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DESPRE CERCETAREA 
ŞTIINŢIFICĂ 

ÎN  UNIVERSITĂŢI

Acad. al Academiei Române 
Gleb DRĂGAN

ABOUT SCIENTIFIC RESEARCH 
IN UNIVERSITIES
Universities, especially those focusing on exact 

sciences, encompass valuable specialist which 
represent knowledge in their fi eld of activity and, in the 
same time, have the role of delivering this knowledge, 
which has an impact on the development of culture. 
It is well-known that universities are independent 
entities, therefore when talking about university 
reforms, concerning scientifi c research, we should 
analyse the mode university employees work within a 
team, their perception of scientifi c research.

Universităţile, îndeosebi cele privind ştiinţele 
exacte, cuprind specialişti de valoare care reprezin-
tă cunoaşterea în domeniul lor de activitate şi, tot-
odată, au rolul transmiterii acestei cunoaşteri, ceea 
ce are un impact în dezvoltarea culturii. Se ştie că 
universităţile sunt entităţi de sine stătătoare. Pentru 
a vorbi de reforma universitară, legată de cercetarea 
ştiinţifi că, trebuie să analizăm modul cum universi-
tarii lucrează în cadrul unei echipe, modul cum con-
cep cercetarea ştiinţifi că.

În realitate conceptul de cercetare teoretică, 
specifi că universitarilor, creează o dilemă. Pe de o 
parte, epistemiologic, referindu-se la cea teoretică, 
dominantă în cazul domeniului tehnologic, obligă 
cadrele didactice să elaboreze teorii abstracte. Cu-
noaşterea ştiinţifi că, drept anticipare şi explicare a 
stărilor şi transformărilor reale, se obţine prin struc-
turi matematice. De fapt, dezvoltarea ştiinţelor şi 
substratul lor logic se bazează pe abstractizare. 

Pe de altă parte, cei ce elaborează teorii abstrac-
te, pentru  a rezolva unele probleme tehnologice, 
trebuie să transmită rezultatele cercetării teoreti-
ce, recurgând la un limbaj adecvat, clar şi simplu, 
ceea ce poate crea adesea difi cultăţi. N. Chomsky 
consideră că rolul unui cercetător este să spună 
adevărul referitor la problema studiată. Universita-
rii, prin preocupările lor didactice şi de cercetare, 
sunt consideraţi de marele public ca fi ind cei care 
deţin adevărul privind cunoaşterea în domeniul spe-
cialităţii lor. Din păcate, extraordinara dezvoltare 
a cercetărilor ştiinţifi ce, cu numeroase aplicaţii în 
domeniul tehnologic, face ca politica să se iniţieze 
tot mai mult în rolul ştiinţei cu tendinţa de a inten-

sifi ca controlul activităţii ştiinţifi ce şi de a-şi asuma 
unele responsabilităţi. Din aceasta cauză cercetarea 
ştiinţifi că nu poate fi  complet liberă. Ştiinţa nu este 
nici democratică, nici antidemocratică. Rolul ştiin-
ţei este să descopere adevărul, iar responsabilitatea 
omului de ştiinţă este să apere integritatea ei.

Cunoaşterea şi dezvoltarea acestei cunoaşteri 
(epistemiologie) reprezintă o componentă a cerce-
tării. Dar, aşa cum au afi rmat Prigogine şi Stengers, 
calea spre soluţionarea unei probleme are o structură 
disipativă, un punct de bifurcaţie care oferă posibili-
tăţi. În orice cercetare există mai multe metodologii, 
care depind de motivaţii şi intenţii diferite, în modul 
în care cercetătorii sesizează realitatea, cu alte cu-
vinte componenta ontologică a cercetării. 

În consecinţă se pot evidenţia componentele 
unei cercetării ştiinţifi ce:

ontologie, - teoria existentei; punct de vedere 
al lucrurilor aşa cum sunt;

epistemiologie,-  teoria cunoaşterii, inclusiv a 
modului cum a fost obţinută;

metodologie, - teoria despre metodele cunoaş-
terii ştiinţifi ce.       

Ştiinţa este într-o permanentă dezvoltare, deoa-
rece cunoaşterea noastră despre lume evoluează. În 
asta rezidă profunzimea cunoaşterii, corespunzător 
unei etape date, precum şi farmecul cercetării ştiin-
ţifi ce.

Prima revoluţie ştiinţifi că asociată cu Isaac 
Newton şi cu Renée Descartes a efectuat un salt im-
portant în legătură cu întrebările pe care omenirea le 
pune. Departe de vechea acceptare a ideii că lumea 
refl ectă glorifi carea lui Dumnezeu, care a înfăp-
tuit-o. S-a ajuns la ideea că omul poate deveni ase-
menea lui Dumnezeu. Şi aceasta pentru că, în urma 
cunoaşterii proceselor ce au loc în natură, se poate 
ajunge la un control al acestor procese.

Pe baza descoperirilor lui Copernicus, Galileo 
şi Kepler, Newton a ajuns la concluzia că lumea 
poate fi  imaginată ca fi ind asemenea unui mecanism 
enorm de ceas, iar Dumnezeu este asemenea unui 
ceasornicar care a realizat-o şi are grijă, în continu-
are, să funcţioneze.

Acest mod de percepere cosmologică s-a re-
fl ectat şi în punctul de vedere fi lozofi c. Descartes a 
plecat de la ideea că adevărul ştiinţifi c poate exista 
indiferent de părerea noastră, a oamenilor. Această 
concepţie a lui Descartes a creat o dihotomie între 
modul cum noi gândim şi obiectul gândirii, între 
gânditorul raţional şi lumea materială. Deoare-
ce corpul omenesc este o parte a lumii materiale, 
gândirea şi corpul uman se separă. În viziunea lui 
Descartes, ştiinţa, progresul, raţiunea, certitudinea 
epistemiologică şi identitatea umană sunt – toate – 
în mod indiscutabil legate una de alta; totodată, con-

Paradigmele scientologiei 



Akademos

42 - nr. 1(12), februarie 2009  

sideră existenţa unui univers obiectiv. Acest univers 
există şi noi, cu gândirea noastră, putem afl a legile 
care îl guvernează. În acest mod, ştiinţa, în rolul ei 
de a descoperi fenomenele care guvernează lumea, 
a devenit o valoare independentă.

Punctul de vedere al lui Newton şi al lui Des-
cartes despre ştiinţă a devenit, cu timpul, ceea ce 
este cunoscut ca fi ind paradigma ştiinţei. Aceasta 
presupune că cercetarea se realizează utilizând me-
tode ştiinţifi ce. Metoda ştiinţifi că de cercetare poate 
fi  interpretată în mai multe feluri, deoarece ştiinţa 
nu este o rezultantă a descoperirii şi a verifi cării 
adevărului. Ea reprezintă, totodată, o modalitate de 
împărţire a cunoaşterii.

Se poate face şi o remarcă asupra teoriei new-
toniene; această teorie oferă o prezentare total de-
terministă a lumii, neacordând nicio atenţie terme-
nului şansă. Interpretarea termenului şansă începe 
prin recurgerea la probabilitate. Starea iniţială a 
unui sistem având o repartiţie aleatoare a unei mă-
rimi, sistemul va fi  aleatoriu la un moment dat. O 
problemă importantă constă în infl uenţa condiţiilor 
iniţiale. Henry Poincaré a demonstrat în 1908 rolul 
nonpredictibilităţii unor decizii din cauza unor con-
diţii iniţiale aparent puţin importante. 

Sensibilitatea iniţială este caracteristică îndeo-
sebi la nivel microscopic. Ea se observă şi la nivel 
macroscopic la o clasă largă de sisteme numite sis-
teme haotice.

Fiecare sistem deschis conţine în mod simultan 
un element de ordine şi un element de ordine gene-
rativ care, de regulă, învinge.

În realitate, ordinea şi dezordinea, hazardul şi 
necesitatea sunt legate în mod indiscutabil.

Nu se poate concepe autonomie fără depen-
denţă.

Se ştie că, conform principiului lui Heisenberg, 
nu se poate determina cunoaşterea simultană pentru 
poziţia şi viteza particulei.

În acest sens se recurge la termenul funcţie de 
undă care diferă mult de undele fi zicii clasice.

Limitarea legilor deterministe înseamnă că se tre-
ce de la un univers închis într-unul în care totul este 
dat, un univers deschis fl uctuaţiilor şi inovaţiilor.

Se poate ajunge la concluzia că la nivel micro-
scopic diferenţa dintre trecut şi viitor persistă chiar 
într-un sistem în echilibru. Nu non-echilibru care 
creează săgeata timpului, dar acest echilibru care 
împiedică ca săgeata timpului, totdeauna prezentă 
la nivel microscopic, să aibă efecte microscopice.

Starea de echilibru se impune ca fi ind o stare 
singulară, mai mult văzută din punct de vedere mi-
croscopic decât macroscopic.

Legea a doua a termodinamicii arată că orice 
sistem închis tinde spre dezordine.

Mărimea care trebuie luată în considerare este 
entropia care dă posibilitatea de a explica unicitatea 
proceselor fi zice. Din punct de vedere termodina-
mic clasic, entropia caracterizează starea sisteme-
lor izolate şi dă posibilitatea de a determina sisteme 
care se transformă în alte sisteme. Cu alte cuvinte, 
entropia permite să se explice evoluţia tuturor siste-
melor izolate. 

Bertrand Russell a introdus teoria solitonilor care 
permite analiza şi soluţii pentru ecuaţiile neliniare şi 
care acceptă soluţii de undă localizată (soliton).

Am prezentat unele tendinţe noi în cercetarea 
ştiinţifi că care diferă de legile deterministe şi care 
tind să extindă preocupările dincolo de domeniul 
tehnologic. În viitor preocupările inginerului vor fi  
mult mai complexe.

Noua revoluţie ştiinţifi că este asociată cu dez-
voltarea deosebită a tehnologiei şi a sistemului in-
formaţional. În paralel a evoluat modul cum noi pri-
vim universul şi locul nostru în acest univers.

Odată cu dezvoltarea ştiinţei, comprehensibilita-
tea Universului a căpătat noi semnifi caţii. Conform 
concepţiilor metafi zice, pentru a înţelege universul 
şi legile sale, este necesar să se recurgă la credinţă, 
la credinţa existenţei unei forţe superioare, care a 
creat şi care domină existenţa de orice formă ar fi  
aceasta. Comprehensibilitatea Universului trebuie 
să fi e, de fapt, un atribut al cunoaşterii şi nu poate 
avea loc dacă nu înţelegem acest univers. Astăzi, din 
fericire, cunoaştem legile care descriu Universul. 
Sunt legi din domeniul fi zicii, fi e că este vorba de 
undele electromagnetice sau de mişcarea planetelor. 
Cu alte cuvinte, dispunem de cunoştinţele necesare 
ca să înţelegem şi să interpretăm legile care domi-
nă lumea înconjurătoare. Cunoaşterea ştiinţifi că şi 
revoluţia tehnologică au devenit indicatorii semni-
fi cativi ai progresului. Cunoaşterea determină, în 
mare parte, în ce mod umanitatea interacţionează 
cu o tehnologie. În orice moment al dezvoltării unei 
tehnologii există din partea unei societăţi o limită a 
cunoaşterii referitoare la modalitatea în care această 
tehnologie sau cercetare poate fi  integrată în cadrul 
cunoaşterii existente. Sub acest aspect, rolul învăţă-
mântului tehnic superior de receptare şi de transmi-
tere a unor tehnologii este determinant.

Evoluţia deosebită a ştiinţei şi tehnologiei impu-
ne necesitatea de a asigura o pregătire corespunză-
toare a inginerilor, necesitatea reorganizării învăţă-
mântului tehnic superior. Este adevărat că există mai 
multe impedimente în colaborarea dintre industrie 
şi învăţământul tehnic superior, în parte din cauza 
presiunii politice care evită o reorganizare rapidă a 
învăţământului, reorganizare ce devine inevitabilă. 

Viitorii ingineri, odată cu cunoaşterea domeniu-
lui în care s-au pregătit, trebuie să dispună de cu-
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noştinţe de comunicare în soluţionarea sistemelor 
complexe, conform noilor dezvoltări ale ştiinţei şi 
tehnologiei, precum şi cunoaşterea unei limbi stră-
ine, de utilizare largă. În viitor, inginerii vor fi  în 
egală măsură şi oameni de cultură, deoarece realiză-
rile lor vor fi  cuprinse între real şi imaginaţie.

Un rol important în implementarea noilor teh-
nologii în societate îl are utilizarea unui limbaj co-
respunzător. Diferite modalităţi de exprimare a unui 
proces tehnologic pot crea confuzii şi neînţelegeri. 
De altfel, abilitatea de selectare a esenţialului unei 
teorii ştiinţifi ce sau a criteriilor de funcţionare a 
unui echipament depinde de utilizarea unui limbaj 
adecvat, care se bazează pe o terminologie corectă.         
Considerarea riguroasă a componentelor unei cerce-
tări ştiinţifi ce nu epuizează îndatoririle unui cerce-
tător. Pentru a codifi ca şi a înregistra rezultatele cer-
cetării avem nevoie de o defi niţie clară a valorilor, 
mărimilor şi relaţiilor. Cu alte cuvinte, recurgem la 
un limbaj al termenilor care constă într-o structură 
conceptuală cu relaţii prestabilite între concepte şi 
care, prin defi niţii, este legată de un sistem de ter-
meni. Defi niţiile se referă la termeni la care recur-
ge limbajul pentru a exprima ceea ce este necesar. 
Pentru o comunicare neambiguă este de o impor-
tanţă deosebită să existe un acord, în sens ştiinţifi c, 
asupra interpretării conceptelor dintr-un domeniu 
dat. Prin funcţia sa referenţială, un termen este, în 
acelaşi timp, şi un semn lingvistic, şi un indiciu al 
cunoaşterii. De fapt, în terminologie se apelează la 
două sisteme: cel lingvistic şi cel conceptual.

Fundamentul legii cunoaşterii într-un domeniu 
dat constă în unitatea ei. Teza unităţii cunoaşterii 

implică unitatea limbajului. Limbajul reprezintă o 
modalitate fundamentală prin care omul izbuteşte să 
cunoască un domeniu şi să-l stăpânească, ceea ce 
este fundamental în ştiinţă. Această problemă pre-
zintă importanţă în cadrul unui institut de învăţă-
mânt superior, îndeosebi cel tehnic, unde limbajul 
formal, ştiinţifi c, trebuie bine stăpânit ca să exprime 
corect transmiterea cunoaşterii. După M. Foucault, 
cunoaşterea rezidă în limbaj; limbajul este modali-
tatea prin care omul dă o semnifi caţie cuvintelor; 
este cea mai importantă cale simbolică de a exprima 
gândirea. Exprimarea gândirii prin intermediul lim-
bajului nu înseamnă numai cuvinte; important este 
ce exprimă aceste cuvinte.

Cum în limbajul tehnologic intervin concepte 
derivate dintr-o limbă străină, cunoaşterea acestei 
limbi (sursă) permite exprimarea corectă în propria 
limbă (numită limbă ţintă) a conceptelor, respectiv 
a termenilor tehnici. În acest mod, cunoaşterea su-
fi cient de bună a unei limbi străine, în care docu-
mentaţia ştiinţifi că este bogată, permite inginerului, 
respectiv cercetătorului, să exprime termenii ştiinţi-
fi ci aşa încât să respecte specifi cul limbii sale şi să 
contribuie, în acest mod, la îmbogăţirea ei.
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