
                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 17

Rezumat
Articolul prezintă problematica echităţii în învăţământul superior, din perspectivă
istorică. Demersul face referiri generale la contextul internaţional şi realizează
o analiză specifică asupra învăţământului superior din România. Datele au la
bază o incursiune la nivelul legislaţiei, precum şi al practicilor educaţionale
specifice fiecărei epoci istorice. Problematica echităţii în învăţământul superior
românesc a fost abordată din perspectiva egalităţii de acces şi de şanse la
intrare, pe parcurs şi la ieşirea din sistemul de învăţământ.
Cuvinte-cheie: adolescenţă, indecizie vocaţională, teoria existenţială.
Abstract
This article presents the equity problematic in higher education from an
historical perspective. The analyze makes general references to the
international context and undertakes a specific approach upon the Romanian
higher education. The data relay on an incursion in the legislation level and
into specific educational practices for every historical period. In the Romanian
higher education the equity was approached from the perspective of the equal
access and equal opportunities at the admission, along the studies and at
the departure from the educational system.
Keywords: equity, higher education, affirmative measures, university
autonomy.

1. Introducere

În mod tradiţional, universitatea a fost o instituţie destinată exclusiv elitelor,
accesibilă celor care aveau resursele necesare pentru a finanţa o şcolarizare
prelungită sau celor capabili să facă faţă unui curriculum foarte exigent. Treptat,
de la o epocă istorică la alta, învăţământul superior a cunoscut o deschidere
către flexibilitate şi acces lărgit. Primul val de extindere a avut loc în contextul
„Belle Epoque”, la începutul anilor 1900, când Revoluţia industrială era la
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apogeu, iar modernitatea solicita formarea unor noi elite. Al doilea val de
extindere a învăţământului universitar a avut loc după cel de-al Doilea Război
Mondial, pe fondul nevoilor de relansare socială şi de forţă de muncă superior
calificată, necesară pentru reconstrucţia postbelică.

Echitatea şi egalitatea şanselor au devenit teme predominante ale discursului
pedagogic în anii 1960-70 şi s-au impus în practica şcolară, în special la
nivelul învăţământului secundar. Universitatea a reacţionat mai lent la aceste
provocări, trecând mai greu de la abordarea elitistă, în care învăţământul superior
era instrument de reproducere socială (Teese & Duru-Bellat, 2007) la
„masificarea” (Tapper & Palfreyman, 2005) şi „universalizarea” (Kwiek, 2004)
din anii 1990, prin politici mult mai flexibile de admitere şi organizare a studiilor
şi prin acces fără restricţii de tip cultural, social, etnic sau de gen.

Treptat, învăţământul superior a devenit prioritate a politicilor educaţionale,
din perspectiva accesului, a selecţiei şi a corelării cu ocupaţiile de pe piaţa
muncii (OECD, 2012). Astfel, sistemul de învăţământ superior a căpătat, în
ultimii ani, caracteristicile unui învăţământ deschis şi echitabil. „Masificarea”
şi „universalizarea” învăţământului superior sunt tendinţe comune la nivel
european, dar discursul de legitimare diferă de la o ţară la alta. Analiza
determinanţilor istorici are o contribuţie semnificativă la înţelegerea modului în
care sistemele educaţionale abordează problematica echităţii, modelele şi
practicile specifice de intervenţie. Demersul de faţă a pornit de la premisa că
istoria învăţământului superior evidenţiază poate cel mai bine priorităţile sociale,
economice şi culturale ale unei ţări.

2. Aspecte metodologice

Problematica echităţii în învăţământul superior românesc a fost analizată, în
acest articol, din multiple perspective: egalitatea de acces la intrare (din punct
de vedere al nivelului socio-economic al studenţilor, al repartizării geografice
a universităţilor etc.); egalitatea de şanse pe parcurs (din punct de vedere al
curriculumului, al acceptării şi valorificării aspectelor lingvistice şi etnice, a
diferenţelor socio-culturale etc.); egalitatea de şanse la ieşire (din perspectiva
oportunităţilor de inserţie socio-profesională a absolvenţilor).

Analiza are la bază textele reglementărilor legislative educaţionale din diferite
epoci istorice, precum şi diferite studii şi rapoarte relevante pentru domeniul
învăţământului superior, fie din perspectiva istorică, fie centrate direct pe
problematica echităţii.
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3. Dezvoltarea învăţământului superior modern în România şi
problematica echităţii

Încă de la primele reglementări legislative, principiul echităţii a fost o preocupare
constantă în constituirea sistemului de învăţământ modern românesc. Cu
toate acestea, în practică, egalitatea de acces şi de şanse în învăţământul
superior românesc a constituit încă de la începuturi un aspect problematic.
Obligativitatea taxelor a determinat un statut privilegiat pentru cei care
proveneau din rândurile boierimii, burgheziei şi celor care practicau meserii
liberale (medici, avocaţi, economişti, arhitecţi etc.), ale căror câştiguri puteau
suporta cheltuielile de şcolarizare. Ca urmare, numărul studenţilor nu acoperea
necesarul statului de funcţionari cu calificare înaltă. Susţinerea financiară din
bani publici era insuficientă, locurile fără plată pentru bursieri la universităţile
din ţară şi la cele europene fiind foarte puţine. De asemenea, posibilităţile de
inserţie socio-profesională erau reduse pentru studenţii săraci (Diac, 2004 a).

Legile educaţiei din perioada lui Spiru Haret (Legea învăţământului secundar
şi superior din 1898) şi a lui C.C Arion (Legea învăţământului superior din
1912) au deschis căi noi pentru asigurarea egalităţii de acces. Au promovat
lărgirea autonomiei universitare, asigurarea corelării dintre structurile
învăţământului secundar şi superior (pentru a oferi acces egal ambelor sexe)
şi introducerea principiului progresiei specializării la nivel de curriculum.Aceste
măsuri afirmative îmbinau criteriul socio-economic (sărăcia) cu cel naţional
(identitatea de român). Asociaţiile şi organizaţiile studenţeşti înfiinţate în epocă
au avut un rol activ în susţinerea ideii de echitate şi acces la educaţie (Cristea,
2001).

Ulterior, perioada interbelică a pus accent pe ideea unui învăţământ unitar pe
întreg teritoriul ţării. În reglementările vremii (ex., Legea pentru organizarea
învăţământului superior din 1932) au apărut elemente de flexibilizare a condiţiilor
de admitere şi s-au păstrat măsurile afirmative de genul burselor şi scutirilor
de taxe. De asemenea, s-a pus accent pe dezvoltarea de ansamblu a
învăţământului superior, prin diversificarea structurilor şi extinderea reţelei
şcolare la nivelul tuturor regiunilor ţării. Ca urmare, numărul studenţilor a crescut
semnificativ. Cu toate acestea, caracterul elitist era declarat ca principiu
fundamental al învăţământului superior de către legislaţia vremii (Decretul-
lege relativ la organizarea învăţământului superior nr. 386 din 1943).

După 1944, reglementările din domeniul educaţiei (Decretul nr. 658 din 1946,
Decretul nr. 175 pentru reforma învăţământului din 1948, Legea privind
învăţământul în Republica Socialistă România din 1968 şi Legea educaţiei şi
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învăţământului nr. 28 din 1978) prevedeau explicit gratuitatea învăţământului
de toate gradele şi făceau referiri la acordarea burselor de stat şi a altor forme
de sprijin material. De la nivelul declarativ la practică, aspectul echităţii înregistra
adesea cu totul alte forme. Schimbarea orientării învăţământului către
politehnizare, desfiinţarea anumitor domenii curriculare, politizarea excesivă
a învăţământului, limitarea numărului de locuri la admitere au fost aspecte
care au deschis calea către noi forme de inechitate „ascunsă” (Diac, 2004 a;
Bunescu, 2004).

Treptat, după 1989, învăţământul superior s-a deschis întregii populaţii; de la
condiţionările exclusiviste din învăţământul superior s-a ajuns astăzi la „un
învăţământ superior... cu o sferă de cuprindere mult amplificată, centrat pe
formarea de competenţe” (Mihăilescu, 2003 b, p. 242), definit ca prioritate
naţională. Legislaţia educaţională promovează principiul echităţii, în baza căruia
accesul la învăţare se realizează fără discriminare (cf. Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, art. 3) şi stabileşte o serie de măsuri afirmative specifice. De
asemenea, politicile educaţionale recente (de exemplu, Strategia Naţională
pentru învăţământ terţiar 2015-2020) au asumat o serie de angajamente privind
promovarea echităţii – din perspectiva accesului, a parcursului şi a finalizării
studiilor – în acord cu recomandările europene faţă de statele membre şi cu
ţintele europene asumate la nivel naţional. Cu toate acestea, diverse studii în
domeniul educaţiei (Mitulescu & Florian, 2014; Ghigiu et al., 2015; Miroiu &
Florian, 2015) evidenţiază faptul că, în practică, se păstrează încă diferite
forme de inechitate, care coexistă şi se manifestă diferit în balansul
învăţământului superior românesc din ultimii douăzeci de ani între atitudinea
reformistă şi cea conservatoare.

3.1. Egalitatea de şanse la intrare: sisteme de admitere în învăţământul
superior
Modalităţile de admitere într-un anume nivel de studiu dau măsura egalităţii
de acces la acel ciclu de şcolarizare. Primele reglementări referitoare la
organizarea sistemului de învăţământ nu conţineau prevederi exacte cu privire
la admiterea la cursurile superioare. După 1848, admiterea a început să se
realizeze diferenţiat, în funcţie de profilul diferitelor facultăţi. Numărul studenţilor
era redus, accesul fiind limitat de condiţiile socio-economice ale familiilor; pe
de altă parte, motivaţia pentru participarea la acest nivel de învăţământ era
redusă, în condiţiile în care absolvenţii de gimnaziu deveneau funcţionari publici
pentru acoperirea aparatului de stat, fără condiţia absolvirii studiilor superioare.
De asemenea, în condiţiile în care fetele aveau alt parcurs de formare decât
liceul, acestea nu aveau acces la învăţământul superior (Manolache & Pârnuţă,
1993).
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Reglementările legislative ulterioare au stabilit o serie de măsuri de flexibilizare
a sistemului de admitere. Ulterior, Decretul-lege relativ la organizarea
învăţământului superior nr. 386 din 1943 promova caracterul elitist al
învăţământului superior şi prevedea înscrierea în universităţi pe baza
bacalaureatului şi a unui examen de admitere; apar, pentru prima dată,
specificaţii privind accesul tinerilor mai mari de 24 ani la învăţământul superior.

În perioada comunistă, admiterea în universităţi era puternic controlată de
stat, universităţile fiind considerate anexe ale industriilor pentru care pregăteau
specialişti cu înaltă calificare. Sub presiunea politizării, în practică apar diferite
inechităţi. Anii 1970-80 s-au remarcat prin limitarea numărului de locuri la
acest nivel de educaţie. „La admitere se combinau criteriile profesionale, sociale
şi politice” (Mihăilescu, 2003 b, p. 32). O schimbare în sensul lărgirii accesului
a constat în creşterea numărului de locuri în învăţământul universitar seral,
determinată de politica vremii de încurajare a participării muncitorilor la
învăţământul superior.

După 1990, creşterea autonomiei universitare a influenţat puternic sistemul
de admitere şi evaluare, dând posibilitatea fiecărei instituţii de învăţământ
superior să-şi adapteze sistemul de admitere la priorităţile şi obiectivele
generale ale instituţiei de învăţământ, precum şi la specificul domeniilor de
studiu. În prezent, sub presiunea unei cereri individuale ridicate pentru
participarea la învăţământul superior, unele universităţi se văd nevoite să renunţe
la condiţiile restrictive de admitere (de exemplu, renunţarea la examenul de
admitere sau la condiţionarea înscrierii de diploma de bacalaureat).

3.2. Echitatea la nivelul curriculumului în sistemul de învăţământ
superior
Am pornit de la premisa că, la nivelul învăţământului universitar, problematica
egalităţii de şanse în curriculum poate fi evidenţiată prin: varietatea structurilor
şi perioadelor de studiu, varietatea domeniilor de studiu, analiza principiilor
de selecţie curriculară (elitism versus deschidere către toţi).

În baza principiului autonomiei universitare, care a funcţionat încă de la primele
forme de învăţământ superior, programele de studiu erau stabilite la nivelul
propriilor instanţe de conducere. Curriculumul primelor cursuri superioare punea
accent pe analiza contextului naţional, precum şi pe compararea cu contextul
european. Treptat, s-a dezvoltat o structură flexibilă şi modulară a
învăţământului superior românesc, cu o varietate de domenii care deschideau
acces la acest nivel de studiu unei categorii mai variate de studenţi.
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După anul 1948 s-a produs o ruptură la nivel de curriculum (Bunescu, 2004;
Stanciu, 1995). Astfel, domeniile ştiinţelor reale şi umaniste au fost restrânse
treptat, iar specializări de tradiţie în învăţământul superior funcţionau cu număr
mic de studenţi. La polul opus, universităţile tehnice au cunoscut o dezvoltare
fără precedent, reprezentând 65% din totalul învăţământului superior la finele
anilor 1980. Uniformizarea la nivel de curriculum devenise condiţie impusă:
„programe analitice minimale, care sunt obligatorii şi unice pentru toate
catedrele de aceeaşi specialitate” (Decretul nr. 175 pentru reforma
învăţământului, art. 20). Restrângerea domeniilor de studiu şi
hiperspecializarea, coroborate cu reglementarea hipercontrolată la nivel central
a programelor de studiu, au fost factorii care au limitat mult atât egalitatea de
acces, cât şi cea de parcurs la nivelul învăţământului superior. Mobilitatea pe
orizontală (între specializări) era extrem de redusă şi puţin posibilă, acceptată
mai degrabă ca excepţie (Miroiu, 1998).

După 1990, reformele care au vizat sistemul de învăţământ superior românesc
au fost orientate spre: relansarea universităţilor şi domeniilor de studiu
tradiţionale, reînfiinţarea domeniilor de studiu suprimate în perioada comunistă
şi înfiinţarea altora noi, solicitate de piaţa muncii, facilitarea mobilităţii inter-
specializări, diversificarea programelor de studii. O altă provocare la care
universităţile româneşti trebuiau să facă faţă a fost armonizarea programelor
de studii cu cele europene. Restructurarea curriculumului învăţământului
superior de după 1989 a constat în: multietajarea studiilor, flexibilitatea carierei
didactice, multidimensionarea rutelor de pregătire, relaţionarea cu dinamica
activităţilor industriale şi sociale, extinderea autonomiei universitare la nivelul
dezvoltării curriculare.

3.3. Participare şi reţea şcolară pentru învăţământul terţiar: aspecte
specifice privind accesul
În primele structuri de studii superioare, numărul studenţilor era foarte redus,
pe de o parte din cauza taxelor, iar pe de altă parte, din cauza bazei restrânse
de selecţie a viitorilor studenţi, numărul absolvenţilor claselor secundare fiind
foarte mic. Cei mai mulţi dintre studenţi erau înscrişi la facultăţile de drept,
care ofereau mai multe posibilităţi de găsire a unui loc de muncă în aparatul
de funcţionari publici ai statului. Ulterior, ca urmare a noilor cadre legislative,
numărul studenţilor din universităţile româneşti a înregistrat creşteri importante.

Cu relevanţă din perspectiva echităţii sunt datele referitoare la participarea
fetelor la învăţământul superior. Din anul 1895, fetele au primit dreptul de a
studia în universităţile româneşti, prin echivalarea rutelor de formare a fetelor
cu cele ale băieţilor de la nivelul învăţământului secundar. În statisticile vremii
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apar menţionate primele femei studente şi licenţiate la diferite universităţi,
ulterior primele femei care au obţinut titlul de doctor la universităţile europene.
Însă, în multe situaţii, absolvirea unei universităţi nu le conferea fetelor în mod
automat şi dreptul de a profesa în domeniul specific.

În perioada interbelică, ca urmare a extinderii reţelei de instituţii de învăţământ
superior, numărul studenţilor a crescut semnificativ. Raportul era de un student
la 500 de locuitori, fapt ce a condus la creşterea ponderii studenţilor în cadrul
populaţiei, fără însă a putea acoperi nici cererea individuală de educaţie, nici
nevoia de forţă de muncă înalt calificată. În plus, se păstra în epocă ponderea
ridicată a studenţilor înscrişi la facultăţile de drept, în detrimentul formării de
specialişti în alte domenii slab acoperite, dar prioritare în condiţiile unei societăţi
şi economii agrare.

Perioada comunistă a extins mult reţeaua universitară, plasând România, din
acest punct de vedere, „printre cele mai avansate ţări în ceea ce priveşte
învăţământul superior” (Diac, 2004 b, p. 204). Evoluţia numărului de studenţi
înscrişi în universităţi a stagnat însă pe la mijlocul anilor 1970, ca o consecinţă
a controlului extrem exercitat de organismele politice şi a accentului pus de
politicile vremii pe dezvoltarea masei muncitoreşti. Cu timpul, numărul de
locuri în universităţi avea să fie limitat, ceea ce a dus la o concurenţă extremă
de zeci de candidaţi pe un loc (Miroiu & Florian, 2015). Toate acestea se
desfăşurau în contextul unei slabe finanţări a învăţământului superior, care nu
acoperea decât cheltuieli de bază.

După 1990, cererea mare de participare la învăţământul superior şi liberalizarea
acestui segment de educaţie prin înfiinţarea universităţilor particulare au
determinat extinderea semnificativă a ratelor de cuprindere în învăţământul
superior. Dacă în 1989 în România erau înscrişi în sistemul universitar 164
507 de studenţi, în anul 2015/ 2016 numărul celor înscrişi la nivelul de licenţă
a ajuns la 410 697. Cu toate acestea, efectivele de studenţi au scăzut în
ultimii ani, concomitent cu creşterea ponderii studenţilor care nu plătesc taxe,
până la 53,1% din efectivele totale (Ghigiu et al., 2015).

Cât priveşte repartizarea geografică a instituţiilor de învăţământ superior din
România, apariţia învăţământului superior modern în România este legată de
înfiinţarea universităţilor din Iaşi şi Bucureşti, apoi Cluj. Preocupările
intelectualilor din diferite zone istorice au determinat înfiinţarea, către finalul
perioadei interbelice, a unor instituţii de învăţământ superior la Timişoara şi
Craiova. Chiar dacă, geografic, aceste universităţi acopereau regiunile istorice
ale ţării, accesul era limitat din cauza distanţelor mari faţă de localităţile de
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reşedinţă şi a costurilor ridicate pe care le implica participarea la cursuri
(Mihăilescu, 2003 a, p. 237).

Perioada comunistă, prin reformele întreprinse la nivelul învăţământului superior
în anii 1970-80, a redus sau chiar a desfiinţat activitatea din unele centre
universitare, concentrând învăţământul superior în Bucureşti, Iaşi şi Cluj.
Inegalitatea de acces la învăţământul superior avea urmări pe termen lung
atât asupra pieţei muncii, prin existenţa unei ponderi reduse a forţei de muncă
înalt calificate, care nu permitea dezvoltarea anumitor sectoare economice,
precum şi asupra vieţii private, influenţând evoluţia şi satisfacţia profesională,
integrarea pe piaţa forţei de muncă, calitatea vieţii.

După 1990, s-a încercat remedierea inechităţii privind accesul în universitate,
pe de o parte, prin recuperarea instituţiilor de învăţământ superior (şi a domeniilor
lor) care au fost desfiinţate prin reformele perioadei comuniste, pe de altă
parte, prin dezvoltarea învăţământului particular. Astfel, reţeaua instituţiilor de
învăţământ superior s-a dezvoltat rapid la nivelul tuturor regiunilor istorice,
ajungând ca astăzi, în majoritatea localităţilor reşedinţe de judeţ, să funcţioneze
filiale ale unor universităţi tradiţionale sau chiar universităţi de-sine-stătătoare.
Odată cu această extindere în teritoriu a universităţilor, s-au dezvoltat şi forme
de învăţământ alternative, care oferă acces unor categorii specifice de
populaţie: angajaţi implicaţi în activităţi lucrative, tinerii proveniţi din zone
îndepărtate.

3.4. Acţiuni afirmative în învăţământul superior românesc
Încă de la primele reglementări din domeniul educaţiei, a existat preocuparea
oamenilor şcolii şi, într-o anume măsură, a decidenţilor vremii, pentru susţinerea
unor acţiuni afirmative, care să permită studenţilor proveniţi din medii
defavorizate socio-economic să acceadă şi să urmeze învăţământul superior.
Aceste măsuri au îmbinat preocuparea pentru susţinerea studenţilor săraci
cu cea a recunoaşterii meritelor şi a rezultatelor şcolare deosebite la învăţătură
(Legea instrucţiunii publice din 1864, Legea învăţământului secundar şi
superior din 1898 a lui Spiru Haret). De asemenea, criteriul socio-economic
era îmbinat cu cel naţional în stabilirea acestor tipuri de acţiuni afirmative la
nivelul universităţilor vremii. Cu toate acestea, numărul studenţilor care
beneficiau de susţinere financiară din partea statului era redus.

Treptat, s-au diversificat tipurile de acţiuni afirmative susţinute de reglementările
legislative la nivelul învăţământului superior. Astfel, Decretul-lege relativ la
organizarea învăţământului superior din 1943 prevedea reglementări privind
acordarea de burse, precum şi plata taxelor în sistem individualizat, în funcţie
de impozitele plătite la stat de către părinţii studentului.
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În vederea asigurării accesului la diferite niveluri de studiu, Legea privind
învăţământul în Republica Socialistă România din 1968 a alocat o atenţie
specială măsurilor de susţinere a accesului la diferite niveluri de studiu, care
se acordau în funcţie de rezultatele la învăţătură şi de respectarea disciplinei
universitare, luându-se în calcul şi criteriul socio-economic. Ulterior, Legea
educaţiei şi învăţământului nr. 28 din 1978 menţiona gratuitatea oricărei forme
de învăţământ ca drept fundamental al elevilor şi studenţilor. În realitate,
aplicarea legislaţiei comuniste a fost limitată de subfinanţarea generală a
învăţământului superior.

După 1990, serviciile sociale pentru studenţi au fost trecute, în parte, în
managementul universităţilor. Intervenţia şi susţinerea din partea statului pentru
studenţi s-a diversificat, prin: acordarea de burse pe diferite criterii, subvenţii
pentru diferite servicii sociale, reduceri de tarife pentru unele cheltuieli curente
şi pentru participarea la evenimente de viaţă culturală, asistenţă medicală şi
psihologică gratuită. De asemenea, au fost diversificate categoriile care
beneficiau de astfel de măsuri: studenţii proveniţi din familiile sărace, cei orfani,
cei din casele de copii, studenţii romi, cei proveniţi din mediul rural, precum şi
studenţii de etnie română din afara graniţelor ţării.

4. În loc de concluzii: echitatea în învăţământul superior românesc
între discurs şi realitate

Abordarea din perspectivă istorică a problematicii echităţii în învăţământul
superior românesc evidenţiază faptul că, încă de la primele reglementări
legislative, principiul echităţii a fost o preocupare constantă. Acest efort a
vizat: accesul şi participarea la educaţia de nivel superior, măsuri afirmative
specifice destinate diferitelor categorii de studenţi ce provin din medii
defavorizate, aspecte referitoare la curriculum, structuri şi autonomie
universitară. De la nivelul declaraţiei – susţinute prin discursurile oamenilor de
seamă ai diferitelor epoci istorice sau, mai târziu, prin documentele de politică
educaţională şi prin legislaţia şcolară – la practicile educaţionale, problematica
egalităţii de şanse în învăţământul superior a înregistrat, de la o epocă la alta,
caracteristici specifice, intensităţi variate.

Problematica echităţii continuă să rămână un aspect de explorat pentru
sistemul de învăţământ superior românesc, atât din perspectiva asigurării
egalităţii de acces la intrare, cât şi al egalităţii de şanse pe parcurs sau la
ieşirea din facultate. Aspecte precum creşterea părăsirii timpurii a şcolii,
participarea restrânsă a grupurilor dezavantajate la nivelurile superioare de
învăţământ, scăderea semnificativă a ratei de promovare a examenului de
bacalaureat, rata de abandon a studiilor universitare încă din primul an al

                                                                        Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 25



ciclului de licenţă sunt doar câteva dintre provocările la care universităţile
româneşti trebuie să răspundă în următorii ani – prin demersuri specifice
care să promoveze echitatea şi incluziunea.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Bunescu, G. (coord.). Antologia legilor învăţământului din România. Bucureşti:
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2004.

Cristea, G. Reforma învăţământului. O perspectivă istorică (1864-1944).
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2001.

Diac, F. O istorie a învăţământului românesc modern. Volumul I. Bucureşti:
Editura Oscar Print, 2004 a.

Diac, F. O istorie a învăţământului românesc modern. Volumul II. Bucureşti:
Editura Oscar Print, 2004 b.

Ghigiu, A.M. et al. Cadru strategic pentru un învăţământ superior echitabil.
Bucureşti: IEMU, 2015.

Kwiek, M. Intellectuals, Power, and Knowledge. In: Dia-Logos. Studies in
Philosophy and Social Sciences. Vol. 6. Frankfurt am Main: Peter Lang
Publishers, 2004.

Manolache, A., & Pârnuţă, G. (coord.). Istoria învăţământului din România.
Volumul II. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1993.

Mihăilescu, I. Sociologie generală. Iaşi: Editura Polirom, 2003 a.
Mihăilescu, I. Universităţile în schimbare. Bucureşti: Editura Ars Docendi,

2003 b.
Miroiu, A. (coord.). Învăţământul românesc azi. Studiu de diagnoză. Iaşi:

Editura Polirom, 1998.
Miroiu, A., & Florian, B. Universitatea românească azi. Bucureşti: Editura

Tritonic, 2015.
Mitulescu, S., & Florian, B. (coord.). Condiţii sociale şi economice ale vieţii

studenţilor din România, EUROSTUDENT V 2012-2014. Bucureşti: Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, 2015.

Stanciu, G. Şcoala şi doctrinele pedagogice în secolul XX. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 1995.

OECD. Equity and Quality în Education: Supporting Disadvantaged Students
and Schools. OECD Publishing, 2012.

Teese, R., Lamb, S., & Duru-Bellat, M. (Eds.). Inequality in Higher Education
Systems. Dordrecht: Springer, 2007.

Tapper, T., & Palfreyman, D. (Eds.). Understanding Mass Higher Education.
Comparative Perspectives on Access. London: Routledge-Falmer, 2005.

26 ABORDĂRI TEORETICE




