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INTERCONEXIUNEA ŞI CONTINUITATEA ÎNTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SUPERIOR – UN POSIBIL RĂSPUNS LA CERINŢELE CADRULUI NAŢIONAL
AL CALIFICĂRILOR
Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU
Universitatea de Stat din Moldova
În articol este argumentată necesitatea realizării interconexiunii şi continuităţii între şi intra ciclurile de învăţământ
superior, fiind analizată literatura de specialitate la problema abordată, dezvăluită semnificaţia conceptului de conexiune
şi continuitate, determinat scopul şi unele aspecte metodologice ale interconexiunii şi continuităţii, ilustrat contextul
actual al abordării propuse.
Cuvinte-cheie: Codul Educaţiei, finalitate educaţională, interconexiune, continuitate, ciclu de învăţământ superior,
Cadrul Naţional al Calificărilor.
INTERCONNECTION AND CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES – A POSSIBLE
RESPONSE TO THE REQUIREMENTS OF THE QUALIFICATIONS
The article argues the need for the interconnection and continuity between and intra cycles of higher education;
literature analyzing the problem addressed; reveals the significance of the concept of connection and continuity;
determine the purpose and some methodological aspects of interconnection and continuity; illustrates the current context
of the proposed approach.
Keywords: Education Code, educational finality, interconnection, continuity, cycle higher education National
Qualifications Framework.

Introducere
În Codul Educaţiei al Republicii Moldova finalităţile educaţionale sunt formulate în termeni de competenţe:
„Educaţia are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe,
care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori, ce permit participarea activă a individului la viaţa socială
şi economică” [1, p.6, art.10].
Referitor la finalităţile de studiu, în „Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar” este menţionat că
finalităţile de studiu/rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, valori şi/sau competenţe, pe care o persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de
învăţare [2, p.90].
Tot în Codul Educaţiei al Republicii Moldova e stipulat că învăţământul superior are drept misiune: formarea specialiştilor de înaltă calificare competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; crearea oportunităţii de formare profesională pe parcursul întregii vieţi [3, p.28, art.75].
La rândul său, Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova descrie finalităţile de studiu şi competenţele transversale şi profesionale pe care trebuie să le posede absolvenţii Ciclului I (licenţă), Ciclului II
(masterat) şi ai Ciclului III (doctorat) [4, p.92-97].
În vederea realizării misiunii învăţământului superior, dar şi a finalităţilor educaţionale, atenţia se îndreaptă în mod preponderent în direcţia realizării interconexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior. Această abordare, considerăm, e în măsură să asigure un cadru optim derulării proceselor de
predare-învăţare în măsură să faciliteze dezvoltarea şi structurarea cunoaşterii la studenţi şi prin aceasta a
specialistului cerut de piaţa muncii.
Necesitatea şi oportunitatea acestei abordări derivă din:
• nivelul scăzut de conexiuni între şi intra cicluri de învăţământ superior, ceea ce influenţează negativ
asupra funcţionalităţii şi eficienţei acestora:
– repetarea aceloraşi cursuri în cadrul ciclurilor universitare,
– orientarea spre aceleaşi finalităţi la diferite cicluri,
– aplicarea aceloraşi tehnologii didactice,
– incoerenţa competenţelor formate la ieşire cu calificările respective prevăzute de cadrul calificărilor
şi incapacitatea de a realiza eficient funcţiile ocupaţionale etc.;
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realizarea funcţionalităţii ciclurilor de învăţământ superior în raport cu specificul şi misiunea sa;
racordarea la standardele şi experienţele europene în domeniul învăţământului superior.
Ideea realizării conexiunii şi continuităţii între cicluri de învăţământ a luat naştere din necesitatea de a
articula diferite niveluri şi tipuri de legături între ciclurile de învăţământ (licenţă, masterat şi doctorat), încât
ele să devină continue în timp şi spaţiu. Fiecare ciclu de învăţământ universitar constituie o deschidere spre
învăţarea continuă, spre autoeducaţie.
Realizarea interconexiunii şi continuităţii va permite tânărului absolvent să se orienteze mai uşor în problematica lumii contemporane (globalizare, intelectualizare a câmpului muncii, explozia cunoştinţelor, schimbarea permanentă a tuturor aspectelor culturii etc.).
Scopul final al realizării conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior este de a
spori eficienţa pregătirii profesionale, dar şi personale.
Semnificaţia conceptului de conexiune şi continuitate
În sens filosofic: 1. conexiunea generală (sau universală) este egală cu totalitatea formelor de legătură,
interacţiune şi condiţionare reciprocă a obiectelor şi fenomenelor în mişcare din Univers; 2. conexiunea
inversă – feedback: în general, prin conexiune se înţelege legătura dintre două sau mai multe obiecte sau
fenomene; relaţie, raport, conexitate; în sens îngust: conexiunea este legătura strânsă pe care o au între ele
unele lucruri; raport, relaţiune, înlănţuire; conexiune de idei.
Termenul continuitate înseamnă o categorie filosofică ce desemnează distribuţia şi succesiunea neîntreruptă în spaţiu şi timp a structurii şi dinamismului materiei. În literatura filosofică continuitatea mai este definită ca o condiţie a procesului de dezvoltare.
În general, prin continuitate se are în vedere faptul, însuşirea de a fi continuu, starea a ceea ce este continuu;
caracter continuu; legătură permanentă/neîntreruptă.
În sens îngust, continuitatea înseamnă calitatea de a fi continuu.
Reieşind din aceste semnificaţii ale conexiunii şi continuităţii, pentru noi primează să determinăm ce rol
îndeplinesc legăturile şi continuitatea între ciclurile de învăţământ superior în formarea personală şi profesională a absolvenţilor universitari.
Analiza literaturii de specialitate din domeniul ce ne interesează ne permite să menţionăm existenţa unor
cercetări, dar şi puncte de vedere în problema conexiunii şi continuităţii. Din perspectivă pedagogică, dar şi
psihologică, continuitatea este abordată ca dimensiune a fenomenului educaţional de către cercetătoarea
O.Dandara [5]. În viziunea cercetătorului român S.Cristea, continuitatea dintre nivelurile şi treptele şcolare
este tratată ca obiectiv general strategic, principiu metodologic, dar şi condiţie structurală, necesară pentru
realizarea integrală a funcţiilor generale ale sistemului de învăţământ, care vizează formarea şi dezvoltarea
studenţilor pentru integrarea lor optimă în comunitate, societate, în plan cultural, civic şi economic (profesional) [6, p.600].
Continuitatea îşi găseşte expresia în categoria de principii pedagogice. În literatură întâlnim formulate
astfel de principii, ca:
9 principiul abordării sistemice, al continuităţii şi consecutivităţii [7];
9 principiul sistematizării şi continuităţii (principiu didactic) [8; 9];
9 principiul unităţii şi continuităţii (principiu de educaţie) [10];
9 principiul conexiunii inverse (feedback) [11];
9 principiul unităţii, continuităţii şi sistematizării [12].
Cercetătorul Vl.Guţu atenţionează că principiul sistematizării şi continuităţii exprimă cerinţa realizării
continuităţii intracurriculare şi intercurriculare. În viziunea cercetătorului, acest proces vizează:
• continuitatea în organizarea unităţilor de învăţare interdisciplinară, de la clasă la clasă, de la treaptă la
treaptă (de la un curs la alt curs, de la un ciclu la alt ciclu);
• continuitatea în proiectarea finalităţilor şi formarea competenţelor la elevi (studenţi);
• continuitatea organizării conţinuturilor în plan intercultural;
• continuitatea în aplicarea strategiilor didactice şi a celor de evaluare [13, p.305].
În Dicţionarul de Pedagogie prin continuitate se consemnează următoarele:
a) succesiune în distribuirea materiei de studiu;
b) legătură şi concordanţă între treptele şi etapele activităţii educaţionale;
c) interpretarea a celor însuşite la un nivel nou avansat;
d) consolidare a cunoştinţelor deja acumulate prin descoperirea unor raporturi noi [14, p.29].
•
•
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În perspectiva psihologiei generale şi a psihologiei sociale continuitatea este analizată de către cercetătorii
români A.Neculau şi M.Zlate. A.Neculau abordează continuitatea în cadrul educaţiei permanente ca principiu
metodologic, mijloc/instrument care ar putea lichida ruptura ce există între învăţământul pe cicluri, tehnică
specifică de acţiune [15, p.71]. M.Zlate abordează continuitatea ca un proces integru de dezvoltare a personalităţii; fenomenele psihice se află în continuă dezvoltare şi devenire [16, p.319].
Aşa cum arată cercetările în materia de conexiune şi continuitate, în ştiinţa şi practica educaţională s-a
creat o situaţie contradictorie, când, pe de o parte, continuitatea se realizează sub multe aspecte, iar, pe de
altă parte, problema vizată rămâne cercetată insuficient, referindu-ne la interconexiunea între cicluri de învăţământ superior pe dimensiunile: politici educaţionale, planuri de învăţământ pe cicluri, curricula pe discipline, stagii de practică, calificări şi finalităţi pe domenii şi cicluri etc.
Menţionăm că scopul cercetării problemei vizate constă în determinarea modalităţilor de realizare a interconexiunii şi continuităţii între ciclurile de învăţământ superior în raport cu cerinţele Cadrului Naţional al
Calificărilor din Republica Moldova.
Învăţământul superior din Republica Moldova, după cum se ştie, este structurat pe trei cicluri (după modelul propus de „Procesul Bologna”):
a) Ciclul I – studii superioare de licenţă;
b) Ciclul II – studii superioare de masterat;
c) Cilul III – studii superioare de doctorat.
Privind unele aspecte metodologice ale interconexiunii şi continuităţii dintre cicluri şi între cicluri de
învăţământ superior, constatăm:
• Continuitatea nu înseamnă o linie dreaptă continuă, ci diverse niveluri discrete.
• Interconexiunea şi continuitatea nu se produc oricând şi oricum. Ele devin posibile şi eficiente doar în
anumite condiţii; numai atunci când documentele curriculare cer acest lucru şi când sunt puse în mişcare forţele intelectuale ale studenţilor, care se află în centrul procesului didactic.
În prezent se atestă o corespondenţă complexă, atât pe verticală, cât şi pe orizontală, cu referire la continuitatea şi interconexiunea dintre componentele curriculum-CNC-piaţa muncii. Astfel, pentru fiecare dintre
ciclurile de învăţământ superior licenţă-masterat-doctorat (care corespund respectiv nivelurilor de calificare
6-7-8), sunt identificate cerinţele ce ţin de:
• calificare (recunoaşterea oficială a valorilor rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii,
precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă printr-un act de studii ce conferă dreptul
legal de a practica o profesie);
• finalităţile de studiu – setul de cunoştinţe, abilităţi, atitudini, valori şi/sau competenţe, pe care o persoană le-a dobândit sau este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare;
• competenţele profesionale – cognitive şi funcţional-acţionale;
• competenţele transversale – autonomie şi responsabilitate, interacţiune socială, dezvoltare personală şi
profesională.
Aceste cerinţe sunt strâns legate de Cadrul Naţional al Calificărilor pentru calificările fiecărui ciclu pe
dimensiunile competenţelor profesionale şi transversale, care sunt dezvoltate în profunzime şi complexitate
(în funcţie de specialitate) cu referire la cunoaştere, înţelegere, utilizarea limbajului specific, explicaţie, interpretare, aplicare, transfer şi rezolvare de probleme, reflecţie critică şi constructivă, conduită creativ-inovativă etc.
În acelaşi timp, este foarte importantă luarea în considerare a cerinţelor noi solicitate de piaţa muncii, deprinderi practice, abilităţi de lucru în echipă, experienţă în domeniu, cunoştinţe teoretice, competenţe digitale,
cunoaşterea limbilor străine, competenţe manageriale, competenţe antreprenoriale, competenţe sociale şi
cetăţeneşti, competenţe pentru viaţă – fără de care sunt puţine oportunităţi de integrare reuşită şi rapidă pe
piaţa muncii [17].
Analiza abordărilor teoretice, a practicilor din domeniu, dar şi a situaţiei reale, a condus la identificarea şi
formularea unor concepte de formare profesională a cadrelor de calificare înaltă bazate pe principii de avansare liniară, paralelă, liniar-paralelă. În acest sens, formarea profesională graduală se referă la educaţia şi instruirea formală în cadrul sistemului de învăţământ la ciclurile licenţă-masterat-doctorat cu sau fără ieşirea
din acest sistem. Formarea graduală paralelă şi graduală complementară se realizează prin diferite combinaţii
ale educaţiei şi instruirii nonformale şi chiar informale (a se vedea Figura 2) în funcţie de prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor şi de cerinţele pieţei muncii.
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Fig.1. Contextul actual al conexiunii şi continuităţii.
CURRICULUM PARALEL-COMPLEMENTAR
FP
?
complementară

FORMAREA GRADUALĂ A
COMPETENŢELOR

Doctorat

FP
paralelă
FP
complementară

Masterat

Licenţă

Doctorat
?

FP
paralelă
FP
complementară
FP
paralelă

CNC

Masterat

?

Licenţă

Fig.2. Concepte de formare profesional-graduală, gradual-paralelă şi gradual-complementară.
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Fig.3. Curriculum universitar vs. funcţii ocupaţionale CORM.

În contextul asigurării conexiunii şi continuităţii învăţământului superior pentru ciclurile licenţă-masteratdoctorat (nivelurile de calificare profesională 6, 7 şi 8) cu funcţiile ocupaţionale respective din Clasificatorul
Ocupaţiilor din Republica Moldova, de asemenea este necesară o analiză a corespunderii competenţelor profesionale formate la aceste cicluri conform prevederilor CORM 006-14. Luând în considerare faptul că Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova este armonizat cu Clasificarea Internaţională Standard a Ocupaţiilor ISCO-08 şi destinaţia acestuia constă în formarea bazei iniţiale pentru planificarea şi perfecţionarea
modului de înregistrare a informaţiei în documentele administrative cu privire la ocupaţiile profesionale,
recensământ şi cercetări statistice, precum şi la prelucrarea acestei informaţii; asigurarea selectării datelor
naţionale în domeniul ocupaţiei populaţiei în modul în care ar permite utilizarea datelor internaţionale privind
migraţiunea şi crearea locurilor de muncă, este oportună ajustarea şi sincronizarea nomenclatorului specialităţilor privind pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, care are impact direct asupra nivelului
şi structurii competenţelor formate pentru fiecare ciclu.
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Fig.4. Continuitatea cu referire la dimensiuni.
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Pentru asigurarea conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior, este necesară o
abordare cuantificată a dimensiunilor de formare. În acest caz este vorba despre finalităţile pe discipline corelate cu finalităţile pentru fiecare ciclu. Astfel, analiza corespondenţei dintre aceste dimensiuni denota faptul
că nu întotdeauna există relaţii unitare între acestea, fiind atestate lipse sau dublări, care urmează a fi sincronizate (a se vedea Figura 4).
Concluzii
În concluzie, în favoarea promovării acestei abordări pledează cel puţin trei argumente:
9 unul de ordin general – continuitatea, un concept fundamental, care influenţează eficacitatea întregului
proces educativ;
9 altul de natură performant-informativă, care ia în considerare avantajele interconexiunii şi continuităţii
între cicluri, ce integrează efectiv toate dimensiunile procesului educaţional (politici educaţionale,
calificări şi finalităţi pe domenii şi cicluri, planuri de învăţământ pe cicluri, curricula pe discipline,
stagii de practică, calificare şi ocupaţii etc.);
9 iar cel de-al treilea este de ordin pragmatic, informativ interesant de punerea în vedere a competenţelor
transversale şi transversal-profesionale conform Cadrului Naţional al Calificărilor.
Vom completa cele menţionate mai sus prin:
• contextul actual al conexiunii şi continuităţii între şi intra cicluri de învăţământ superior este unul complex, care depinde de o serie de factori şi dimensiuni ce urmează a fi luaţi în considerare pentru asigurarea pregătirii eficiente a cadrelor – componentele curriculare, cadrul naţional al calificărilor, cadrul
naţional al ocupaţiilor, piaţa muncii;
• analiza situaţiei actuale, a abordărilor teoretice şi a practicilor din domeniu a permis identificarea unor
concepte de formare profesională graduală, gradual-paralelă şi gradual-complementară;
• există lipse şi redundanţe între suma finalităţilor disciplinelor de formare şi finalităţile de formare pentru
fiecare ciclu.
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