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Studenţii din ziua de astăzi sunt diferiţi de predecesorii săi. 
Majoritatea acestora au deja ca rutină folosirea internetului şi a 
email-ului, a sms-urilor sau a reţelelor de socializare. Acest mod de 
comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Utilizarea TIC 
facilitează procesul de învăţare şi oferă un feedback rapid. Accesul la 
informaţii a creat, de asemenea, noi oportunităţi pentru generarea şi 
transferul de cunoştinţe. Însă, aceste rezultate nu apar pur şi simplu 
doar prin introducerea calculatoarelor în procesul de învăţământ. 
Pentru ca TIC să fie orientat spre perfecţionarea sistemului 
educaţional: este nevoie de o politică adecvată; sunt necesare 
investiţii semnificative în formarea cadrelor didactice şi managerilor; 
sunt necesari tehnicieni calificaţi; este nevoie de finanţare pentru 
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întreţinere, acces la Internet şi modernizare continuă. Aceste condiţii 
sunt dificil de asigurat, în special, în ţările în curs de dezvoltare. 

Încă Schultz (1975) menţiona că progresul tehnologic este de 
natură să ridice valoarea educaţiei în producerea capitalul uman. TIC 
are potenţialul necesar de a îmbunătăţi calitatea învăţării şi de a 
extinde accesul la diverse oportunităţi de studii. Însă, în acelaşi timp, 
TIC schimbă rolul profesorului. În cazul în care Internetul este 
disponibil studentului la orele de curs, profesorul nu mai este 
singura autoritate în auditoriu. Totodată, studenţii vor fi capabili de 
a descărca conţinutul cursului de la o universitate de prestigiu, în 
cazul în care este plasat, gratuit, în regim on-line. Deci, Internetul 
schimbă relaţia ierarhică dintre profesor şi student. Rolul 
profesorului nu mai este de a furniza conţinut, ci mai degrabă de a 
lucra cu studenţii pentru explorarea noilor dimensiuni ale disciplinei.  
În laboratoarele ştiinţifice, software-ul de simulare poate fi folosit 
pentru a reduce timpul altădată irosit cu colectarea datelor şi 
reprezentarea grafică, oferind profesorului şi studenţilor mai mult 
timp pentru analizarea şi interpretarea datelor. 

Educaţia reprezintă o prioritate în era digitală, iar instituţiile de 
învăţământ sunt nevoite să se schimbe şi să se dezvolte accelerat 
pentru a corespunde exigenţelor moderne. Astăzi, tot mai mult este 
promovat învăţământul la distanţă (e-learning, învăţare on-line etc.) 
ca o modalitate optimă de obţinere a cunoştinţelor şi abilităţilor 
necesare  în condiţii favorizante. Învăţământul la distanţă este 
adresat persoanelor de orice vârstă care nu pot fi prezente fizic la o 
instituţie educaţională.  

În mod tradiţional, studiile erau realizate prin corespondenţă 
(intermediar în procesul de învăţare fiind oficiul poştal). Astăzi, 
învăţământul la distanţă implică educaţia on-line (MOOC, massive 
open online course). MOOC-ul a căpătat popularitate în anul 2012, 
fiind considerat, de către publicaţiile de specialitate, „anul MOOC”, ca 
urmare a apariţiei unor furnizori de servicii foarte bine finanţaţi, 
asociaţi unor universităţi de top. Acesta este un program gratuit de 
învăţare la distanţă bazat pe Web, care este proiectat pentru 
participarea unui număr mare de studenţi dispersaţi geografic. 
Universitatea Stanford a oferit primul MOOC în anul 2011 şi de 
atunci consorţiile de universităţi recunoscute şi-au unit forţele pentru 
a crea MOOC-uri, care oferă cursuri online gratuite peste tot în lume.  
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Multe ţări au deja universităţi virtuale. O universitate virtuală 
oferă programe de învăţământ superior prin intermediul 
instrumentariului electronic, de obicei, bazate pe utilizarea 
Internetului. Unele sunt instituţii tradiţionale care asigură învăţarea 
on-line, ca parte a cursurilor universitare extinse, în timp ce altele 
oferă numai cursuri online, considerate ca fiind o formă de 
învăţământ la distanţă. Scopul universităţilor virtuale este de a oferi 
acces populaţiei, care nu ar fi în măsură să participe la un campus 
fizic, din motive, cum ar fi distanţa - în care studenţii locuiesc prea 
departe de un campus fizic pentru a participa la cursuri regulate; şi 
nevoia de flexibilitate - unii studenţi au nevoie de flexibilitatea de a 
studia la domiciliu ori de câte ori este convenabil pentru ei să facă 
acest lucru. 

 Programul academic într-o universitate virtuală este administrat 
prin intermediul TIC, cum ar fi pagini web, e-mail şi alte surse de 
reţea. Exemple de astfel de universităţi sunt: Canadian Virtual 
University (2000), Virtual Global University în Germania (2001), 
Syrian Virtual University (2002), African Virtual University (2003),  
Bulgarian Virtual University (2004) etc. Canadian Virtual University 
este un consorţiu de universităţi canadiene care oferă 2500 cursuri 
on-line şi prin educaţie la distanţă. Sirian Virtual University este o 
instituţie siriană de învăţământ care a fost creată la decizia 
Ministerului Învăţământului Superior. Impresionantă, este existenţa 
unui astfel de minister, separat prin atribuţiile sale de Ministerul 
Educaţiei. Universitatea respectivă oferă educaţie virtuală (folosind 
internetul) studenţilor din întreaga lume. 

Din motiv că universităţile virtuale sunt relativ noi şi distincte, 
apar unele dificultăţi ce ţin de acreditarea şi evaluarea calităţii 
studiilor. 

În esenţă, TIC oferă universităţilor atât oportunităţi, cât şi 
provocări. Prin utilizarea TIC universitatea poate oferi o flexibilitate 
crescută studenţilor. Însă, în acelaşi timp, instituţiile trebuie să 
elaboreze şi să aplice politici adecvate şi să se adapteze rapid noului 
mod de predare şi învăţare. 

Universităţile virtuale trebuie să identifice: principalele tendinţe 
care afectează învăţământul superior; provocările şi oportunităţile cu 
care se confruntă; impactul educaţiei fără frontiere. 
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La etapa actuală, tendinţele predominante se manifestă într-un 
mod aparent contradictorii: 

‐ bogăţie şi sărăcie - creşterea economică se realizează rapid, 
dar se adâncesc inegalităţile; 

‐ sănătate mai bună, dar cu noi ameninţări; 
‐ condiţii de gen îmbunătăţite, dar probleme încă persistente - 

femeile au câştigat mai multe drepturi şi influenţă, şi totuşi, 
inechitatea continuă să persiste; 

‐ democratizarea - deşi au crescut numărul ţărilor guvernate 
democratic, există încă regimuri politice represive şi încălcări cu 
privire la drepturile fundamentale ale omului; 

‐ educaţie, dar nu pentru toţi – deşi, educaţia este un drept al 
omului, milioane de oameni rămân analfabeţi. 

Mediul de învăţământ este influenţat de trei tendinţe majore: 
‐ demografia - populaţia mondială în creştere, urbanizarea, 

migraţia internaţională, societăţile îmbătrânite, boli noi şi vechi, toate 
constituie provocări pentru sistemul de învăţământ; 

‐ globalizarea - tehnologia, provocările economice, integrarea 
politică şi culturală necesită sisteme de învăţământ capabile să reducă 
inegalităţile şi marginalizarea; 

‐ creşterea cunoştinţelor - bogăţia şi bunăstarea unei societăţi 
sunt determinate de capacitatea sa de a instrui şi educa oamenii săi 
să aplice cunoştinţele. 

 Starea sistemelor de învăţământ superior din întreaga lume 
este afectată de o serie de factori, precum: atitudinea orientată către 
consumator în  cadrul universităţii; fondurile financiare 
guvernamentale în scădere; necesitatea învăţării pe tot parcursul 
vieţii, care reclamă noi abordări. În acest context, universităţile se 
confruntă cu unele provocări serioase: îmbunătăţirea calităţii, 
facilitarea accesului la studii, reducerea costurilor; schimbarea rolului 
profesorului; dezvoltarea competenţelor e-learning etc. 
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