial training in the above-mentioned fields and for all specializations 
required by labor market and the creation of new specializations, as environment in industry 
(and especially, in extractive and adjacent industries) and the management of labor security 
and health. 

In order to achieve a good university management, capable of training specialists in the 
above mentioned areas, able to become, at their turn, good managers, as well as specialists in 
extractive technologies, in exploiting and building the extraction machines and equipment, 
universities have established proper strategies, as follows: 

- the drawing up of educational plans, capable to respond to all these demands; 
- the elaboration of analytic programmes, adequate to schooling disciplines and in 

concordance to practical needs, improving continuously and adjusting to the new; 
- the setting up of a professorate having high proficiency, able to teach the students 

the newest knowledge in the domain and to effectively participate in the drawing up of 
speciality studies; 

- the drawing up of teaching aids capable of determining a modern teaching 
process, with up-to-date methods and methodology; 

- the post-university improvement of a large number of engineers who are new 
employed at the labour and environmental protection offices. 
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 Conclusions  
The Mineral resources engineering, is more than technology, more than technics , 

more than science. Its object is the man fight with the nature. Its results affect man, 
society, collectivity, environment, resources based economy a.s.o. 

The curricular reform, operated in many universities, including the Romanian 
Universities, being aware of these considerations, enhanced, among the basic scientific, 
the professional and specialty subjects, the amount and content of social human sciences, 
psychological-pedagogical , management and economical and general information 
subjects 
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За всю историю, инженерные профессии, применяемые на практике людьми, 
освоеные отобранными из элитных молодых ученых, которые получили  
квалификацию в ходе долгих лет высокого уровня образования. В настоящее время 
тысячи инженеров, социологов, преподавателей и других людей, должны найти 
лучшие способы для обучения нового вида инженеров, способных решать новые 
проблемы, возникающие в обществе. 
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