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Acest articol relevă constituirea raportului cadru didactic — student, dar şi specificul evoluării acestei relaţii. Autorul ur-
măreşte în ce mod compedenţele psihopedagogice, psihosociale şi manageriale s-au impus şi s-ar putea consolida în activitatea 
didactică din învăţământul universitar artictic.

Formarea conţinuturilor profesionale este o problemă complexă, multidimensională, implicând variabile care acoperă 
toate aspectele comportamentului uman, valori, atitudini, convingeri, aptitudini cognitive şi sociale.

Eficienţa profesională, deşi valoroasă, în viziunea autorului nu este suficientă pentru munca didactică. Ea implică însuşi-
rea unei temeinice şi competente pregătiri pedagogice.

Cuvinte-cheie: cadru didactic, student, competenţă profesională, competenţa psihopedagogică, competenţa psihosocială, 
competenţa managerială, seminarii-dezbateri, conţinuturi profesionale.

The present article reveals the formation of the relationship between the teacher and student and the specific features of the 
evolution of this relation. The author follows the way how the psycho-pedagogical and managerial competences have imposed 
themselves and they could consolidate in the didactic activity of university artistic education.

The formation of professional contents is a complex multilateral problem implying variables that cover all the aspects of 
human behavior, values, attitudes, beliefs, cognitive and social aptitudes.

Professional efficiency, although it is of great value in the author`s opinion, is not sufficient for didactic work. It implies the 
acquisition of thorough and solid pedagogical training.

 Keywords: teacher, student, professional competence, psycho-pedagogical competence, psycho-social competence, mana-
gerial competence, seminars-debates, professional contents.

Conceptul de pedagogie universitară exprimă întregul ansamblu de reflecţii, norme şi mijloace 
catalizatoare pentru pedagogii chemaţi să organizeze, să desfăşoare, să evalueze realizările, capacită-
ţilor necesare specialiştilor cu înaltă calificare profesională, ştiinţifică, precum şi oamenilor devotaţi 
valorilor umane, naţionale şi universale.

Lucrări de prestigiu recunosc lipsa unor studii temeinice privind recrutarea cadrelor didactice, 
pentru învăţământul superior. Însuşi conceptul de cadru didactic universitar ar merita să fie studiat, ce 
înseamnă un ,,bun“ profesor universitar? Cel care atrage simpatia studenţilor, cel care le trezeşte intere-
sul pentru cursul ţinut şi-i face să-l frecventeze cu plăcere, cel care îi stimulează în cercetări şi frămân-
tări personale, cel la care studenţii iau note mari la examen sau la cel care are discipoli străluciţi?
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Incontestabila calitate a unui cadru didactic este pregătirea temeinică şi profundă de specialitate. 
Dar trebuie de constatat că nu orice foarte bun specialist din producţie (în cazul nostru — producţia 
artistică) poate deveni, peste noapte, un bun profesor universitar. Se ştie că lipseşte modalitatea de 
verificare a aptitudinilor şi a pregătirii pedagogice a celui angajat. Inconsistenţa de pregătire psihope-
dagogică pentru cariera didactică dată de învăţământul superior (în special cel artistic) apare tot mai 
frecvent în practica de predare.

Multe din actualele limite ale învăţământului superior artistic îşi au explicaţia în insuficienţa de 
cunoaştere a psihologiei studentului, a metodelor de transmitere a informaţiei, de dezvoltare a creati-
vităţii, etc. Între acestea menţionăm câteva:

— Prioritatea acordată predării în raport cu asimilarea cunoştinţelor;
— Predilecţia pentru metodele expozitive, gen prelegere. Insuficienta utilizare în lecţie a catego-

riilor logico-verbale care să stimuleze interesul studenţilor, participarea lor activă. Astfel deşi, 
răspunzând cerinţelor vremii se manifestă tendinţa de a modifica conţinutul curriculumurilor, 
în pas cu progresul ştiinţei, metodele de învăţământ rămân aceleaşi şi ca urmare conţinuturi 
noi se predau cu metodele învechite şi neadecvate psihologiei studenţilor de azi;

— Insuficienta preocupare pentru stimularea gândirii studentului, a capacităţilor sale creatoare, 
pentru sondarea opiniilor acestuia, pentru verificarea posibilităţilor de interpretare într-o ma-
nieră personală a informaţiei din curs, a aplicării în practică a acestora;

— Insuficienta atenţie care se acordă auditoriului, interesului sau dezinteresului cu care caesta 
urmăreşte expunerea;

— Neglijarea preocupării de abordare interdisciplinară a cunoştinţelor care se impune în mod 
obligatoriu la nivelul învăţământului universitar.

O primă condiţie care se ridică în faţa cadrului didactic este că acesta să fie de o înaltă ţinută profe-
sională, ştiinţifică, cu o convingătoare pregătire şi informare. Conţinutul, modalitatea de prezentare a 
acestuia, limbajul, în general, ,,ţinuta“ ş.a. toate au importanţa lor la fel de mare. Dacă prin conţinutul 
şi forma elevată a expunerilor profesorul câştigă interesul şi încrederea, admiraţia studenţilor, prin 
limbaj şi ţinută corectă devine un model pentru aceştia.

Puterea de a convinge, „persuasiunea afectivă — în viziunea academicianul Vasile Pavelcu, — este 
o cale de o mare eficienţă pe care am ales-o, adeseori, şi nu fără rezultate bune“ [1, p. 73]. Chiar şi 
atunci când dintr-o tendinţă de exagerare a propriei personalităţi, de către studenţi, se nasc idei ,,ori-
ginale“ mai puţin corecte, simpatia şi apropierea, încrederea în puterea judecăţii lor drepte devine un 
mijloc eficace de convingere. De această cale, indirectă, de influenţare credem, că s-a ţinut şi se ţine 
încă prea puţin seama.

Prin noul profil de formare menit să asigure o calitate superioară în pregătirea generaţiei contem-
porane de specialişti, se acordă un rol deosebit dezvoltării competenţelor, deoarece numai un individ 
înzestrat cu competenţe complexe poate asigura mai departe un ritm susţinut al progresului.

Termenul competenţă are o multitudine de definiţii care au evoluat în timp. De origine latină, 
„competenţia“ (în engleză „competence“) ca noţiune, „este capacitatea unei persoane de a corespunde 
cerinţelor dintr-un anumit domeniu“ [2, p. 14].

În învăţământ ca, de altfel şi în alte domenii de activitate, prin competenţă se înţelege concordanţa 
optimă dintre capacităţile individului, condiţiile de lucru şi rezultatul activităţii sale. Ea este apreciată 
nu numai după volumul de informaţii asimilate într-un timp dat, ci şi după gradul de înţelegere a aces-
tora, după uşurinţa integrării lor în sistemul anterior de cunoştinţe şi, mai ales, după priceperea de a 
opera cu acestea (în practică, în rezolvarea unor probleme, în producerea altor informaţii, etc.)

Concepţia de competenţă are o mare valoare aplicativă, încorporează numeroase abilităţi, aduce 
un plus de rigoare procesului de realizare a performanţelor.

În secolul precedent, dar şi la începutul celui de-al XXI-lea secol, au fost prezentate o serie în-
treagă de idei, de matrice metodologice, care sunt în concordanţă cu cercetările şi cerinţele didactice 
contemporane.
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Competenţa profesională a cadrelor didactice, în opinia profesorului Ioan Jinga “ …derivă din ro-
lurilr pe care aceştea le îndeplinesc în cadrul opganizaţiei şcolare(…) Din aceste roluri decurg(…) 
competenţa psihopedagogică, competenţa psihosocială şi managerială“ [ 3, p. 81].

Competenţa psihopedagogică în învăţîmântul universitar artistic este exprimată în proiectarea, 
conducerea, evaluarea procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării viito-
rului specialist din domeniu, precum şi pregătirea şanselor lor de reuşită;

Trebuie să admitem că este necesar să se pornească nu numai de la ce vrea şi poate să comunice 
cadrul didactic, ci şi de la ce şi cum trebuie să-şi însuşească studentul. Stabilirea clară în viziunea taxo-
nomică a obiectivelor fiecărui curs ar trebui să preceadă opera de elaborare. Predarea unei materii se 
face nu pentru a produce biblioteci vii, ci, pentru a-l face pe student să gândească singur după legile 
ştiinţei respective. Este vorba deci de un proces complex de asimilare. Cunoaşterea este în primul 
rând un proces nu un produs; este un adevăr care trebuie avut permanent în vedere în toate activităţile 
didactice.

Cartea cu conţinut psihopedagogic, care ar putea suplini multe lacune şi ar asigura o perfecţionare 
individuală în problematica metodologiei didactice, circulă insuficient în rândul cadrelor didactice 
universitare, şi nu numai în rândul acestora. Aceasta ţine în primul rând de concepţia privind raportul 
dintre informaţia de specialitate şi cea psihopedagogică. În condiţiile în care nu s-a sesizat specifici-
tatea informaţiei psihopedagogice şi complementaritatea ei cu informaţia de specialitate, puţine cadre 
didactice sunt dispuse să consacre studiul metodelor de învăţământ.

Elaborarea unui curs, de exemplu, nu se poate face doar pe baza cunoaşterii temeinice a domeniu-
lui, deşi aceasta este o condiţie indispensabilă.

Competenţa psihosocială este specifică situaţiei de lucru: ea depinde de contextul în care lucrează 
cadrul didactic, de competenţa şi capacitatea acestuia de a-şi aplica priceperile în orice moment dat în 
interacţiunile cu studenţii.

Interesul şi atenţia noastră sunt tot mai mult succitate de 2 aspecte cu profunde implicaţii. În pri-
mul rând, faptul că studenţii de azi, în cea mai mare parte a lor, nu mai sunt studenţii de ieri. Ei devin 
tot mai receptivi la problemele, procesele şi tendinţele social-politice, culturale şi economice contem-
porane. Eforturile de automodelare, de autodepăşire care absorb voinţa unui număr, în creştere, de 
ţinere reflectă, în mare măsură, dorinţa şi aspiraţia spre împlinire nu ca un scop în sine, ci că o condiţie 
a manifestării lor competente în procesele transformatoare ale ţării şi lumii. Aşa se explică şi faptul că 
studentul nu se mai mulţumeşte cu rolul de partener pasiv de obiect în procesul instructiv-educativ.

În al doilea rând, prezintă o deosebită importanţă faptul că studentul, cu o personalitate, oarecum, 
conturată, este, totuşi încă la timpul când mai poate şi trebuie modelat, influenţat şi orientat în cău-
tările sale. Supuşi unor influenţe diferite, într-o lume în care se confruntă istoric moduri distincte de 
viaţă şi gândire, concepţii şi mentalităţi, procese şi fenomene variate, capabili de a produce erori, con-
fuzii ori denaturări, printr-o cunoaştere parţială, spontană şi empirică a vieţii, tinerii studioşi trebuie 
îndrumaţi cu multă competenţă şi dăruire, cu deosebită grijă şi delicateţe, cu un plus de afectivitate. 
Cadrului didactic îi revine, desigur, un rol deosebit în realizarea personalităţii viitorului specialist, în 
sădirea unor convingeri ştiinţifico-aplicative în formarea unor atitudini ferme. Profilul psiho-moral al 
studenţilor, cunoştinţele şi stările lor de spirit — fixate în familie, prin şcoală, colectivele de muncă şi, 
nu mai puţin, printr-o experienţă proprie de viaţă, până a ajunge la universitate — sunt, cu certitudine, 
extrem de eterogene ceea ce explică, fireşte, şi gradul diferit de receptivitate, capacitatea de înţelegere, 
atitudinile extrem de diferite faţă de problemele cursurilor predate. Prejudecăţile, neştiinţa, inerţia, 
formalismul în învăţare sunt fenomene care au, încă, o anumită răspândire. Constatăm faptul că “…
actul educativ trebuie întemeiat pe cunoaşterea vieţii sociale, a cerinţelor comunităţii, pe studiul soci-
etăţii; comunitatea oferă scopuri şi mijloace pentru a forma cetăţeni; (…) instituţia educativă trebuie 
să se articuleze vieţii, să facilizeze experienţe participative, să constituie locul unui antrenament psi-
hosocial pentru viitorul cetăţean“ [ 4, p. 24 ]. Iată de ce raportul cadru didactic — student ridică, fără 
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să exagerăm, numeroase şi delicate probleme de a căror sesizare şi modalitate de dezvoltare depinde, 
în mare măsură, formarea viitorilor specialişti ca persoane capabile să se integreze mediului social în 
care vor exercita profesiunea.

Competenţa managerială în învăţământul artistic este orientată spre organizarea şi conducerea 
grupelor de studenţi. De exemplu, menţinerea studenţilor în acea stare stimulativă pentru ca aceştia 
să-şi îndeplinescă sarcinile în procesul de învăţare şi să se manifeste creativ.

Au o largă audienţă cursurile şi seminariile în care abordarea tematicii în studiu nu se face rigid, 
blocând eventualele puncte de vedere diferite, cele care îndeamnă spre reflecţii, spre căutări pentru a 
găsi răspunsuri. Un curs sau seminar în care se pun probleme, se ridică semne de întrebare şi se cer 
clarificări prin confruntarea opiniilor studenţilor devine activ, un stimulent pentru gândirea proprie 
a acestora.

În acest context, scoatem în valoare seminariile — dezbateri care devin tot mai utile şi apreciate. 
Seminariile de dezbateri sunt cele care solicită interes gândirea şi nu numai memoria, sunt cele care să-
desc legăturile de încredere, de cunoaştere reciprocă între profesor şi student, stimulează participarea 
voluntară a studenţilor la discuţii. Acestea — în măsura în care studentul vine în întâmpinarea actului 
de educare şi instruire, se manifestă receptiv la eforturile dascălilor de a-l instrui şi modela — atrag 
atenţia asupra importanţei activităţii independente a studenţilor, a semnificaţiei studiului individual 
al acestora. Seminariile — dezbateri solicită, incontestabil, intensificarea muncii independente. Fireş-
te, este vorba — în acest caz — nu, de activitatea de învăţare care presupune doar citirea şi recitirea 
notelor de curs, procedeu foarte utilizat încă de studenţi; nici de citirea, doar, a unor fragmente de 
bibliografie selectivă recomandată. Aceasta este munca individuală din care lipseşte, cu certitudine, 
independenţa în gândire.

Nu este suficient să vorbim de o muncă individuală, ori cum ar fi ea, ci de una independentă; inde-
pendenţa dar nu izolată, ruptă de eforturile de echipă ale şcolii, ale dascălilor; nu de una la întâmplare 
şi neorganizată, ci de una orientată, îndrumată şi controlată de cadrul didactic universitar. Studentul 
trebuie ghidat spre un demers personal de investigare şi documentare, spre o cunoaştere directă a 
izvoarelor informaţionale, spre explozia de cuceriri ale raţiunii umane. Astfel, cursurile vor deveni o 
invitaţie la lectură şi munca personală prin care viitorii specialişti vor intra direct în posesia bogăţiei 
de fapte şi idei, procese şi curente, etc. Stimulând, dar şi orientând investigaţia personală, ei vor şti să 
discearnă critic, să selecteze din multitudinea discursurilor, să lege teoria de viaţă, să se ridice de la 
individual la general, de la concret la teoretic. Aşa vor dobândi puterea dialogului, siguranţa opiniei 
personale, vor deveni interesaţi, activi, de o certă valoare ştiinţifică.

În urma celor expuse mai sus, potrivit ideilor menţionate, am ajuns la următoarele concluzii:
— În ansamblul procesului instructiv-formativ din învăţământul universitar artistic, alături de 

celelalte discipline de profil, trebuie dezvoltate competenţele pedagogice ale viitoarelor cadre 
didactice în vederea formării unor specialişti, creatori talentaţi cu un înalt spirit al responsabi-
lităţii profesionale;

— Lipsa cursului psihopedagogic în curricula de la ciclul doi universitar (masterat) în Academia 
de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a produs o insuficientă pregătire a viitoarelor cadre didactice, 
profesionişti din învăţământul superior artistic;

— Constatăm, cu regret, o adâncă contradicţie între ofertă şi cerere de materiale didactice şi alte 
surse de informare de către cadrele didactice din învăţământul universitar artistic. Informaţia 
psihopedagogică şi complemementaritatea ei cu informaţie de specialitate este încă sub nivelul 
ofertei cantitative de materiale în problematica metodologiei didactice;

— De construirea relaţiei cadru didactic-student, nu numai pe bază de cooperare, ci şi pe explora-
re continuă, de colaborare cu cercetarea, în rezolvările de probleme, în creaţie depinde promo-
varea valorilor profesionale, adică de construcţia axiologică pe linia căutării profesionalizării 
active;
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— Educaţia reprezintă principalul context în care se realizează socializarea individului, adică for-
marea şi dezvoltarea sa ca membru cu drepturi depline al societăţii în care trăieşte. Seminariile 
metodologice, sesiunile de comunicări şi simpozioanele ştiinţifice, mesele rotunde, concursu-
rile, etc. pot stimula dezbaterea contradictorie a opiniilor, valorificarea rezultatelor eforturilor 
de autoformare şi autodepăşire a studenţilor şi masteranzilor, viitorilor profesionişti în dome-
niul cultural-artistic;

— O modalitate a sporirii interesului pentru studiu la studenţi sunt seminariile de dezbateri. Dez-
baterea poate constitui un mijloc eficient de analiză aprofundată a unor fapte pe care activitatea 
zilnică ni le oferă, fără de care viitorii intelectuali din domeniul culturii nu trebuie să fie străini. 
În cadrul seminariilor-dezbateri la studenţi se cultivă metoda argumentării, accentuându-se pe 
rezolvarea unor probleme reale sau posibile;

— Învăţământul superior artistic oferă un cadru corespunzător pentru activitatea independentă 
a studenţilor şi masteranzilor, a semnificaţiei studiului individual al acestora. Spre regret, con-
statăm că nu este încă suficient generalizată deprinderea şi priceperea de muncă independentă 
la studenţi şi masteranzi. În acest sens, credem că este absolut necesar să se acorde o mai mare 
importanţă activităţii ştiinţifice de durată a studenţilor începând cu primii ani, cu găsirea unor 
forme care să trezească interesul, curiozitatea ştiinţifică, pasiunea pentru cercetare, reflectarea 
teoriilor în practica de viaţă şi de specialitate. Astfel, condiţia necesară din curriculumuri-
le universitare contemporane, şi anume, contactul indirect or lucrul individual al studentului 
şi-ar găsi mai pe larg aplicabilitatea; ar spori exigenţa la seminarii şi examene, acordându-se 
calificative în funcţie de activitatea suplimentară a studentului; ar fundamenta competenţele 
viitorilor specialişti din învăţământul superior la general şi ale celor din învăţământul superior 
artistic în special; ar condiţiona, în sfârşit, prin raportul cadru didactic — student, succesul 
muncii instructiv educative în formarea conţinuturilor profesionale.
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