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Rezumat 

 

 Prezenta teză reprezintă o lucrare manifest pentru restructurarea învățământului superior, 

un învățământ ce acordă importanța cuvenită propriilor studenți și a nevoilor lor de dezvoltare 

multilaterală, nu doar profesională. Analiza percepțiilor studenților colectate prin intermediul 

unei cercetări calitative, dar și prin intermediul uneia cantitative demonstrează o ruptură între 

ceea ce oferă instituțiile de învățământ superior și ceea ce societatea contemporană are nevoie în 

materie de formare. Tocmai această ruptură este problema pe care strategia de marketing 

educațional propusă în cadrul aceste lucrări își propune să o soluționeze printr-un prim pas 

esențial, decisiv, dar insuficient către redescoperirea respectului în adevăratul sens prin plasarea 

oamenilor și a nevoilor lor în centrul tuturor deciziilor managementului instituțiilor de 

învățământ superior. Conștientizarea faptului că nu există o competiție, o contradicție între 

nevoile diverșilor actori din sistemul educațional alături de credința că orice demers educațional 

nu este lipsit de durere reprezintă fundația unui sistemul educațional ce renunță la formele fără 

fond și se adaptează nevoilor atât de diverse de formare ale oamenilor prin îmbrățișarea 

evoluțiilor societății contemporane și nu ignorarea lor. 

 

 

 

 

 


