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CALITATEA SERVICIILOR DE INSTRUIRE ȘI EDUCARE  

 

prof. dr. ec. NEGOIȚĂ Iolanda-Magdalena  

 

În condiţiile economiei de piaţă funcţionale, legătura dintre învăţământ şi mediul 

economic este esenţială pentru supravieţuirea unităţilor şcolare şi a agenţilor economici 

angajatori. Faţă de aceștia, organizaţiile şcolare apar ca furnizori de pachete de produse 

imateriale (servicii de instruire şi educare), care trebuie să fie capabile să satisfacă cerinţele 

clienţilor interni şi externi prin oferirea unor servicii de calitate superioară. 

Etimologic, termenul calitate provine din latinescul „qualitas”, derivat din „qualis”, care 

înseamnă “atribut”, “proprietate”, “caracteristică”, “fel de a fi”.  

Sensurile acestui concept sunt de natură filozofică, tehnică, economică şi socială.  În 

sensul cel mai general, calitatea este o categorie filozofică ce exprimă însuşirile esenţiale ale 

unui obiect, care-l fac să se distingă de toate celelalte obiecte similare, care au aceeaşi destinaţie, 

respectiv utilitate.  

 Sensul tehnic exprimă gradul de conformitate cu specificaţiile prevăzute în documentaţia 

produsului. Din punct de vedere economic, calitatea exprimă măsura optimă în raport cu 

cheltuielile ocazionate la producător şi client. Sensul social exprimă gradul de satisfacţie al 

nevoii clientului, acesta fiind de fapt scopul pentru care se utilizează produsele. 

Serviciile prestate de organizaţiile şcolare din România se desfăşoară sub forma 

cursurilor de şcolarizare oferite de unităţi din cadrul învăţământului obligatoriu şi post-

obligatoriu, de stat sau particular (organizat pe cicluri, trepte, forme de educaţie, domenii, 

profiluri sau specializări). Dar, serviciile de instruire şi educare sunt oferite nu numai de 

organizaţiile şi institutele specializate de educaţie şi formare profesională, ci şi de întreprinderile 

producătoare, care le pun astăzi la dispoziţia clienţilor lor. De exemplu, un producător de 

aparatură electronică ale cărui produse complexe necesită instruirea utilizatorilor trebuie să ofere 

clienţilor săi asistenţă în exploatare sau să se ocupe de şcolarizarea instalatorilor unui anumit 

produs, în felul acesta stimulându-se ataşamentul clienţilor faţă de produs şi implicit de firmă. 

Organizaţiile care acţionează în domeniul învăţământului prestează servicii pentru piaţă, 

pentru personalul său şi pentru societate.  În cadrul acestora un loc aparte îl ocupă serviciile de 
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instruire şi de educare, care sunt formate din activităţi umane sistematice şi modelabile, 

desfăşurate conştient şi organizat în favoarea elevilor, părinţilor, comunităţii locale, societăţii ş.a. 

În contextul societăţii globale, a învăţării şi cunoaşterii, frontierele actuale sunt tot mai 

permeabile din punct de vedere al conţinutului şi calităţii educaţiei, al mobilităţii elevilor şi 

cadrelor didactice şi al competenţelor şi cunoştinţelor, pe piaţa internaţională. 

Calitatea învăţământului într-un context global nu poate fi judecată fără standarde 

educaţionale comune pentru diferite profesii, fără proceduri fiabile de asigurare a calităţii 

instituţiilor de învăţământ şi programelor educaţionale, recunoscute transnaţional. Potenţialul 

educaţiei globale poate fi maximizat doar dacă, în cadrul organizaţiilor internaţionale, vor fi 

acceptate standarde pentru o educaţie şi formare de înaltă calitate. 

Calitatea superioară a educaţiei constă în asigurarea, pentru fiecare elev, student sau 

cursant, a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare. Ea este dependentă de 

valorile societăţii în care funcţionează sistemul respectiv de educaţie: democraţia, toleranţa, 

umanismul, echitatea, autonomia intelectuală şi morală, calitatea relaţiilor interpersonale, 

îmbogăţirea comunităţii, inserţia socială şi profesională, raportul individului cu comunitatea etc.  

Noţiunea de calitate este definită în diferite moduri, în funcţie de elementele ei 

particulare. Datorită utilizării sale largi, se constată că este dificilă definirea ei din punct de 

vedere ştiinţific. Dar, dacă este dificil să defineşti calitatea, în general, atunci este şi mai dificil să 

defineşti calitatea serviciilor, în particular și mai ales calitatea serviciilor de instruire și educare. 

În privinţa serviciilor, mai mult decât oricând, calitatea implică de regulă o comparaţie 

între serviciul furnizat şi serviciul aşteptat de clienţi. Situațiile care se pot întâlni sunt prezentate 

în figura de mai jos: 
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Particularizând la nivelul serviciilor didactice, se poate spune că cine alege un program 

de instruire şi educare aparţinând unei şcoli din mediu rural are aşteptări legate de calitate mai 

scăzute, care pot fi satisfăcute de un serviciu prestat obişnuit şi cu dotări normale existente, de 

regulă, în acest spaţiu.  

Cine participă la un program de instruire şi educare aparţinând unei şcoli de prestigiu are 

alte aşteptări, mai înalte, care vor fi satisfăcute: de prestarea unor servicii de excelenţă 

educaţională, de către cadre didactice de prestigiu; de un mediu deosebit de educare; de dotări 

performante; de o ofertă educaţională atractivă şi flexibilă şi de un management inteligent. În 

ambele cazuri se poate vorbi despre calitate, dar pe niveluri diferite. 

În plus, fiecare client are propriile sale necesităţi, aşteptări şi dorinţe, care se schimbă în 

timp, în funcţie de evoluţia trebuinţelor proprii, care sunt subiective şi depind de: împrejurarea 

în care se află (acasă,în tabără, la olimpiadă); exigenţele personale (educaţie, obiceiuri, 

pregătire profesională); experienţa trecută în legătură cu prestarea serviciului; informaţiile 

externe directe sau indirecte; pretenţiile condiţionate individual sau situaţional şi  impresiile 

altor persoane etc. 

Necesităţile reprezintă cerinţe ale individului care îl motivează să acţioneze în vederea 

satisfacerii lor. Aşteptările sunt reprezentate de ceea ce clienții îşi imaginează sau îşi doresc de la 

un serviciu. Ele sunt diferite şi atunci trebuie să existe posibilitatea adaptării serviciilor pentru a 

satisface pretenţiile şi aspiraţiile particulare. De asemenea, ele sunt individuale, subiective, 

complexe şi într-o continuă evoluţie, ceea ce face ca şi calitatea serviciilor să fie o noţiune 

individuală (personalizată), subiectivă, complexă, dinamică,  istorică şi socială. 

O organizaţie şcolară prestează servicii de instruire şi educare pentru diferite tipuri de 

clienţi, fiecare cu cerinţe şi aşteptări proprii. Oferta de învăţământ trebuie să ia în considerare 

nevoile variate de calificare şi trebuie elaborată într-un asemenea mod încât să satisfacă 

cerinţele:  

 elevilor- care doresc posibilităţi de învăţare care să corespundă cu aspiraţiile lor 

profesionale şi personale (de aceea, calificarea obţinută trebuie să constituie un paşaport 

pentru angajare, precum şi să certifice abilităţile şi competenţele elevului necesare 

continuării studiilor); 

 angajatorilor- care doresc calificări valide şi fidele care sunt recunoscute în acreditarea 

calităţii şi nivelului de competenţă al angajaţilor; 
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 sectoarelor publice- care doresc ca oferta de servicii de instruire şi educare (formare) să 

poată susţine dezvoltarea  economică şi să sprijine politicile guvernamentale.  

În final, clientul este cel care stabileşte ce este calitatea. Atunci când aşteptările sale sunt 

satisfăcute, fie ele de natură obiectivă sau subiectivă, el consideră serviciul ca fiind de calitate, 

când nu sunt satisfăcute, îl consideră de noncalitate, când sunt depăşite, îl consideră de calitate 

superioară, iar când aşteptările sale sunt cu mult depăşite, îl apreciază ca fiind de supracalitate. 

Astfel se defineşte noţiunea de calitate din perspectiva clientului (orientarea spre client). 

Similar produselor materiale, se pot desprinde şi alte orientări în definirea calităţii 

serviciilor, în general şi a celor de educaţie, în particular. Pentru că se poate vorbi de calitate pe 

niveluri diferite şi pe clase diferite de servicii, ajungem la calitatea din perspectiva serviciului 

(orientarea spre serviciu). Conform acesteia, calitatea reprezintă ansamblul caracteristicilor 

de calitate ale serviciului. Ca urmare, diferenţele care apar între caracteristicile serviciilor 

determină diferenţe de ordin calitativ între servicii. Orientarea este corectă, dar nu este completă, 

deoarece nu suma caracteristicilor unui serviciu de educaţie îl face să fie de calitate, ci numai 

condiţia ca acestea să corespundă aşteptărilor clienţilor (elevilor şi celorlalte categorii de clienţi 

şi beneficiari).  

Orientarea spre proces indică faptul că un serviciu este de calitate dacă se desfăşoară 

normal, conform specificaţiilor (standarde, norme, instrucţiuni, cerinţe etc.).  

Orientarea este corectă, dar nu este completă. Aceasta, deoarece trebuie să se ţină cont de 

apariţia unor situaţii de excepţie, neaşteptate, care ies din şablonul şi aşa greu de stabilit al 

proiectării serviciului. De aceea, prestarea unui serviciu de calitate presupune nu numai să ai 

controlul activităţii în orice moment, ci să şi rezolvi cu abilitate problemele deosebite ce pot 

apărea, să te adaptezi la particularităţile psihoindividuale ale elevilor. 

 Orientarea spre costuri sau spre valoare evidenţiază că un serviciu este de calitate 

dacă satisface cât de cât aşteptările clienţilor şi este la un preţ rezonabil. Ea este acceptată de 

clienţii cu venituri mici, din ţările modest dezvoltate şi de guvernele care nu au înţeles faptul că 

investiţia în educaţie este necesară, fiind cea mai rentabilă investiţie pe termen lung. În general, 

calitatea serviciilor costă şi trebuie răsplătită. De aceea, angajaţii care prestează servicii de 

calitate trebuie să fie plătiţi bine, pentru că aduc beneficii mai mari clienţilor, organizaţiilor, 

comunităţii şi societăţii.  
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Orientarea transcedentală consideră calitatea o entitate atemporală (absolutul) fiind 

percepută de fiecare individ în mod subiectiv. Orientarea nu are utilitate practică pentru că nu 

permite definirea, aprecierea şi măsurarea clară a noţiunii analizate. Calitatea serviciilor nu este 

ceva absolut, ci ea trebuie definită prin fixarea unor referenţiale (standarde individuale de 

calitate, etaloane etc.) care să permită satisfacerea aşteptărilor clienţilor.  

            Conform orientării spre perfecţiune, calitatea ar reprezenta pentru învăţământ 

„perfecţiunea educaţiei şi educaţia pentru perfecţiune”, ceea ce ar face şi mai dificilă înţelegerea 

şi măsurarea clară a acesteia din cauza subiectivismului acestei categorii. 

Cea mai recentă este orientarea spre bunul simţ care subliniază faptul că fără bun simţ 

nu se poate obţine, aprecia şi măsura calitatea. Aceasta scoate în evidenţă importanţa deosebită 

pe care o are calitatea personală. 

Din analiza orientărilor prezentate, se evidenţiază faptul că orientarea spre client joacă 

un rol central şi în sfera serviciilor, fiind cea mai corectă şi completă orientare. Aici percepţia 

clienţilor este în prim plan. Consumatorul apreciază calitatea serviciului prestat după criterii 

subiective pe care şi le formează el însuşi. El stabileşte ce este calitatea. Calitatea este de fapt 

“ce-i place clientului”. 

Se evidenţiază totodată sensul absolut şi relativ care s-a acordat calităţii. Sensul absolut 

sau ideal nu conferă utilitate practică conceptului analizat. Adoptat în înţământ, numai câteva 

instituţii ar fi capabile să ofere o astfel de experienţă (Universitatea Harvard- SUA, Cambrige, 

Oxford- Anglia). 

Sensul relativ are utilitate practică pentru că presupune raportarea la nevoile clienţilor. 

Calitatea înseamnă armonizarea dintre: ceea ce înţelege prin calitate prestatorul ↔ ceea ce i se 

promite clientului ↔ ceea ce aşteaptă unul, respectiv diferiţi clienţi ↔ şi ceea ce într-adevăr se 

realizează. Această relaţie este pusă în evidenţă de Modelul GAPs al calităţii serviciilor. 

Multe organizaţii şcolare din învăţământul românesc se află încă în stadiul orientării spre 

serviciu, proces sau cost, fiind doar puţine încercări de a adopta, mai ales la nivel practic, 

orientarea spre client. Aceasta subliniază rămânerea în urmă a abordărilor legate de calitate 

pentru acest domeniu şi necesitatea recuperării decalajului existent.  

În cazul serviciilor se pot distinge următoarele ipostaze (faţete ) ale calităţii: calitatea 

tehnică, calitatea funcţională, calitatea subiectivă şi calitatea obiectivă. Totodată, în servicii se 

poate vorbi de calitatea prestaţiei şi de calitatea receptării prestaţiei globale de către client. 
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Astfel, un elev bun şi altul slab receptează şi pun în valoare în mod diferit aceeaşi predare din 

partea aceluiaşi profesor. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75din 12 iulie 2005  privind  asigurarea  calităţii  

educaţiei defineşte calitatea educaţiei ca fiind ansamblul de caracteristici ale unui program de 

studiu sau ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute asteptările beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi de servicii de educaţie, precum şi cerinţele standardelor de calitate. Conform acestui act 

normativ, calitatea educației este o prioritate permanentă pentru orice instituție, organizație  sau  

unitate  de  învățământ,  precum și  pentru  angajatii  acesteia, iat predarea și învățarea  de  

calitate  contribuie  la  dezvoltarea  personală  a  elevilor,  studenților și  a altor beneficiari de 

educație, la bunăstarea societății și la păstrarea și ameliorarea mediului  
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