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Pentru a obţine succes pe pieţele locale/ regionale ale forţei de muncă şi a rezista
concurenţei tot mai intense de pe piaţa educaţională mondializată, orice actual
<furnizor de educaţie> (şcoală gimnazială, liceu, colegiu, facultate, universitate, etc.) ar
trebui să-şi orienteze eforturile, în primul rând, spre colectarea, cunoaşterea, înţelegerea
şi satisfacerea cerinţelor, necesităţilor şi aşteptărilor tuturor <partenerilor> săi – mai
ales ale celor aparţinând principalilor săi <beneficiari> (cu prioritate angajatorii,
<educabilii> - elevii, studenţii, cursanţii şi absolvenţii) dar şi ale părinţilor, societăţii/
comunităţii în ansamblul ei, în dinamica evoluţiei acestora, pe termen mediu-lung.
Un <furnizor de educaţie> (şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela
ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în
domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/
universităţi prestigioase (la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)
Această lucrare - inspirată din practicile confirmate în timp ale celor mai competitive
actuale organizaţii <furnizoare de educaţie> din Uniunea Europeană, SUA şi alte state
dezvoltate - prezintă particularităţile, detaliile, implicaţiile, avantajele precum şi limitele
abordării standardizate internaţional a asigurării calităţii educaţie - toate ca pledoarie
pentru cunoaşterea şi utilizarea/ respectarea terminologiei, principiilor şi cerinţelor

specifice standardelor ISO 9000 aplicate în educaţie (precum şi ale altor standarde
dedicate).
Ea se va putea constitui ca o alternativă argumentată, deci credibilă şi
convingătoare, la actuala abordare oficială a asigurării calităţii educaţiei în
învăţământul preuniversitar şi superior din România (datând din anul 2005) ce s-a
dovedit a fi - din multiple şi importante motive – simultan ineficace, ineficientă şi
chiar contraproductivă.
Nu în ultimul rând, autorii acestei lucrări îşi propun ca - prin datele, faptele şi ideile ce
sunt prezentate în mod critic în cadrul acestei lucrări - să sensibilizeze mediul educaţional
din România şi factorii săi de decizie cu privire la nocivitatea tot mai numeroaselor
abordări conceptual-principial confuze, eronate, lacunare - deci ineficiente şi chiar
contraproductive - din aşa-numita „asigurare a calităţii educaţiei” practicată în sistemul
educaţional românesc, începând din anul 2005, mai ales cu şi prin ignorarea conştientă
(uneori, chiar respingerea neargumentată credibil) atât a standardelor internaţionale din
managementul calităţii educaţiei (a priori şi pe ansamblu!) cât şi a sistemului de
management al calităţii (SMC) în educaţie – de regulă pentru a diferenţia şi, uneori, chiar
contrapune mediul educaţional românesc mediului de afaceri.
Cartea include, în Anexă, şi proiectul unei noi Legi privind asigurarea calităţii educaţiei.
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