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Formarea inginerului pentru societatea viitorului. Consideratii 

generale. Invitație la dezbateri.  

 

 

 Contextul general 

 

Tranziția spre societatea cunoașterii implică schimbări profunde în toate 

domeniile.  

Formarea inginerului trebuie să asigure toate cunoștințele necesare pentru a  

realiza lucruri în beneficiul omului, la nivelul cerințelor viitoare. 

  Cele două component clasice:  

1. cunoașterea inginerească (engineering knowledge ), care asigură 

răspuns la întrebarea ce trebuie să știu? („know what”); 

2. procesele inginerești (engineering process), partea tehnică, care 

asigură răspuns la întrebarea cum aplic  cunoștințele („know how”)   

sunt în proces de regândire și îmbunătățire continuă.   

La acestea, se adăugă o a treia componentă NONTEHNICA (afaceri, 

management performant și antreprenorial, management de proiect, științe sociale, 

leadership, economie sustenabilă, protecția mediului etc.)  

Subiecte pe care ne propunem să le abordăm sunt: 

a) Strategia națională pentru pregătirea preuniversitară, universitară și 

postuniversitară pentru o economie durabilă și bazată pe cunoaștere. 

b) Asigurarea infrastructurii necesare domeniului ingineriei, pentru 

pregătirea de bază și pregătirea de specialitate.   

c) Identificarea celor mai bune practici de pregătire inginerească 

existente.  

d) Relațiile cu mediul economic și stabilirea cerințelor . 
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e) Legăturile cu învățământul preuniversitar și selecția tinerilor pentru 

învățământul tehnic. 

 

f)  Identificarea și realizarea  de proiecte prin  care să se pună în aplicare 

strategia adoptata.  

 

La nivel AGIR sunt câteva  realizări concrete și anume: 

1. Realizarea și promovarea unei propuneri pentru  legea inginerului. Exista un 

draft care urmează să fie relansat spre aprobare funcție și de rezultatul 

acestei dezbateri. 

2. Organizarea de cursuri postuniversitare pentru experți tehnici extrajudiciari, 

curs acreditat CNFPA, prin Asociația Experților Tehnici Extrajudiciari.  

 

3. Realizarea unor proiecte, în primul rând, prin accesarea fondurilor europene 

care să susțină pregătirea continua a inginerului. Un exemplu concret este 

proiectul a cărui implementare a început de curând: ”PROfessional 

InterGenerational Cooperation & Mentoring”  în care AGIR are rolul de 

organizație de end-useri și trebuie să furnizeze un grup relevant de mentori. 

Coordonator proiect: Paris-Lodron-Universität Salzburg. Parteneri: Siveco 

România SA;  GlukAdvice – OLANDA, National Foundation for the Elderly 

– OLANDA; AGIR; Inventya–UK; EURAG (Europäische 

Arbeitsgesmeinschaft) – AUSTRIA. Se așteaptă lansarea de noi call-uri pe 

care AGIR este eligibil. 

Propunem ca aceste considerații generale să  reprezinte un punct de plecare, la 

startarea dezbaterilor, fără limitări sau constrângeri. 
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5. MOVING FORWARD TO IMPROVE ENGINEERING EDUCATION 
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Hangzhou, China, 310014 

2. Zhejiang Provincial Key Laboratory of Special Purpose Equipment and 

Advanced Processing Technology, Hangzhou, China, 310014 
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http://conferences.telecom-bretagne.eu/data/cdio-fall-meeting-

2012/doc/CDIO_Fall_2012_TelecomBretagne_Malmqvist.pdf  
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