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Nadia Laura SERDENCIUC1 

Abstract 
The university mission, redefined in accordance with social and economic 

dynamics in contemporary society is a proof that educational institutions are buiding a 
responsible behavior, generated by their status as key- actors in the context of regional 
and local development. The awareness of a valuable cultural diversity capital is added to 
this increased institutional involvment, determining a few strategies for sustaining cultural 
pluralism: multiple forms of academic cooperation and international research, integration 
of the international dimension in the curriculum, the mobility scheme optimization, the 
promotion of intercultural dialogue and active citizenship. The presence of cultural 
diversity as reality in regional area changes, in a specific manner, the relation between 
education and development, in the spirit of exercising the regional character of the 
university mission, emphasizing on the promotion of cultural diversity as part of 
educational policies for a sustainable development.  
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Misiunea socială a educaţiei poate fi abordată în perspectivă globală, 

dar în acelaşi timp poate fi contextualizată coordonatelor localului, 
nuanţându-şi semnificaţiile în planul exersării statutului civic şi al 
relaţionării interpersonale. R. King (2009) consideră că în spaţiul discursului 
public s-a trecut de la perspectiva asupra universităţii ca instituţie 
“producătoare de cunoaştere”, la imaginea instituţiei de învăţământ 
superior ca agent -cheie în asigurarea competitivităţii în plan economic,  cu 
rol în atingerea şi a altor finalităţi de ordin social. Contribuţia semnificativă 
a universităţilor în planul dezvoltării regionale şi locale e recunoscută în 
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planul documentelor europene (Commission of the European 
Communities, 2003). Participativitatea şi conduita responsivă a instituţiilor 
educaţionale, prin raportare la gestionarea unui mediu cultural plural, este 
atât rezultatul unor reglementări şi presiuni de tip normativ cât şi expresia 
unei „culturi a diversităţii” ce derivă din conştientizarea valorică a 
capitalului cultural divers.  

Cooperare academică- internaţionalizare – mobilitate 

Angajarea instituţiilor de învăţământ superior la nivelul a variate 
forme de cooperare academică şi cercetare internaţională, subliniază consolidarea 
dimensiunii internaţionale a educaţiei  (Council of the European Union,  
2010) reprezentând o modalitate de susţinere a diversităţii. Acelaşi lucru 
este confirmat de textul documentului anterior menţionat, prin sublinierea 
rolului programelor internaţionale în susţinerea mobilităţilor şi a dialogului 
intercultural. Consiliul Uniunii Europene acordă o importanţă semnificativă 
promovării mobilităţii studenţilor, personalului didactic şi cercetătorilor, 
având ca finalitate perfecţionarea capitalului uman şi susţinerea 
angajabilităţii prin achiziţia şi schimbul de cunoştinţe, prin dezvoltarea 
competenţelor lingvistice şi interculturale, prin promovarea relaţionării 
interpersonale. Organismul european îşi propune să susţină dimensiunea 
cooperării internaţionale în învăţământul superior pornind de la premisa că 
acest tip de educaţie joacă un rol central în dezvoltarea individului şi a 
societăţilor, în susţinerea dezvoltării sociale, culturale şi economice şi în 
promovarea cetăţeniei active şi a valorilor etice.  

Multă vreme „promovarea” a fost considerată, în mod eronat,  o 
practică specifică sectorului comercial fiind catalogată incompatibilă cu 
valorile academice, deşi se manifesta ca prezenţă, derivată din demersurile 
politicilor publice naţionale şi europene. Totuşi, luând în considerare 
creşterea concurenţei în plan internaţional la nivelul ofertanţilor de formare 
superioară precum şi tendinţele de internaţionalizare a educaţiei, s-a impus 
o reconsiderare a procesul de promovare a educaţiei universitare la nivel 
internaţional, alături de o serie de parteneri precum: studenţii, angajatorii, 
instituţiile economice şi alţi membri ai societăţii civile. (Report on the 
EHEA in a global context, 2009). Consiliul Uniunii Europene invită statele 
membre să adopte o serie de măsuri care să susţină dezvoltarea unei „culturi 
internaţionale” prin promovarea cooperării între instituţiile de învăţământ 
superior, sectorul responsabil de cercetare şi lumea afacerilor, transformând 
aceste dimensiuni într-un „trianglu funcţional al cunoaşterii”, susţinerea 
mobilităţilor, integrarea dimensiunii internaţionale în cadrul curriculumului, 

Serdenciuc, N. L. (2016). A Few Landmarks regarding the Promotion of Cultural Diversity in Higher Education in the
Context of a Sustainable Regional Development. In O. Clipa & C. F. Domunco, (eds.), Studies and Current Trends in

Science of Education (pp. 197-212). Iasi, Romania: Editura LUMEN.



A Few Landmarks Regarding the Promotion of Cultural Diversity in Higher (...) 

 

199 

includerea dimensiunii internaţionale în planul strategic de dezvoltare. Alte 
măsuri vizează creşterea atractivităţii dimensiunii internaţionale a 
învăţământului superior şi promovarea dimensiunii globale şi a 
conştientizării responsabilităţii sociale prin susţinerea de forme inovative de 
cooperare internaţională, asigurarea echităţii în accesul către schemele de 
mobilitate internaţională, livrarea  cunoaşterii către societate la nivel local, 
naţional şi global, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor şi a provocărilor 
societăţii. (Council of the European Union, 2010). Acest set de măsuri  
contribuie la promovarea implicită a diversităţii culturale, considerând-o ca 
expresie manifestă a cunoaşterii, atât în calitate de conţinut cât şi ca 
instrument al dinamismului.  

 Susţinerea diversităţii culturale se realizează în manieră implicită, în 
contextul modernizării universităţilor europene, prin deschiderea spre şi 
prin  promovarea unei participări echitabile la schemele de mobilitate (Council 
of the European Union, 2007). Mobilitatea transnaţională este susţinută şi 
de deciziile Parlamentului şi Consiliului European, vizând măsurile de 
acţiune recomandate statelor membre pe dimensiunea educaţiei 
permanente (European Parliament, Council of the European Union, 2006). 

 Liniile de acţiune ale programului european Lifelong Learning 
2007- 2013, se profilează luând în considerare respectul şi promovarea 
diversităţii culturale, dimensiune menţionată în Tratatul Uniunii Europene, 
precum şi încurajarea dialogului intercultural (European Parliament, 
Council of the European Union, 2006). Promovarea programului şi 
implementarea acestuia în spaţiul educaţional devine astfel o modalitate de 
promovare implicită a diversităţii culturale la nivelul schimburilor 
interinstituţionale, al programelor de cooperare şi al mobilităţilor. Unul din 
obiectivele programului susţine consolidarea contribuţiei educaţiei 
permanente în planul  coeziunii sociale, al  promovării cetăţeniei active, al 
dialogului intercultural şi al „împlinirii personale”. Alte finalităţi surprind 
preocuparea pentru promovarea diversităţii lingvistice, dezvoltarea 
cetăţeniei democratice bazată pe respect, înţelegerea drepturilor omului şi 
respectarea principiilor democratice, precum şi încurajarea toleranţei şi a 
respectului pentru alte culturi. Respectarea diversităţii culturale şi lingvistice 
intră în responsabilitatea deplină a statelor membre care se angjează să pună 
în aplicare conţinutul educaţional şi sistemele de formare propuse în 
cadrului programului în discuţie. Reţinem că documentul european îşi 
asumă responsabilitatea trasării cadrului, a mecanismelor unitare, lăsând 
responsabilitatea implementării programului la nivel naţional.  

Implementarea Programului Lifelong Learning 2007-2013 a vizat 
extinderea politicilor orizontale ale organismului european şi prin 
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promovarea şi conştientizarea importanţei diversităţii culturale şi lingvistice 
în Europa (art. 12, alin.1). Rolul cooperării cu ţările terţe, în planul creşterii 
calităţii învăţământului superior şi al promovării înţelegerii interculturale 
este subliniat şi la nivelul programului de acţiune Erasmus Mundus 2009- 
2013 (European Parliament , Council of the European Union, 2008).  

 În condiţiile în care conceptul de „promovare” s-a integrat 
discursului european, orientând agendele politice educaţionale în plan 
naţional şi internaţional, în calitate de demers intenţional, asociat  unor 
valori comunitare declarate şi având ca reper valoric „diversitatea culturală”, 
în temeiul fundamentării sale la nivelul dicursului politic şi a ipostazelor 
manifestării acesteia în spaţiul educaţional, putem avansa necesitatea unor 
politici pentru promovarea diversităţii culturale care să vină în 
complementaritate cu perspectiva „educaţie prin diversitatea culturală”, aşa 
cum este de cele mai multe ori contextualizată în spaţiul învăţământului 
superior (fiind socotită context al manifestării, principiu al dezvoltării, 
realitate de conştientizat şi în raport cu care să se dezvolte o atitudine de 
respect). Elementul de bază, în cadrul oricărei campanii de promovare este 
constituirea unui brand al educaţiei naţionale care conferă un tip specific de 
identitate, realităţii promovate. (Report on the EHEA in a global context, 
2009) Ne întrebăm care ar putea fi caracteristicile unui brand construit în 
spaţiul promovării diversităţii culturale prin politicile educaţionale: ar putea 
fi vorba de un model unitar, având ca fundament al construcţiei axiologice 
drepturile omului şi declaraţiile organismelor internaţionale privind 
diversitatea culturală, sau prezenţa diversităţii formelor de manifestare a 
pluralităţii culturale ar anula de la sine o unicitate, propunând o multiplicare 
a identităţilor regionale specifice, mai apropiate de cadrul concret de 
manifestare a diversităţii culturale? 

 Uniunea Europeană a dezvoltat multiple iniţiative de parteneriat şi 
dialog interregional  (de tipul: EU-LAC- parteneriatul Uniunea Europeană - 
America Latină şi regiunea Caraibe, ASEM- parteneriatul Asia- Europa, 
EU-ASEAN- parteneriatul Uniunea Europeană- Asociaţia Naţiunilor din 
Asia de Sud- Est, parteneriatul euromediteranean şi alte politici de 
vecinătate) (Report on the EHEA in a global context, 2009), în cadrul 
cărora educaţia resprezintă un domeniu prioritar de acţiune. 
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Cooperare interinstituţională şi parteneriat regional 

Regionalul nu e un concept delimitat de contemporaneitate, ci 
perspectiva de abordare a sa în contextul dezvoltării este una cu caracter de 
noutate. Dacă în manieră tradiţională, politicul îşi propunea o echilibrare a 
demersurilor regionale de dezvoltare în contextul statului- naţiune, politica 
contemporană stimulează asumarea responsabilităţii la nivel regional, 
inducând o situaţie competiţională la nivelul pieţii globale, în cadrul căreia 
fiecare regiune trebuie să fie creativă în a-şi demonstra competenţa şi 
atractivitatea. În consecinţă, se poate spune că politicul promovează 
diversitatea în mod deliberat (P. Arbo, 2007).  

A. Blyth (2009) consideră că universitatea este „motorul 
economiilor regionale”, prin faptul că misiunea ei se construieşte la 
intersecţia dintre ariile: educaţie şi formare, schimb de cunoştinţe, cercetare, 
inovare, funcţionarea comunităţii şi procesul de căutarea a informaţiilor. 

Consolidarea politicii regionale europene a fost consecinţa iniţiativei 
de a contrabalansa inegalităţile geografice care ar fi putut avea impact 
asupra procesului de integrare economică. Scopul transferurilor 
interregionale a fost accelerarea procesului de restructurare pe termen lung, 
a regiunilor mai puţin dezvoltate, „mobilizarea ” la nivel regional în Europa 
făcându-se în baza principiului subsidiarităţii şi în perspectiva dezvoltării 
unei „Europe a regiunilor” (P. Arbo, 2007). Putem spune că structurarea 
ariei învăţământului superior a avut cumva acelaşi sens al evoluţiei pentru 
că încurajându-se iniţial cooperarea interinstituţională, s-au conturat apoi o 
serie de orientări de nivel macro, care au avut în final consecinţe la nivelul 
funcţionării sistemelor educaţionale naţionale respectându-se diversitatea 
acestora. În acest context se manifestă nevoia instituţiilor de învăţământ 
superior de a se articula partenerilor regionali în vederea dezvoltării de  
strategii comprehensive care să ţină cont de relaţia dintre viitorul 
universităţilor şi viitorul regiunilor (ibidem). 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sinonim celui de dezvoltare 
sustenabilă) a căpătat valenţe distincte din a doua jumătate a secolului XX, 
când, în planul comunităţii internaţionale, s-a sesizat necesitatea unei 
echilibrări între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural şi s-a 
conturat un spaţiu juridic internaţional care susţină dezvoltarea generaţiei 
actuale, fără a compromite şansele de dezvoltare ale generaţiilor  viitoare, 
conform datelor Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă (Centrul 
Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, 2008). Dezvoltarea sustenabilă a 
devenit o sintagmă- clişeu pentru contemporaeitate, definirea ei (prin 
multitudinea de perspective) lasă destul loc pentru “manevre intelectuale”, 
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devenind, în acelaşi timp, o parte a manierismului politic, diferite grupări 
folosind-o în perspective care tind să o îndepărteze de semnificarea 
autentică. Societatea în care trăim ne face ca uneori termenii vehiculaţi, în 
spaţiul discursului politic, să se substituie realităţii pe care o reprezintă 
devenind scopuri în sine (C. Cullingford, 2004b).  

Indiferent de maniera de conceptualizare a dezvoltării sustenabile, e 
recunoscut faptul că educaţia joacă un rol important în planul relaţionării 
sustenabile, prin conştientizarea importanţei problematicii, prin delimitarea 
unui set de valori specifice şi prin influenţarea comportamentului (M. 
Pavlova, 2009). 

Analiza conceptului de sustenabilitate ne atrage atenţia asupra 
consecinţelor pe termen lung şi, implicit, face referire la toţi aceia care ar 
putea suferi în urma unui demers individualist accentuat (orientat doar spre 
satisfacerea intereselor personale), susţine C.Cullingford (2004b). În mod 
obişnuit termenul e valorificat în discursurile vizând mediul, însă în ultima 
vreme gravitează în spaţiul acţiunilor politice, iar în perspectivă imediată 
definesc viziunea politicienilor care încearcă să arate că au “lumea de partea 
lor” (nu atât cu înţelesul de capital uman, ci de problematică a lumii 
contemporane- n.n..). Conceptul devine astfel o victimă a unei excesive 
“dexterităţi verbale ”, iar rezonanţa sa se face simţită la nivelul unei 
multitudini de interpretări, încât, la un moment dat, dacă nu se precizează 
câteva indicii legate de sens, sintagma riscă să devină “dezagreabilă” la 
nivelul discursului şi să se devalorizeze. „Sustenabilitatea” nu poate fi 
separată de conceptul de globalizare, iar această asociere ne atrage asupra 
faptului că prima noţiune nu vizează doar problematica mediului ci implică 
şi o componentă morală: ne aflăm în faţa unei dualităţi de tipul 
„oportunităţi împărtăşite - responsabilităţi împărtăşite” (mijloacele de 
acţiune atrag după sine responsabilizarea pentru acel tip de acţiune), 
problema care se pune este dacă conştiinţa colectivă e dornică să-şi asume 
responsabilitatea ţinând cont că o variantă mai comodă este non-implicarea. 
Sustenabilitatea nu trebuie să rămână doar la nivelul discursului politic 
pentru că are rezonanţe în spaţiul comunităţii academice. Universităţile sunt 
parte din „industria cunoaşterii” şi ajung să fie destinate consumului 
(ibidem). Sustenabilitatea intră în discuţie în spaţiul academic atunci când 
extindem perspectiva temporală de raportare şi luăm în calcul reperele 
dezvoltării personale şi ale evoluţiei comunităţii.  

În sensul în care sustenabilitatea reclamă o serie de competenţe în 
spaţiul cetăţeniei active, comunitatea academică se poate implica, în calitate 
de partener activ, alături de actorii politici, la promovarea acesteia prin: 
identificarea unor noi tipuri de răspunsuri la problematica de interes, 
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lărgirea paletei de alternative şi încurajarea evaluărilor. Fără să existe reţete 
sau măcar o imagine a unei “societăţi sustenabile” trebuie optimizată 
relaţionarea dintre învăţământul superior şi educaţia permanentă într-o 
perspectivă a dezvoltării unei educaţii pentru sustenabilitate (J. Blewitt, 
2004). Învăţământul superior trebuie să se adapteze provocărilor astfel încât 
să propună o “parte a soluţiilor” şi să nu devină o “parte a problemei” (J. 
Parker et al., 2004). Barnett (apud J. Blewitt, 2004) sugerează că un nou tip 
de educaţie urmează să fie dezvoltat în spaţiul învăţământului superior, în 
cadrul căreia studenţii să se angajeze în demersuri caracterizate de 
incertitudine şi să dezvolte noi cadre conceptuale ale înţelegerii. 

P. Arbo (2007) afirmă că sunt patru modalităţi prin intermediul 
cărora universităţile contribuie la o dezvoltare sustenabilă în contextul local: 
practicile propriului management instituţional (care pot fi transferate în 
spaţiul managerial al altor sisteme), sursele de expertiză tehnică pe care le 
pot oferi, misiunea lor culturală şi activităţile în parteneriat cu structurile 
locale şi regionale. Contribuţia în plan regional a universităţilor nu trebuie 
abordată doar din perspectiva impactului pe care l-ar putea avea instituţiile 
de învăţământ superior asupra unor elemente ale sistemului regional, ci 
trebuie văzută ca rezultat al  interdependenţelor dintre multiple niveluri 
acţionale  regionale mediate de universitate, în calitate de actor strategic ce 
beneficiază de oportunitatea de a construi legături actorii sociali, 
demersurile intenţionale şi resursele disponibile.  

Sustenabilitatea poate fi interpretată din două perspective. Prima 
dimensiune este cea ştiinţifică şi evidenţiază problematica schimbării 
climatice şi a efectului de seră, a poluării şi a ameninţării dezastrului de la 
nivelul mediului natural, datorat satisfacerii nevoilor imediate, fără a avea în 
vedere consecinţele pe termen lung ale unui astfel de comportament. Al 
doilea nivel de abordare este cel moral, legat de problematica globalizării, 
de adâncirea distanţei dintre bogaţi şi săraci, de tensiunile generate de 
dinamica suveranitate- intervenţie. Există multiple conexiuni între cele două 
perspective de abordare. Sustenabilitatea implică probleme care vizează 
interese şi valori concurente, însă nu pledează pentru alegerea vreunei părţi 
ci se articulează responsabilităţii cu caracter internaţional. Universităţile 
sunt prinse în spaţiul ethosului competiţional, istoricul prestigiului lor, 
relevanţa şi popularitatea alimentând competiţia. Ne aflăm în faţa unei lupte 
pentru diferenţierea pe piaţă a universităţilor, deşi acestea au avut 
întotdeauna nevoie de o misiune care să însemne mult mai mult decât 
simpla idee de supravieţuire (C. Cullingford, 2004a). 

P. Chatterton şi J. Goddard (2000) afirmă că pentru a avalua 
capacitatea în care instituţiile de învăţământ superior răspund nevoilor 
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regionale e necesar să ţinem cont de o serie de cerinţe ce derivă de la 
nivelul: restructurărilor din spaţiul economiei globale, al schimbărilor la 
nivelul contextelor naţionale de organizare a învăţământului superior, al 
caracteristicilor dezvoltării economice regionale, al politicii regionale, al 
sistemului educaţional regional şi al specificul instituţional. De asemenea, 
relaţiile pe care universităţile le dezvoltă cu stakeholderii le poziţionează ca 
instituţii cu caracter regional. Principiul teritorialităţii poate fi asociat rolului 
universităţii în plan regional cu următoarele condiţii: instituţia să se 
definească prin asociere legală sau la nivelul denumirii cu un teritoriu 
particular, recrutarea beneficiarilor să valorifice strategii  în plan regional, să 
interacţioneze cu parteneri regionali, să ofere servicii comunităţii regionale. 
Rolul instituţiei de învăţământ superior în planul dezvoltării regionale nu se 
manifestă în afara contextului globalizării. 

Autorii susţin noile abordări ale mediului economic din perspectiva 
atitudinii faţă de procesul de învăţare (learning economy). Transferând acest 
concept la nivel regional delimitează sintagma „regiunea care învaţă” 
(learning region), în care învăţarea îşi face simţită prezenţa la nivelul tuturor 
componentelor societăţii şi are în vedere dezvoltarea de coompetenţe 
(acestea nu sunt evaluate doar în plan individual ci şi la nivelul capacităţilor 
de transfer al cunoaşterii de la un grup la altul- în cadrul structurilor 
parteneriatelor public- privat). În al doilea rând, în contextul educaţiei 
permanente se face loc tot mai mult „cunoaşterii hibrid”, care se 
construieşte în contextul relaţiilor interpersonale bazate pe încredere şi 
cooperare. În acest sens universităţile contribuie la trecerea din planul 
„creaţiei cunoaşterii” (cu caracter omogen, disciplinar, ierarhic), la 
„producerea cunoaşterii” (cu caracter eterogen, tranzitoriu, transdisciplinar, 
validată social, reflexivă şi subordonată contextului acţional), în 
conformitate cu modelele cunoaşterii propuse de Gibbons (apud 
Chatterton şi Goddard, 2000). Acestea cu atât mai mult cu cât asistăm la 
declinul capacităţii statelor naţiune de a reglementa sfera activităţii 
economice, mergându-se din ce în ce mai mult după principiul 
regionalizării.  

Deplasarea responsabilităţii decizionale din plan centralizat în plan 
local, marcată în literatura de specialitate de trecerea de la „guvernământ” la 
„guvernare”, implică modificarea rolului actorilor la nivel „sub- naţional”, 
implicit la nivelul universităţilor, a căror misiune  se conturează printr-o 
focalizare teritorială, în spaţiul dezvoltării politice şi economice. Se 
înregistrează astfel o presiune în planul competitivităţii, prin asocierea ei 
beneficiului economic al ştiinţei şi al cunoaşterii în plan regional, fără ca 
instituţia să-şi neglijeze funcţiile sale tradiţionale: de formare şi de cercetare. 
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Din nevoia de a fi competitive, de a răspunde adecvat raportului cost- 
eficienţă şi de a face faţă presiunilor pieţei, activităţile universităţii tind să 
capete o tentă mai comercială, chiar pe dimensiunea formării şi a cercetării 
(M.Harloe şi B. Perry, 2004).  

La intersecţia dintre misiunea instituţiei de învăţământ superior 
(delimitată pe trei paliere: formare – teaching, cercetare- research, servicii în 
slujba comunităţii- service to the community), cu mecanismele funcţionale ale 
regiunii după coordonatele contemporaneităţii (delimitate şi ele pe trei 
niveluri: competenţe- skills, inovaţie- innovation, cultură şi comunitate- culture 
and community), se poate construi un spaţiu al învăţării care să fie responsiv 
nevoilor regionale, după Chatterton şi Goddard (2000). O universitate de 
succes în acest sens va fi de tipul unei organizaţii care învaţă (learning 
organization), şi la nivelul căreia ansamblul înseamnă întotdeauna ceva mai 
mult decât simpla însumare a părţilor, iar o regiune de succes va fi aceea cu 
o dinamică similară la nivelul raportului părţi- întreg, dar care va situa 
instituţia de învăţământ superior pe poziţia cheie la nivelul dezvoltării. Una 
din cele mai importante provocări pe care le întâmpină învăţământul 
superior este aceea de a crea un sistem coerent la nivelul căruia 
stakeholderii din plan regional să fie parteneri în procesul dezvoltării 
capacităţilor resursei umane din plan regional, corespunzător misiunii 
formative a instituţiei educaţionale. Relaţia dintre instituţia de învăţământ 
superior şi regiune, în planul cercetării- trebuie să fie una dinamică, care 
îmbină învăţarea cu munca vizând acumularea de experienţă şi dezvoltarea 
profesională. Contribuţia pe care universităţile o au în planul dezvoltării 
societăţii civile prin intermediul serviciilor oferite asigură cel de-al treilea rol 
al instituţiei educaţionale alături de formare şi cercetare şi se concretizează 
la nivelul: programelor de educaţie a adulţilor  susţinute, programe din sfera 
formării continue, a reconversiei profesionale şi  prin asigurarea accesului 
comunităţii  la facilităţile de care dispune (ibidem). 

Thanki (apud G. Boucher et al., 2003) a studiat contribuţia 
universităţilor în planul dezvoltării regionale în calitate de „instituţii 
economice”, producătoare de cunoaştere, modelatoare de capital uman şi, 
în acelaşi timp,  actori instituţionali aflaţi în relaţie cu structurile regionale. 
Există totuşi, la nivelul literaturii de specialitate contemporane, tendinţa de 
a evidenţia contribuţia universităţilor în spaţiul dezvoltării non-economice a 
regiunilor, mai mult decât implicaţiile instituţiei educaţionale asupra 
economicului regional.  
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Participativitate şi conduită responsivă 

G. Boucher et al. (2003) consideră că intensitatea şi modalităţile de 
angajare a universităţilor în plan regional depind de trei categorii de factori: 
tipul regiunii (centrală sau periferică- studiile de caz realizate de autori 
demonstrează că angajarea e mai importantă la nivelul regiunilor centrale), 
caracteristicile regiunii sub aspectul industrializării (o veche regiune industrială 
exercită un rol conservator prin raportare la participarea universităţilor şi 
construirea unor reţele regionale de învăţare) şi mărimea regiunii (apreciată 
prin numărul stakeholderilor care au în vedere satisfacerea nevoilor cu 
caracter regional). Numărul universităţilor în cadrul regiunii şi structura lor 
joacă de asemenea un rol important în stabilirea rolului lor la nivelul 
dezvoltării regionale.  

Autorii susţin că încadrarea universităţii într-o categorie: „nouă”, 
„veche”, „tradiţională” sau „tehnică”, influenţează modul în care acestea se 
angajează în participarea la nivel regional (nu toate instituţiile de învăţământ 
superior se angajează în planul dezvoltării regionale şi, de asemenea, gradul 
de angajare diferă în cazul celor care adoptă această perspectivă). În 
consecinţă, G. Boucher et al. (2003) delimitează patru categorii de instituţii 
educaţionale, în funcţie de diferenţele existente în plan competiţional şi 
efectele ierarhiei în relaţia dintre universităţi şi regiunile pe care le 
reprezintă: 

- universităţile ca „jucători singulari” (single player) în cadrul 
regiunilor periferice: au un impact mare în spaţiul producerii cunoaşterii şi 
la nivel economic; au capacitatea de a acţiona proactiv şi de a determina 
structurarea „agendelor regionale”; ca tip specific de angajare – încurajează 
antreprenoriatul, facilitează transferul tehnologic; 

- universităţile ca „jucători multipli” (multiplayer) în regiunile 
periferice - localizate la nivelul unor teritorii administrative extinse dar care 
nu sunt sigulare; tipul angajării- constituirea consorţiilor regionale, a 
reţelelor culturale, promovarea regională prin multiplicarea reţelelor de 
comunicare; 

- universităţile tradiţionale în regiunile centrale- tipul angajării: 
planificarea strategică, transferul cunoaşterii, influenţarea dezvoltării 
sustenabile, impact la nivelul educaţional şi al formării; 

- universităţile noi, de tip tehnic, în regiunile centrale- tipul angajării 
ţine de „regenerarea” structurilor urbane.  

 Participativitatea regională nu se asigură doar în plan instituţional ci 
presupune şi dimensiunea implicită a abordării resursei umane iar tipul 
gestionării diversităţii culturale la nivel micro, al funcţionării instituţionale 
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este foarte posbil să se extindă la nivelul local şi apoi, prin extensie, la nivel 
regional. Politicile publice vizând promovarea diversităţii culturale în plan 
regional îşi pun amprenta însă şi în planul funcţionării instituţiilor 
educative, indivizii fiind modalitatea prin care intenţionalitatea devine 
manifestă în plan cognitiv, afectiv- atitudinal şi comportamental. 

T. Bennett (2001) ne atrage atenţia supra a trei tipuri de dificultăţi 
cu care se confruntă politicile vizând diversitatea culturală: dacă ele sunt 
definite în termeni de subsegmente ale politicilor de incluziune socială 
atunci există riscul ca ele să fie adaptate doar la unele grupări sociale care 
reclamă nevoia unor demersuri incluzive şi să minimalizeze susţinerea unor 
practici culturale care reprezintă de fapt repere organizatorice ale vieţii 
culturale. Al doilea risc ţine de tendinţa de „golire de conţinut specific” a 
conceptului şi implicarea politică la nivelul susţinerii tuturor formelor de 
manifestare care sunt fundamentate pe ideea de diversitate, dar care nu 
reflectă în mod necesar relaţionarea cu apartenenţa culturală diversă şi 
dezvoltarea comunităţilor prin raportare la această dimensiune. Autorul 
subliniază că focalizarea politicilor pentru diversitatea culturală trebuie să 
fie asupra: nevoii de noi tehnici de „contracte civice” care să reglementeze 
relaţionarea diverselor categorii populaţionale într-un spaţiu dat. Al treilea 
risc ţine de legătura dintre diversitatea culturală şi activitatea de 
administrare culturală care are tendinţa de „a asambla”, „a distribui”, „a 
evalua”, „a organiza” şi e important să se facă distincţia între provocările pe 
care le lansează prezenţa diversităţii în planul existenţei sociale şi formele de 
expresie ale acestei diversităţi astfel încât politicile să avanseze conduite 
adecvate fiecărei categorii.  

 Considerăm că promovarea diversităţii culturale în învăţământul 
superior trebuie să ţină cont de aceste trei categorii de riscuri pentru a se 
adapta varietăţii necesităţilor determinate de prezenţa diversităţii culturale 
în spaţiul regiunii (de la nivelul căreia îşi recrutează beneficiarii, pe criteriile 
relaţiilor ce se stabilesc între instituţia de învăţământ superior şi spaţiul 
regional- după cum am arătat mai sus): să adopte strategii incluzive însă nu 
cu scop în sine (să nu se limiteze doar la reprezentarea diversităţii culturale 
în spaţiul academic), să facă relaţionarea după „noi tipuri de contracte 
civice” – având ca reper dezvoltarea cetăţeniei democratice, să avanseze 
conduite responsive adecvate pe de o parte provocărilor pe care le lansează 
prezenţa diversităţii culturale în spaţiul academic, iar pe de altă parte, să fie 
preocupate de gestionarea variatelor forme de expresie a diversităţii 
culturale.  

Spaţialitatea nu conţine în sine dinamica structurării sociale, ci 
culturile şi relaţiile sociale dau semnificaţie spaţiului şi „construiesc peisaje” 
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iar teritorialitatea e o formă distinctă a spaţiului social: teritoriul se 
delimitează în planul unei „structuri de control” care influenţează indivizii, 
resursele, fenomenele şi relaţiile manifestate într-un cadru geografic, 
sintetizează R. Korff (2003) concluziile unor studii antropologice. În 
transformarea spaţiului , un rol important îl joacă cunoaşterea iar realitatea 
socială a localului derivă din interacţiunea multiplilor agenţi sociali. 
Organizarea socială şi cultura entităţilor locale dau semnificaţie „uzajului 
spaţiului”, susţine autorul. De aceea abilitatea de a trăi în comunitate 
reclamă un anumit tip de structurare a stilurilor de a gândi şi valorificarea 
acestora în procesul decizional. Khorff subliniază astfel existenţa a trei 
dimensiuni care definesc perspectiva locală: spaţiul, stilurile de gândire (local 
knowledge) şi tipul de organizare. În consecinţă, considerăm noi, e dificil să 
avansăm un model unitar al gestionării diversităţii culturale în perspectivă 
locală, posibilităţile combinatorice ale celor trei dimensiuni permiţând 
particularizări multiple.  

 J.F. Millem (2003), în urma unei analize a literaturii de specialitate, 
distinge o triplă ipostaziere a beneficiiilor diversităţii: în plan individual- 
vizând modul în care experienţele educaţionale şi performanţele academice 
sunt determinate de prezenţa diversităţii în campus; în plan instituţional-
vizează modalităţile în care diversitatea consolidează efecienţa unei 
organizaţii; în plan societal- se referă la la modalităţile în care diversitatea din 
instituţiile de învăţământ superior are impact la nivelul calităţii vieţii în 
societate: susţinerea unor idealuri democratice, dezvoltarea dimensiunilor 
cetăţeniei active, capacitatea de a valoriza serviciile oferite. P. Gurin (apud 
Millem, 2003) delimitează trei categorii de rezultate în planul beneficiilor 
individuale: rezultate ale învăţării -gradul de angajare şi motivaţia studenţilor, 
caracteristicile procesului de învăţare şi rafinamentul abilităţilor intelectuale, 
specificul valorizării competenţelor dobândite în procesul de învăţare; 
rezultate ale procesului democratic exersat în spaţiul academic- angajament civic, 
angajament cultural/rasial; abilităţi ale studenţilor de a coexista şi de a exersa o 
activitate productivă eficientă într-o societate diversă. În plan instituţional se 
subliniază că un climat organizaţional care valorizează diversitatea poate să 
influenţeze în mod pozitiv practicile educaţionale centrate pe beneficiar. 
Conceptualizarea climatului academic orientat spre diversitate, după 
Hurtado (apud Millem, 2003), se realizează la intersecţia dintre forţele 
externe- politicile guvernamentale, programele şi iniţiativele din spaţiul 
politicilor publice şi forţele socio- istorice şi forţele internele care 
marchează contextul instituţional – „moştenirea istorică” a incluziunii 
/excluziunii anumitor grupuri etnice, diversitatea structurală , climatul 
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psihologic- percepţiile şi atitudinile dintre grupuri şi „climatul 
comportamental”- natura relaţionărilor de tip intergrupal.   

În virtutea acestui model analitic putem sublinia rolul promovării 
diversităţii culturale în spaţiul academic, date fiind profundele implicaţii 
sociale care transcend teritoriul educaţional şi configurează anumite 
tendinţe ale evoluţiei în planul dezvoltării regionale.  

Demersuri de reorientare a educaţiei înspre integrarea principiilor, 
valorilor şi practicilor unei dezvoltări sustenabile sunt înregistrate atât în 
planul instituţiilor educaţionale formale cât şi la nivelul altor medii sociale 
ale învăţării, iar aceste tendinţe reclamă poitici şi programe adecvate. 
(UNESCO, 2010). În acest sens UNESCO insistă dezvoltării capacităţilor 
care să permită implementarea unei educaţii pentru dezvoltarea sustenabilă 
prin programele de formare şi demersurile de formare a formatorilor. 
Promovarea diversităţii culturale, considerăm noi ar putea reprezenta o 
componentă importantă la nivelul dezvoltării politicilor educaţionale pentru 
o dezvoltare sustenabilă.  

Promovarea diversităţii în educaţie joacă un rol fundamental în 
spaţiul democratic prin abilitarea studenţilor în sensul unei participativităţi 
autentice: acceptarea perspectivelor plurale, a reciprocităţii, a diferenţelor, 
dezvoltarea capacităţii de a percepe similarităţile într-un context structurat 
plural, creşterea interesului extinderii percepţiei asupra lumii şi stimularea 
participativităţii civice (S. M. Johnson, X. L. Lollar, 2002). 

Relaţionarea dintre dimensiunea politică şi coordonata acţională se 
stabileşte în dublu sens: pe de o parte politicul derivă ca urmare a 
multitudinii de practici acţionale (determinate de maifestarea unei varietăţi 
de iniţiative) din  necesitatea unui cadru de coordonare şi monitorizare a 
activităţilor, pe de altă parte, politicile sunt generatoare de practici 
susţinându-le informaţional, consideră J. Knight şi H. De Vit (1995). În 
aceste condiţii putem afirma că iniţiativele de promovare a diversităţii 
culturale din spaţiul învăţământului superior, prin intensitatea şi presiunea 
numerică cu care se manifestă,  pot genera demersuri politice distincte care 
să le ofere susţinere şi să le asigure un cadru coerent şi posibilitatea 
monitorizării efectelor în plan individual, instituţional şi societal, permiţând 
universităţilor să-şi exercite „misiunea cu caracter regional”. 

 
Analiza resemnificării misiunii universităţii în contextul provocărilor 

„societăţii cunoaşterii”, şi „armonizarea arhitecturii” spaţiului european al 
învăţământului superior pe fundamentul respectului pentru diversitatea 
culturală, permite afirmarea instituţiilor  de învăţământ superior ca parteneri 
activi şi responsabili ai dezvoltării regionale durabile. Promovarea 
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diversităţii culturale se manifestă ca prezenţă explicită sau implicită în 
spaţiul consolidării cooperării academice şi a celei regionale, iar misiunea 
„multifaţetată” a universităţii susţine exprimarea acesteia pe coordonatele 
unei relaţii autentice dintre educaţie şi dezvoltare.  
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