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Învăţământul superior ca domeniu de cercetare
Învăţământul superior, ca domeniu de cercetare, a început să se dezvolte începând cu anii ’60
(Clark & Neave, 1992: xxiv), datorită faptului că acest sector al societăţii devenea din ce în ce mai
important şi astfel genera şi mai multă atenţie din partea oamenilor de ştiinţă. Costurile în creştere,
precum şi complexitatea ridicată ce genera în cel mai bun caz confuzie, au creat nevoia unor analize
pertinente ale domeniului, nevoia unei mai bune înţelegeri şi a unor analize sistematice ale
domeniului, care să ofere soluţii la problemele apărute.
Cercetarea învăţământului superior este cunoscută la nivel internaţional ca “institutional
research” (cercetare instituţională). Atragem atenţia că deşi termenul este mai larg, acesta se referă
strict la cercetarea care are ca obiect de studiu instituţiile de învăţământ superior.
La nivel mondial, instituţii precum OECD (http://www.oecd.org/edu/imhe/aboutimhe.htm),
Banca Mondială (www.worldbank.org/education/tertiary), sau UNESCO (www.cepes.ro) au structuri
specializate în colectarea şi analizarea de date privind învăţământul superior.
De asemenea, numeroase instituţii individuale de învăţământ superior au centre specializate.
Dintre cele mai prestigioase astfel de centre, amintim:

Centre
for
International
Higher
Education
(Boston
College)
–
http://www.bc.edu/research/cihe.html

Centre
for
Higher
Education
Policy
Studies
(University
of
Twente)http://www.utwente.nl/mb/cheps/

Planning and Institutional Assessment (Penn State)http://www.opia.psu.edu/

The International Centre for Higher Education Research Kassel (Kassel Universitaet)
http://www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher
În cadrul UBB, echivalentul acestor centre este CDUMC (Centrul de Dezvoltare Universitară
şi Management al Calităţii (http://centre.ubbcluj.ro/cdu/).
În ceea ce priveşte asociaţiile cercetătorilor din domeniu, amintim:
EAIR – European Association for Institutional Research (http://www.eairweb.org/who-weare/) - asociaţie la nivel european, cu activitate şi vizibilitate internaţională, care organizează câte o
conferinţă anuală cu participare foarte numeroasă, la nivel mondial.
SRHE – Society for Research into Higher Education (http://www.srhe.ac.uk/) - asociaţie
britanică, cu activitate la nivel internaţional, care organizează câte o conferinţă anuală cu participare
din întreaga lume.
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