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Rezumat

În acest articol prezentãm rezultatele unei cercetãri care a avut ca scop evaluarea importanþei pe care o
acordã liceenii continuãrii studiilor ºi a modalitãþilor de informare utilizate în vederea alegerii facultãþii. În
planul determinãrilor sociale, putem spune cã interesul pentru a urma cursurile învãþãmântului superior core-
leazã cu statutul economic al familiei, respectiv cu nivelul de educaþie al pãrinþilor. Subiecþii aleg facultatea
pe criteriile „ce li se potriveºte“ ºi „ce este de viitor“. În absenþa unor programe de consiliere profesionalã,
elevii infereazã „ce li se potriveºte“ ºi „ce este de viitor“ în interacþiunea cu alte persoane importante (pãrinþi,
profesori, colegi). Am formulat un model de tip pâlnia cauzalitãþii care stã la baza procesului decizional
într-o astfel de situaþie.

Cuvinte-cheie: educaþie, gen social, pâlnia cauzalitãþii.

Abstract

The present article debates on the results of a survey that aimed at revealing the importance that high
school students pay to education and the sourses of information they use when deciding to go to a particu-
lar faculty. When analysing social factors, we found out that their interest in higer education correlates with
the economic status of their families and the level of education of their parents. The subjects declared they
choose a faculty „whicht suits them“ and „which has with good prospects“. In absence of some professional
counceling programs, high schools students infer about „which suits them“ or „which has good prospects“
when they interact with other significant persons (parents, teachers, peers). Thus we suggest a funnel of causal-
ity model, as a base of the career decision for high scool students.

Key words: education, gender, funnel of causality.

Pentru ca o economie bazatã pe cunoaºtere sã funcþioneze, este necesar un sistem de
învãþãmânt performant sã aibã absolvenþi cu o pregãtire teoreticã ºi practicã compatibile cu
exigenþele tot mai ridicate ale pieþei muncii. Uniunea Europeanã, în urma întâlnirii Consili-
ului European de la Lisabona (2000), ºi-a propus sã deþinã cea mai dezvoltatã economie bazatã
pe cunoaºtere, iar cetãþenii sãi sã se bucure de locuri de muncã mai multe ºi mai bune
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(http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm., 18.10.2008). Plecând de la acest dezi-
derat, importanþa relaþiei dintre politica europeanã în domeniul ocupãrii forþei de muncã ºi
cea din domeniul educaþiei reiese ºi din faptul cã în Decizia 2005/600/EC privind liniile direc-
toare ale ocupãrii forþei de muncã, cinci din cele opt obiective ºi standarde (goals and bench-
marks) se referã la educaþie. Educaþia face parte din categoria bunurilor sociale dezirabile
deoarece consumul acesteia de cãtre indivizi are efecte externe pozitive, avantajele indivi-
duale fiind împletite cu beneficiile sociale (Zamfir, 1995, 28). În condiþiile presiunii tot mai
mari asupra statului bunãstãrii, provocate în primul rând de competiþia economicã globalã ºi
de îmbãtrânirea populaþiei, sistemul public de învãþãmânt este vãzut nu atât ca o formã de
redistribuire a bunãstãrii datoratã gratuitãþii serviciilor sale, ci mai degrabã ca o formã de inves-
tiþie în vederea dezvoltãrii economice ºi sociale. În acest sens, Anthony Giddens (1998/2001)
propune doctrina celei de a treia cãi, în care o componentã esenþialã este cea a investiþiei edu-
caþionale în oameni. 

În ciuda importanþei educaþiei pentru dezvoltarea individualã, William K. Cummings atrage
atenþia cã, în societatea informaþionalã, ºcoala în forma ei clasicã face cu greu faþã alterna-
tivelor informaþionale (media, internet etc.), iar adolescenþii se declarã adesea plictisiþi de ºcoalã
(Cummings, 2003/2007, 273). Sistemul de învãþãmânt clasic bazat pe dimensiunea teoreticã
este supus criticilor, iar, mai nou, „accentul este pus pe învãþare prin experienþã practicã ºi
muncã“ (Giarini ºi Maliþa, 2005, 55). 

În contextul acestor provocãri, devin relevante cercetãrile care urmãresc importanþa acor-
datã de elevi continuãrii studiilor ºi modalitãþile de informare folosite, care preced decizia
alegerii unui instutuþii de învãþãmânt superior.

Condiþionarea socialã în decizia de a alege o facultate

Pentru a surprinde mecanismul deciziei de a urma o facultate, la elevii bucureºteni, am rea-
lizat o anchetã sociologicã bazatã pe tehnica chestionarului. Eºantionul (N=1428) pe care s-a
realizat cercetarea este reprezentativ la nivelul claselor a XII-a din Bucureºti pentru anul ºcolar
2006-2007, cu o marjã de eroare de +/– 2,6% la un nivel de încredere de 95%. Eºantionarea
a fost probabilistã stratificatã bistadialã, prin împãrþirea într-o primã etapã a populaþiei cerce-
tate în opt straturi folosind ca ºi criterii de stratificare performanþele liceenilor la olimpiadele
naþionale (licee cu olimpici ºi licee fãrã olimpici) ºi profilul claselor (real, uman, tehnic,
artistic/sportiv). Dupã ce am împãrþit populaþia în cele opt straturi, am extras aleator un numãr
de 60 de clase proporþional cu mãrimea straturilor, plecând de la premisa cã mãrimea medie
a unei clase este de 25 de elevi. Aplicarea chestionarelor a fost realizatã în luna mai a anului
2007, de cãtre 50 de studenþi ai Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice din cadrul SNSPA.  

Eºantionul este compus în majoritate din elevi de sex feminin (58,24%), iar profilul cu
procentul cel mai mare este cel real (46%), urmat de cel tehnic (27%), uman (23,24%), respec-
tiv artistic /sportiv (3,22%). Aºa cum reiese din Tabelul 1, elevii de sex masculin sunt mai
prezenþi în clasele cu profil real ºi tehnic, pe când cei de sex feminin în clasele cu profil uman
(χ2 = 52.817, p<0.000). Aceastã distribuþie pe genuri tinde sã se continue la nivelul facultãþilor.
Cel puþin la nivelul intenþiilor, elevele au afirmat cã se vor înscrie în primul rând la facul-
tãþi umaniste (cu specializãri în comunicare ºi relaþii publice, jurnalism, litere, limbi strãine,
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psihologie, drept etc.), iar elevii s-au arãtat mult mai interesaþi în comparaþie cu elevele de
facultãþi cu profil tehnic (construcþii, electronicã, electrotehnicã etc.). 

Tabel 1. Distribuþia elevilor în funcþie de sex ºi profilul clasei

În momentul anchetei sociologice, 73% dintre respondenþi erau deciºi cu privire la fac-
ultatea pe care doreau sã o urmeze. Putem spune cã cei care s-au decis în primul rând sunt
elevele, relaþia dintre variabila „luarea deciziei cu privire la facultate“ ºi variabila „sex“ fiind
una semnificativã (χ2 = 15,452, p<0.000). Relaþia dintre cele douã variabile poate sã fie un
argument pentru existenþa unui nivel de maturitate superior în rândul elevelor, însã, dacã luãm
în considerare variabila „media generalã obþinutã în anul ºcolar precedent“, putem spune cã
nu sexul este variabila cauzã, ci performanþa ºcolarã. Putem observa cã elevii cu medii mai
mari – iar elevii de sex feminin au medii mai mari (Tabel 2) – sunt într-un procent mai mare
deciºi cu privire la facultatea pe care doresc sã o urmeze (Tabel 3). Relaþia semnificativã din-
tre variabila „media generalã din anul precedent“ ºi variabila „sex“ (χ2 = 86,045, p<0.000),
pe de o parte, ºi variabila „luarea deciziei cu privire la facultate“ (χ2 = 194,945, p<0.000),
pe de altã parte, aratã cã principalul factor care determinã luarea deciziei cu privire la alegerea
facultãþii este cel al performanþei ºcolare. Elevii care iau note mari (între 8 ºi 10) considerã
cã pentru reuºita în viaþã este important sã urmezi o facultate ºi decid, în urma consultãrilor
ºi a unui efort de obþinere a informaþiilor, ce facultate sã urmeze.   

Tabel 2. Relaþia dintre media generalã din anul precedent ºi variabila sex

Tabel 3. Relaþia dintre decizia cu privire la alegerea facultãþii ºi media generalã din anul
precedent

În evaluarea deciziei cu privire la alegerea unei facultãþi trebuie sã þinem cont de douã
variabile importante pentru destinul educaþional al elevilor: „ultima ºcoalã absolvitã de cãtre
pãrinþi“ ºi „nivelul economic al familiei“. Raymond Boudon (1990, 168-182), plecând de la
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Media generala din anul ºcolar precedent

între 6 ºi 6.99 între 7 ºi 7.99 între 8 ºi 8.99 între 9 ºi 10

V-aþi decis deja
ce facultate sa
urmaþi? 

Da 39,62 57,27 81,54 91,23

Nu 60,38 42,73 18,46 8,77

Sexul

Feminin Masculin

Media
generalã
din anul
precedent

6 - 6.99 34.58 65.42

7 - 7.99 48.11 51.89

8 - 8.99 59.21 40.79

9.00 - 10 75.35 24.65

Profilul clasei Total

real uman tehnic artistic/sportiv

Sexul Feminin 312 244 224 33 813

Masculin 324 94 152 13 583

Total 636 338 376 46 1396
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studiile lui Lester C. Thurow (1972), atrage atenþia asupra faptului cã „nu avem nici un motiv
ca sã ne aºteptãm ca sporirea considerabilã a cererii de educaþie, la care asistãm în societã-
þile industriale, sã fie asociatã unei creºteri a mobilitãþii sociale, deºi ea este însoþitã de o
reducere incontestabilã a inegalitãþii ºanselor în domeniul ºcolar“. În aceastã cercetare, putem
observa cã nivelul de performanþã ºcolarã este mai mare în cazul elevilor ai cãror pãrinþi au
studii universitare sau postuniversitare (Tabel 4). Putem observa cã 54.21% dintre elevii care
au obþinut în anul ºcolar medii generale între 6 ºi 6.69 au mame a cãror ultimã ºcoalã este
liceul, iar peste 45% dintre cei cu medii cuprinse între 9 ºi 10 au pãrinþi cu studii superioare.
Privind cãtre viitor, putem estima cã aceastã inegalitate la nivelul educaþional se va menþine,
pentru cã existã o relaþie semnificativã între variabila „decizie cu privire la alegerea facultãþii“
ºi variabila „ultima ºcoalã absolvitã de mamã“ (χ2 = 68,013, p<0.000), respectiv „ultima ºcoalã
absolvitã de tatã“ (χ2 = 79,138, p<0.000). Mai mult, existã o relaþie semnificativã ºi între vari-
abila „veniturile familiei“ aºa cum sunt percepute de subiecþi ºi variabila „decizia cu privire
la alegerea facultãþii“ (χ2 = 24,657, p<0.000). 

Tabel 4. Relaþia dintre media generalã obþinutã în anul precedent ºi ultima ºcoalã absolvitã
de pãrinþi 

Putem conchide cã în decizia de a urma studiile universitare, factorii importanþi sunt nivelul
de educaþie al pãrinþilor ºi nivelul economic al familiei. O politicã educaþionalã prin care sunt
acordate ºanse egale tuturor elevilor nu are ca efect, dupã cum demonstreazã ºi Raymond
Boudon (1990), o diminuare a inegalitãþii sociale prin creºterea mobilitãþii sociale. Aceastã
problemã meritã o analizã mai detaliatã care însã depãºeºte obiectivele studiului de faþã.

Aceastã abordare subliniazã dimensiunea sociodemograficã, însã nu putem sã nu luãm în
calcul ºi factorii psihosociologici care sunt implicaþi în luarea deciziei. Care este rolul raþio-
nalitãþii ºi raþionalizãrii deciziei în contextul factorilor socializanþi poate fi explicat prin mode-
lul pâlnia cauzalitãþii.
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Media generalã din anul ºcolar precedent

între 6 ºi 6.99 între 7 ºi 7.99 între 8 ºi 8.99 între 9 ºi 10

Ultima
ºcoalã
absolvitã
de mamã

ºcoala generalã 5.61 6.51 3.09 1.65

liceu 54.21 43.49 34.23 28.1

studii postliceale 12.15 16.51 12.58 16.25

facultate/studii
postuniversitare

13.08 20.7 36.08 45.45

nu ºtiu/nu rãspund 14.95 12.79 14.02 8.54

Ultima
ºcoalã
absolvitã
de tatã

ºcoala generalã 6.67 5.37 2.27 1.39

liceu 45.71 42.52 31.2 27.78

studii postliceale 14.29 14.02 12.4 10.83

facultate/studii
postuniversitare

13.33 26.17 36.57 49.44

nu ºtiu/nu rãspund 20 11.92 17.56 10.56
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Decizia de a alege o facultate din perspectiva 
modelului pâlniei cauzalitãþii

Decizia de a urma o facultate ºi, mai departe, selecþia uneia sau unora dintre facultãþile
existente este un proces supus unor influenþe sociale diverse, despre care se cunoaºte prea
puþin în România. Întrebaþi „de ce au optat pentru aceastã facultate“, studenþii anului I exprimã
adesea puncte de vedere dezirabile social ºi, în final, o raþionalizare a procesului decizional
în sine: „am simþit cã mi se potriveºte“, „e un domeniu de viitor“, „am auzit cã poþi lucra în
mai multe domenii dupã terminarea ei“. În realitate, procesul decizional este puþin evidenþiat
celui care întreabã, pentru cã nu ºtim la ce se referã subiectul când spune cã „a simþit cã i se
potriveºte“. În condiþiile în care, în România, nu existã un serviciu de orientare profesionalã
a elevilor spre anumite profesii (ºi deci facultãþi) care se potrivesc aptitudinilor lor, alþi fac-
tori socializatori – familia, profesorii, pãrinþii – sunt cei care le spun elevilor „ce li s-ar potrivi“.
Problema sinelui-oglindã (looking-glass self) marcatã exemplar de Charles H. Cooley
(1902/1922) se poate aplica aici: subiecþii infereazã despre anumite calitãþi pe care le au din
interacþiunea cu ceilalþi ºi, desigur, este interesant de aflat pe care dintre aceºti terþi (pãrinþi
profesori, colegi etc.) îi crediteazã cu competenþe superioare în a defini „ce li se potriveºte“.

În ce priveºte afirmaþia „este un domeniu de viitor“, care apare obsesiv în raþionalizãrile
elevilor privind procesul alegerii unei facultãþi, lucrurile par a fi mai complicate. Ce anume
le semnaleazã elevilor „ce este de viitor ºi ce nu este de viitor?“. În absenþa unor statistici
concrete ºi public accesibile care sã dea seama asupra situaþiei absolvenþilor diferitelor forme
de învãþãmânt ºi, în particular asupra absolvenþilor de învãþãmânt superior ºi asupra carierei
profesionale a acestora pe timp mediu ºi lung de la terminarea facultãþii, nu putem spune cã
subiecþii au o reprezentare raþionalã asupra succesului unei anume facultãþi în confruntarea
„cu viitorul“. Alþi indicatori au în vedere indivizii, când infereazã asupra orientãrii spre viitor
a facultãþii pe care o aleg. Ipoteza noastrã, în cercetarea de faþã, s-a îndreptat spre alte instanþe
socializatoare: mass media ºi internetul. În Barometrul de Opinie Publicã, mai, 2006, cerc-
etare realizatã la nivel naþional, pe un eºantion reprezentativ de 2004 persoane cu o eroare
de +/– 2,3 %, se surprindea faptul cã 83% din totalul populaþiei se uitã zilnic la televizor ºi
cã timpul mediu alocat vizionãrii emisiunilor TV este între 2 ore ºi 20 minute într-o zi obiºnuitã
de lucru ºi de 3 ore ºi 20 minute, în weekend, subiecþii preferând, în proporþie de 70% sã
vadã zilnic ºtirile. Dacã adãugãm faptul cã 44% dintre respondenþi declarau, în cadrul aceleaºi
cercetãri, cã ascultã zilnic radioul ºi doar 13% dintre ei cã citesc zilnic un ziar local sau naþional,
preferând (26%) sã urmãreascã revista presei la radio sau TV, putem porni de la ipoteza cã
televiziunea ºi, în plan secundar, radioul sunt principalele surse care pot da detalii despre
domeniile „care sunt de viitor“. 

În sfârºit, informaþii specifice despre fiecare facultate în parte, despre specializãrile oferite,
în ce domeniu poþi lucra dupã terminarea acesteia etc. sunt, de obicei, obþinute din materi-
alele de promovare ale instituþiilor în cauzã (broºuri, pliante), de pe site-ul acestora sau site-
uri specializate, sau direct de la secretariatul facultãþii. Am considerat cã aceste detalii fac
parte dintr-o etapã avansatã a procesului decizional, când prin consultare cu instanþele socia-
lizatoare menþionate (pãrinþi, profesori, colegi, prieteni) subiectul a ajuns la concluzia cã „i
se potriveºte“ facultatea, iar din informaþiile oferite de media a putut încadra domeniul ca
„fiind unul de viitor“. În aceastã etapã ulterioarã, când subiectul cautã informaþii detaliate,
direct de la sursã, este interesant de analizat ce anume informaþii ar trebui cu necesitate
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furnizate. Barometrul de Opinie Publicã, mai 2006, la care ne-am referit anterior, a avut ca
subiect central accesul la media, inclusiv internet, surprinzând faptul cã doar 16% dintre români
aveau, la acea datã, un calculator cu acces la internet în propria gospodãrie. Însã, acelaºi studiu
aratã cã 90% dintre elevii de liceu (din mediul urban) ºtiu sã utilizeze un calculator, spre deose-
bire de pãrinþii lor (47% dintre cei cu studii liceale ºi din mediul urban ºtiau sã utilizeze un
calculator ºi 89% dintre cei cu studii superioare ºi din mediul urban). Având în vedere cã ma-
joritatea facultãþilor din România pun la dispoziþia publicului interesant site-uri unde pot fi
gãsite detalii privind specializãrile facultãþii, modalitatea de admitere, programele educaþionale
oferite etc., este interesant în ce mãsurã acestea constituie elemente decisive în procesul
decizional, chiar în etapa sa târzie, aºa cum am arãtat anterior ºi, desigur, ce informaþii ar fi
util sã conþinã. Trebuie sã avem în vedere ºi faptul cã aceste informaþii sunt filtrate în mare mã-
surã de elevi, care au abilitãþi superioare de navigare pe internet, comparativ cu pãrinþii lor,
dupã cum aratã datele. Însã, la acest nivel, am presupus cã subiectul are deja o imagine despre
facultãþile pe care le acceseazã, imagine care se formeazã în etapele anterioare sub influenþa
pãrinþilor, profesorilor, prietenilor ºi a mass media (în special, televiziunii ºi radioului).

Cercetarea noastrã a urmãrit, în primul rând, sã identifice sursele de influenþã care inter-
vin în decizia de a urma o anume facultate (pãrinþi, colegi, diriginte, prieteni, profesori etc.)
ºi sã identifice elementele pe care elevii le considerã a fi cele mai importante în cest proces
decizional. Figura 1 aratã cã elevii iau în considerare în alegerea unei facultãþi în primul rând
pãrerile familiei (pãrinþilor), apoi ale profesorilor ºi ulterior ale prietenilor.

Figura 1. Cu cine ºi în ce mãsurã ar trebui sã se consulte tinerii în alegerea facultãþii

Dupã modelul propus de Angus Campbell, Philip E. Converse, Warren E. Miller ºi Donald
E. Stokes (1960) în lucrarea The American Voter, putem vorbi de o „pâlnie a cauzalitãþii“ în
alegerea facultãþii, la elevii de liceu. Cei patru cercetãtori americani formulau modelul fun-
nel of causality referindu-se, în general, la modul în care se ajunge la o opinie în legãturã cu
o problemã de interes ºi la faptul cã factorii care influenþeazã formarea unei opinii stabile (în
cazul nostru, luarea unei decizii) acþioneazã separat sau în conjuncþie, vorbind practic de patru
factori care intervin decisiv: influenþa colegilor, influenþa pãrinþilor, influenþa prietenilor ºi
influenþa judecãþilor proprii.
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Figura 2. Modelul pâlnia cauzalitãþii pentru alegerea facultãþii

Deºi a fost propus iniþial pentru a explica influenþele directe exercitate din mediul social
proxim individului, privind formarea opþiunilor electorale, modelul lui Angus Campbell ºi al
colaboratorilor sãi a fost adoptat ulterior în explicarea proceselor decizionale din diferite
domenii (W.R. Mebane, 1990; D.M. Wood, 1997; J. Mahoney ºi R. Snyder, 2000; M.M. Lebe-
deva, 2002).

Pentru prezenta cercetare am propus un model de tipul funnel of causality pentru expli-
carea procesului decizional al elevilor în alegerea unei facultãþi (Figura 3) urmãrind concomi-
tent: A – influenþa profesorilor, B – influenþa pãrinþilor, C – influenþa prietenilor ºi colegilor
ºi D – influenþa judecãþilor proprii. Am considerat deci cã procesul deciziei are loc de-a lun-
gul unor secvenþe temporale diferite unde, la fiecare nivel, se conjugã influenþe distincte: Spre
exemplu, în momentul T2, când subiectul a aflat deja ce „i se potriveºte“ prin interacþiunea
cu profesorii (momentul T1), influenþele prietenilor/colegilor se vor conjuga cu cele ale
pãrinþilor (care îi transmit „ce este de viitor“) ºi, rezultanta acestora cu propriile pãreri la
momentul T3, când se presupune cã subiectul s-a informat el însuºi ºi are informaþii mai
nuanþate despre facultãþile pentru care ar putea opta. Dupã cum se exprimã ºi Angus Camp-
bell, procesul decizional poate fi mai scurt sau mai întârziat, lucru care poate fi semnalat prin
secvenþele temporale de-a lungul axului central al modelului. Bernard Hennessy (1965/1981)
aduce în discuþie rolul mass media în restructurarea procesului decizional, lucru pe care l-am
avut, de asemenea, în vedere în acest articol.

Judecãþile proprii intervin de la începutul pânã la finalul procesului decizional, dacã urmã-
rim modelul propus de A Campbell ºi colaboratorii sãi. În legãturã cu aceasta, am considerat
importantã, în primul rând atitudinea faþã de învãþãmântul universitar în general, pentru con-
turarea evaluãrilor proprii în privinþa alegerii facultãþii, pornind de la ideea cã importanþa acor-
datã în general unui eveniment conduce la o selecþie diferitã a informaþiei.

Modelul probabilitãþii de elaborare (Elaboration Likelihood Model) formulat de Richard
E. Petty ºi John T. Cacioppo (1986) arãta faptul cã subiecþii pot interpreta informaþiile pre-
dominant pe ruta centralã (analiticã, raþionalã, centratã pe conþinutul comunicãrii), sau pre-
dominant pe ruta perifericã (euristicã, experienþialã, centratã pe formã, pe modalitatea de
prezentare a conþinutului comunicãrii), semnalând faptul cã indivizii puternic motivaþi, impli-
caþi în problema pusã în discuþie, apeleazã de obicei la ruta centralã, evaluând raþional, logic
argumentele pro ºi contra, pe când subiecþii slab implicaþi ºi puþin motivaþi interpreteazã infor-
maþiile predominant pe ruta perifericã.
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Figura 3. Pentru a reuºi în viaþã credeþi ca este important sã urmezi o facultate?

Figura 3 aratã cã peste 20% dintre elevii de liceu chestionaþi considerã „oarecum impor-
tant“, „puþin important“ ºi „deloc important“ sã urmezi o facultate pentru a reuºi în viaþã.
Aceºtia vor emite propriile evaluãri care intervin în procesul de decizie asupra unei facultãþi,
folosind în special ruta perifericã ºi nu analizând raþional ofertele universitare. Pentru aceºtia
„ce este de viitor“ ºi „ce li se potriveºte“ se rezumã la interpretarea superficialã a mesajelor
ºi nu la o analizã atentã a acestora. Tabelul 1 aratã diferenþe semnificative între cei care con-
siderã „puþin importantã ºi deloc importantã“ alegerea unei facultãþi pentru succesul în viaþã
(pe care i-am numit generic grupul 1) ºi cei care considerã acest lucru ca fiind „important ºi
foarte important“ (pe care i-am numit grupul 2), cu privire la sursa de informare la care ar
apela, pentru a se informa privind oferta educaþionalã universitarã. Grupul elevilor care con-
siderã cã este important ºi foarte important sã urmezi o facultate pentru a reuºi în viaþã cautã
mai mult informaþii pe internet, în ziare ºi la televizor cu privire la oferta educaþionalã, com-
parativ cu cei care considerã cã este puþin important sau deloc important sã urmezi o facul-
tate ca sã ai succes în viaþã. Totuºi, informaþiile care pãtrund în media sunt adesea tributare
rutei periferice de interpretare ºi între cele douã grupuri nu existã diferenþe semnificative în
ce priveºte aºteptãrile din partea târgurilor de oferte universitare sau ale secretariatelor fac-
ultãþilor, cele care ar putea stimula ruta centralã de analizã a informaþiilor oferite.

Tabelul 5. Diferenþa între mediile grupului 1 ºi mediile grupului 2

* semnificativ diferit pentru p< 0,005
Notã: Pentru calcularea mediei am considerat scala: „1“ – „în foarte micã mãsurã deloc“, „2“ – „în mare

mãsurã“, „3“ – „nici în micã, nici în mare mãsurã“, „4“ – „în mare mãsurã“, „5“ – „în foarte mare mãsurã“
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Presupunând cã vreþi sã
aflaþi mai multe lucruri
despre o facultate care vã
intereseazã, aþi apela la [….]

Grupul 1

Test t Sign.

Grupul 2

Medie
Abatere
standard

Medie
Abatere
standard

Internet 4,32 1,069 -2,999 0,003* 4,56 0,744

Radio 1,85 1,107 -1,201 0,230 1,98 1,018

Secretariatul facultãþii 3,69 1,360 -0,850 0,395 3,80 1,213

Târgul ofertelor universitare 3,53 1,280 -0,792 0,428 3,63 1,130

Televiziune 2,45 1,270 -2,184 0,029 2,73 1,186

Ziare 2,08 1,173 -3,173 0,002* 2,49 1,195
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Deºi târgurile universitare ºi secretariatele sunt preferate, la nivel declarativ, ca sursã de
informare, dacã analizãm mediile din Tabelul 1, paradoxal, cei interesaþi, motivaþi urmãresc
atent informaþiile care apar, în special în media ºi pe internet cu privire la facultãþile pe care
le pot urma.

Modelul alegerii facultãþii pe baza pâlniei cauzalitãþii, prezentat anterior este un model
care nu include sursele media, ci doar influenþe din partea mediului social cu care subiectul
are contacte directe, în plus este un model care are la bazã paradigma alegerii raþionale, unde
practic, individul, date fiind influenþele din jur ºi propria evaluare, are posibilitatea sã adopte
opinia care converteºte din punct de vedere raþional aceste influenþe într-o situaþie avanta-
joasã ºi cu risc minim. Or datele prezentate în Tabelul 1 aratã de fapt cã subiecþii cu interes
ºi motivaþie ridicatã acordã mai multã atenþie informaþiilor din media despre ofertele edu-
caþionale, decât cei cu motivaþie scãzutã de a urma o facultate, ºi ne putem întreba dacã aceste
surse le permit o alegere raþionalã.

Am afirmat cã elevii interesaþi urmãresc mai des informaþiile despre facultãþi mai ales pe
internet ºi la televizor. Ne-am întrebat însã ºi în ce mãsurã acordã atenþie acestor surse de
informare, atunci când selecteazã opþiunile dintre ofertele educaþionale. Figura 4 aratã fap-
tul cã elevii acordã cea mai mare încredere informaþiilor despre facultãþi transmise prin aceste
douã canale (televiziune ºi internet), lãmurind faptul cã internetul ºi televiziunea nu sunt doar
cele mai accesibile surse de informare, dar ºi cele mai credibile. Dacã adãugãm la acest lucru
faptul cã 62% dintre elevii chestionaþi au declarat cã au accesat pe internet site-urile facultãþilor
româneºti, devine imperativ pentru o facultate sã-ºi prezinte oferta educaþionalã pe internet.

Figura 4. Nivelul de încredere (de la 1 la 4) în diverse surse de informare

Însã, ce anume trebuie sã conþinã un site, dat fiind faptul cã nu toate informaþiile sunt rel-
evante ºi procesul de selecþie a informaþiei intervine oriunde, mai ales în spaþiul virtual?
Subiecþii au menþionat ca fiind foarte importante informaþiile despre: ce materii se studiazã
la facultatea în cauzã, care este modalitatea de admitere, numãrul locurilor (cu taxa ºi fãrã)
ºi unde te poþi angaja dupã terminarea facultãþii. Sunt practic patru elemente care atrag ºi menþin
atenþia, atunci când subiecþii cautã informaþii despre o facultate pe internet, într-o broºurã,
pliant etc.
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Concluzii

În lumea globalã sistemele de învãþãmânt reprezintã componente esenþiale ale societãþii
care trebuie sã asigure absolvenþi competitivi într-o economie bazatã pe cunoaºtere. Decizia
de face studii universitare ºi alegerea facultãþii reprezintã un proces complex care necesitã
analize sociodemografice ºi psihosociologice. 

În plan sociodemografic, putem spune cã existã o anumitã reproducere socialã prin gradul
scãzut al mobilitãþii sociale oferit de sistemul de învãþãmânt. În general, elevii ai cãror pãrinþi
au un nivel scãzut de educaþie ºi cu familii cu venituri mici au performanþe ºcolare reduse ºi
sunt mai puþin deciºi sã continue studiile universitare. Prin urmare, este nevoie de o politicã
educaþionalã care, dincolo de gratuitatea accesului la sistemul de învãþãmânt, trebuie sã ofere
soluþii pentru diminuarea inegalitãþii ºanselor elevilor ºi studenþilor.  

În plan psihosociologic, modelul pâlnia cauzalitãþii propus în acest articol pentru a stu-
dia factorii care influenþeazã decizia de a urma o facultate poate fi mai uºor evidenþiat cu aju-
torul metodei interviurilor comprehensive. Totuºi, analiza cantitativã pe care o propunem
susþine o asemenea abordare, dacã ne gândim cã subiecþii au plasat pe primul loc în ordinea
importanþei în alegerea unei facultãþi faptul ca „profilul facultãþii sã fie considerat de viitor“,
urmat de „facultatea sã aibã cursuri atractive“ ºi „sã poþi susþine examenul de admitere la
disciplina preferatã“. Am formulat în cadrul articolului câteva ipoteze despre ce mecanisme
intervin în evaluarea unei facultãþi ca fiind sau nu „de viitor“ ºi am subliniat faptul cã mate-
riile care se studiazã în facultate trebuie sã fie prezentate într-o broºurã sau într-un material
informativ pentru elevi. Nu ne putem pronunþa însã asupra ce însemnã „un curs atractiv“ pen-
tru aceºtia ºi care sunt disciplinele lor preferate. Interviul comprehensiv ar lãmuri mai bine
problema percepþiei atractivitãþii unui curs universitar pentru elevi, iar date cu privire la mate-
riile preferate ale elevilor ar fi utile pentru structurarea ofertei educaþionale.
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