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Abstract. Over the past 30 years, the Chinese government has allocated
substantial sums to finance university education and created public
policies to expand the university system and enable more young people to
develop their training through university studies. There are universities
where Chinese students can take courses through the Internet, radio,
television and other means integrated with information technology. Similar
to the modern European and American education systems, masters and
doctoral studies are organized in China, both forms being included in the
post-graduate studies for advanced training of young people.
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Introducere

Acest studiu face parte dintr-un proiect mai amplu, intitulat Enciclopedia
Chinei dezvoltat la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I.C.
Brãtianu“. În cadrul proiectului am dezvoltat analize care definesc sistemul de
educaþie din China contemporanã precum ºi structura instituþiilor de cercetare
prin intermediul cãruia China a reuºit sã se dezvolte tehnologic intrând în com-
petiþie cu restul zonelor lumii puternic tehnologizate. Aceastã evoluþie excep-
þionalã a fost posibilã datoritã investiþiilor masive în educaþie pe care guvernul
chinez le-a derulat în ultimii 40 de ani. Politicile publice chineze cu privire la in-
vestiþii s-au concentrat ºi pe sistemul de educaþie ºi de cercetare. În ultimul sfert
de secol, China a atras mari investiþii externe1. În anul 1997, elitele politice chi-
neze au revizuit „Catalogul de îndrumare a investitorilor strãini“ încurajând marii
investitori globali sã facã infuzie de capital în China. Mari sume de bani (în special
dolari americani) au fost investite în sistemul de cercetare ºi în universitãþile
chineze, în tehnologiile de înaltã expertizã ºi tehnologiile de ultimã generaþie2.
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Domeniul educaþiei ºi al dezvoltãrii umane este într-o dinamicã permanentã
în ce priveste evoluþia socialã, culturalã ºi tehnologicã. Acest aspect a determinat
redimensionarea sistemelor de educaþie dar ºi adaptarea lor la transformãrile din
ultimii 50 de ani. Pentru a ne putea crea o imagine, prezentãm câteva date pu-
blicate într-un studiu recent. Sistemul de educaþie mondial absoarbe 20% din
forþa de muncã la nivel planetar. Investiþiile în educaþie la nivel global se cifrau
la 120 de miliarde de dolari, în 2017 iar un procent de 7% din populaþia lumii a
urmat studii universitare în domenii diferite de specializare3. Reversul acestei
imagini pozitive este legat de faptul cã în lume, astãzi, existã în jur de 750 de
milioane de analfabeþi iar un procent de 10% din populaþia planetei nu ºtie sã
scrie, sã citeascã ºi sã facã calcule elementare. În acest context, analizãm sis-
temul de educaþie din China care are cea mai extinsã structurã din lume datã fiind
populaþia acestui stat. Totalitatea investiþiilor din sistemul de educaþie chinez
sunt cifrate în procente importante din PIB-ul Chinei între 6,5-7 % din totalul
resurselor financiare chineze4.

Nivele ale sistemului de educaþie din China

Statul chinez are cea mai mare reþea de educaþie din lume dat fiind numãrul
populaþiei de 1,36 miliarde de persoane (datele statistice din 2015). În cifre
absolute vorbind, sistemul de educaþie chinez are aproape 550 000 de grãdiniþe,
ºcoli, licee, universitãþi ºi institute de cercetare ierarhizate într-un mecanism
eficient de instruire ºi culturalizare.5

Nivelele de educaþie includ mai multe etape ºi se aseamãnã cu modelul euro-
pean de instruire: preºcolar, gimnazial, liceal, universitar. Vârsta la care copiii
chinezi încep alfabetizarea este de 3 ani când încep cursurile la grãdiniþã unde
studiazã pânã la vârsta de 6 ani. Sistemul preºcolar din China include 180.000 de
grãdiniþe în care învaþã 36, 86 de milioane de copii6.

La împlinirea vârstei de 6 ani copiii care au absolvit etapa de educaþie pre-
ºcolarã sunt înscriºi la nivelul învãþãmântului primar care dureazã 6 ani. Practic
acum începe deprinderea primelor noþiuni de limbã chinezã literarã, limbile
strãine, matematicã, educaþie fizicã ºi cursuri prin care îºi formeazã deprinderi
artistice. La nivelul educaþiei primare sistemul de educaþie chinez include 230 de
mii de ºcoli frecventate de 97 de milioane de elevi. Cea mai mare parte a ºcolilor
primare din China fac parte din sistemul public de educaþie care a fãcut eforturi
substanþiale pentru îmbunãtãþirea condiþiilor de studiu dar ºi a dotãrilor cu in-
frastructurã didacticã7.
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Nivelul urmãtor al educaþiei în China este reprezentat de gimnaziu, care
dureazã 3 ani ºi care închide parcursul învãþãmântului obligatoriu în sistemul
chinez. La acest nivel studiazã anual aproximativ 48 de milioane de copii. La un
simplu calcul al cifrelor putem observa cã în sistemul educaþiei obligatorii din China
sunt înscriºi aproximativ 180 de milioane de copii. Cifrele sunt relevante pentru
a putea observa resursa umanã care este pregãtitã la nivel mediu ºi care asigurã
o mare acoperire pe piaþa muncii chinezã ce presupune pregãtire de nivel mediu.

Amintim faptul cã numãrul elevilor care intrã în sistemul de educaþie
parcurge toate etapele de studiu între nivele fãrã un sistem de evaluare gradualã.
Examenul de admitere (de treaptã cum este cunoscut în China) este introdus la
trecerea de la gimnaziu la liceu unde educaþia nu este obligatorie ºi unde se face
prima selecþie importantã în sistemul de învãþãmânt. Examentul de admitere la
liceu este un examen naþional ºi este organizat de autoritãþile din educaþie, care
stabilesc probele ºi limitele de promovare, în diferite regiuni ale Chinei8. În ca-
drul nivelului liceal studiazã aproape 50 de milioane de elevi care au promovat
examenul de admitere la liceu. Ceea ce trebuie amintit este faptul cã în China
învãþãmântul liceal nu este obligatoriu ºi are o duratã de 3 ani. Acest nivel de
educaþie în China trebuie plãtit cu taxe a cãror valoare diferã de la o regiune la
alta în funcþie de nivelul economic al zonei sau provinciei respective. Ceea ce fra-
peazã este aceastã componentã economicã a educaþiei într-o economie emer-
gentã, gânditã planificat, taxa de studiu fiind de câteva mii de yuani pe an. Putem
analiza situaþia într-o paradigmã educaþionalã care îºi propune sã dezvolte socie-
tatea prin educaþie ºi pentru acest lucru sunt necesare investiþii atât din partea gu-
vernului cât ºi din partea familiilor.

Analiza sistemului de educaþie în China nu ar fi completã dacã nu am include
ºi învãþãmântul superior care cuprinde: colegii universitare, facultãþi, departa-
mente de studii masterale ºi departamente de studii doctorale în cadrul facultã-
þilor ºi institutelor de cercetare. Educaþia universitarã modernã în China are o
tradiþie de peste 150 de ani datoritã moºtenirii culturale excepþionale pe care o
are societatea chinezã. ªtim astãzi cã tradiþia ºcolilor în cultura chinezã dateazã
de aproximativ 5000 de ani, cu mult înaintea Europei dar ºi a alor culturi ºi
sisteme moderne.

Acest aspect trebuie amintit în contextul în care peste 70% la sutã din inven-
þiile, pe care le utilizãm ºi le cunoaºtem astãzi pe glob, aparþin culturii chineze.
Revenind la sistemul universitar chinez trebuie amintit faptul cã la universitãþile
din China studenþii sunt acceptaþi în urma unor examene de admitere foarte rigu-
roase. Examenul de admitere la universitãþi are caracter naþional ºi se organi-
zeazã în provincii diferite de autoritãþile chineze responsabile de sistemul de
educaþie. Stabilirea probelor de concurs, a baremelor de notare dar ºi criteriile de
promovare este realizatã tot de ministerul educaþiei din China care stabileºte
criteriile de evaluare ºi de selecþie. În sistemul educaþiei universitare din China
predominã universitãþile publice finanþate de stat. Sunt organizate studii univer-
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sitare ºi în univeritãþi private care se întreþin exclusiv din plata taxelor de studii
sau din donaþii.9 În ultimii 30 de ani, guvernul chinez a alocat sume consistente
pentru finanþarea educaþiei universitare ºi a creat politici publice pentru a extinde
sistemul de universitãþi ºi a permite cât mai multor tineri sã-ºi dezvolte pregã-
tirea prin intermediul studiilor universitare. Existã universitãþi în care studenþii
chinezi pot urma cursurile prin intermediul internetului, radioului, televiziunii ºi
a altor mijloace integrate în tehnologia informaþiei.

Asemãnãtor sistemelor moderne de educaþie europene ºi americane, în China
sunt organizate studii de masterat ºi de doctorat, ambele forme fiind cuprinse în
cadrul studiilor postuniversitare de pregãtire avansatã a tinerilor. Examenul de
admitere la studiile postuniversitare este organizat de universitãþile ºi institutele
de cercetare care admit doctoranzi ºi masteranzi pentru a urma nivele superioare
de pregãtire didacticã. Numãrul total al celor care studiazã la nivelul învãþãmân-
tului universitar este de 35 de milioane de studenþi înscriºi în 3000 de univer-
sitãþi de pe teritoriul Chinei.

Putem observa astfel cifrele impresionante pe care le oferã sistemul de edu-
caþie chinez care pregãteºte resursa umanã de la nivelul preºcolar la nivel de
doctorat. Adunând toate contingentele înscrise la toate nivelele, obþinem cifra de
270 de milioane de tineri care studiazã în cadrul sistemului de educaþie din China
ºi care va oferi o importantã contribuþie pe piaþa muncii.

China – competitoare în sistemul internaþional de educaþie

Educaþia a reprezentat un domeniu în care China a dezvoltat o competiþie cu
Statele Unite, care conduc în prezent ºi (probabil) în urmãtorii ani,10 în ceea ce
înseamnã educaþia de nivel liceal ºi universitar. În aceastã competiþie este pro-
babil ca supremaþia americanã sã disparã dar trebuie sã facem o distincþie în ce
priveºte nivelul investiþiilor în învãþãmântul superior între cele douã sisteme.
Profesorul american Joseph Nye susþine cã aceastã competiþie „între titani va con-
tinua ºi în deceniile urmãtoare deoarece este foarte importantã11. Statele Unite
au fost primele care au realizat cã utilizarea educaþiei ºi schimbului de studenþi
aduce mari avantaje de putere statului care alege aceastã strategie.

Mai nou, oficialii chinezi responsabili pe probleme de educaþie au decis sã
extindã global Institutul Confucius, deoarece au realizat cã folosirea educaþiei
reprezintã un instrument eficient de a promova statul chinez de a-ºi întãri puterea
de influenþã, astfel cã la începutul anului 2010 erau 282 de institute Confucius12
în diferite state ale lumii. Sistemul de reprezentare chinez are o influenþã prin
intermediul acestor institute. Modelul este preluat din Statele Unite care menþin
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constant investiþia în educaþie13, însã competiþia pentru influenþã devine tot mai
puternicã ºi alãturi de Statele Unite multe alte societãþi investesc masiv în edu-
caþie,14 ceea ce conduce la creºterea influenþei ºi prestigiului acelui stat.

Competiþia cu economia americanã obligã China sã se integreze într-o reali-
tate potenþial realizabilã din raþiuni economice ºi demografice care nu pot fi nici
ignorate, nici negate de cãtre cercetãtori.

China îºi aratã puterea economicã la nivel global în mod constant dupã refor-
marea economicã din 1978 ºi pânã în prezent. Economia chinezã înregistreazã
în medie o creºtere anualã a produsului intern brut de 9,4%, iar investiþiile
strãine atrase se cifreazã la miliarde de dolari. Anii de reformã ºi creºtere aratã
magnitudinea forþei de muncã, creativitãþii ºi puterii de cumpãrare a Chinei, un
stat dedicat dezvoltãrii ºi evoluþiei15. Încet, dar sigur, China devine partener co-
mercial preferat al multor state, precum ºi a aºa-numitelor puteri emergente, dar
se implicã ºi în problemele zonei Euro, concurând influenþa americanã în lume
începând cu sfârºitul anilor ‘7016.

Chiar ºi în cazul în care China nu ar întâmpina nicio problemã în traiectoria
sa ascendentã de putere, nu înseamnã neapãrat cã va depãºi Statele Unite. Dupã
cum afirmam, proclamarea pierderii supremaþiei americane de putere în sistemul
internaþional se bazeazã în principal pe criterii economice, însã un singur criteriu
ignorã avantajele geopolitice pe care Statele Unite le au, precum ºi alianþele de
tradiþie formate în timp. Iar în termeni de putere soft, SUA încã deþine resurse
importante. Mai mult decât atât, State Unite au realizat la timp cã doar recon-
versia în putere inteligentã le poate asigura leadershipul într-un sistem devenit
multipolar care necesitã o abordare diferitã faþã de ce a fost pânã acum. Învãþã-
mântul superior este identificat de acelaºi Joseph Nye ca fiind o sursã importantã
a puterii discrete de influenþã (soft power) pe care o are un stat17. Programele
pentru studenþii strãini ºi cele care oferã posibilitatea studenþilor din þarã sã stu-
dieze în strãinãtate au avut ºi vor avea un rol important în întãrirea puterii soft a
unui stat. Educaþia face ºi ea parte din culturã care, la rândul ei, reprezintã una
dintre sursele primare ale puterii discrete de influenþã. Manifestarea culturii unei
þãri prin includerea unor valori universale ºi a unor politici ºi interese pe care ºi
alþii le împãrtãºesc va creºte probabilitatea de obþinere a rezultatelor dorite da-
toritã relaþiei de atracþie ºi reciprocitate care s-a format18. În China, majoritatea
instituþiilor de cercetare ºi a universitãþilor sunt finanþate din sistemul public însã
existã ºi universitãþi private care susþin educaþia de excelenþã dar ºi competiþia
cu universitãþi din cadrul altor state ºi altor sisteme de educaþie.
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Ceea ce apropie puterile în ascensiune ºi le separã de celelalte state în curs de
dezvoltare este creºterea economicã susþinutã pe fondul investiþiilor în educaþie.
Datoritã investiþiilor în educaþie ºi în cercetare China are o puternicã economie
care a înregistrat ºi în condiþiile crizei financiare globale din 2008 un ritm anual
de creºtere economicã între 9 ºi 12% ºi care, deºi a fost ºi ea lovitã de ºocul crizei,
datoritã mãsurilor luate, a ajuns ca cel mai scãzut nivel de creºtere sã fie de 6,2%
din PIB. Economia Chinei a înregistrat aceastã scãdere în primul trimestru al
anului 2009 pentru ca mai apoi economia chinezã sã îºi revinã în primele trei
luni ale anului 2010, înregistrând o creºtere de 11,9%, în raport cu 10,7% în
ultimul trimestru din 2012.19 În decursul timpului care a trecut din 2012 econo-
mia chinezã a crescut progresiv, ºi au fost posibile alocãri pentru resurse în edu-
caþie. Este reversul a ceea ce analiºtii economici observã între actorii indepen-
denþi din cadrul unui sistem anarhic, unde alocãrile pentru dezvoltare sunt foarte
mici20. Foarte adevãrat este însã ºi faptul cã balanþa de putere la nivel global
s-a transformat esenþial odatã cu terminarea Rãzboiului Rece, locul ameninþã-
rilor de securitate în sens tradiþional fiind luat de competiþia tehnologicã ºi de
investiþiile în educaþie.21

O scurtã ierarhie a universitãþilor din China

Asemãnãtor multor sisteme educaþionale ºi de învãþãmântul superior, China
are un top al universitãþilor care fac performanþã ºi sunt cunoscute la nivel in-
ternaþional. Prezentãm aici o listã scurtã cu cele mai performante ºi eficiente
universitãþi din China. Abordarea tradiþionalã a balanþei de putere are la bazã
ideea cã statele urmãresc sã supravieþuiascã ca entitãþi independente ºi cautã sã
îºi maximizeze puterea în sistemul global anarhic, deoarece fãrã putere, statele
riscã sã ajungã la dispoziþia altor state sau îºi riscã prosperitatea ºi securitatea.
Aceste dorinþe ale naþiunilor, fiecare în parte dorind sã menþinã sau sã modifice
status-quo-ul teritorial, economic dar ºi cel al educaþiei ºi cercetãrii. Universitãþile
din China oferã mii de programe de specializare universitarã pentru studenþii strãini,
în condiþiile în care mulþi dintre aceºti studenþi vin în China pentru a studia limba
ºi cultura chinezã. Multe dintre cursurile aferente programelor de studii sunt dis-
ponibile în limba chinezã care necesitã un anumit nivel de competenþe lingvis-
tice. Existã ºi programe de studiu în limba englezã dat fiind faptul cã existã in-
tenþia de internaþionalizare a universitãþilor din China. Taxele de studii pentru
universitãþi sunt reduse ºi pot fi suportate fãrã eforturi prea mari de cãtre stu-
denþii strãini, situându-se în jurul a 7.500 de yuani pe an universitar. Sistemul
universitar din China este organizat pe mai multe nivele: a) nivelul de licenþã cu
durata de 4 sau 5 ani; b) nivelul de master care dureazã între 2 ºi 3 ani; nivelul
doctorat cu o duratã între trei ºi cinci ani.
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Universitatea Tsinghua

Aceastã universitate funcþioneazã în Beijing ºi reprezintã cel mai important
centru universitar cu profil politehnic din China. Înfiinþatã în 1911, aceastã insti-
tuþie academicã face parte din Liga C9 de universitãþi chineze ºi are o importantã
influenþã în deciziile care iau la nivelul sistemului academic din China. Structura
universitãþii include 56 de facultãþi ºi 19 institute de cercetare. Instituþia organi-
zeazã cursuri universitare de licenþã dar ºi cursuri la nivel de masterat ºi doctorat.
Printre domeniile studiate putem aminti: arhitectura, construcþiile hidrotehnice,
inginerie mecanicã, tehnologia informaþiei, fizica energiilor înalte, constucþii de
autovehicule, management, arte plastice ºi decorative, medicinã etc. Speciali-
zãrile performante au atras mulþi studenþi strãini care vin sã studieze datoritã
nivelului de excelenþã pe care îl oferã instituþia22. În ierarhia valoricã a lumii
universitare, instituþia academicã din Beijing ocupã locul 15 în condiþiile în care
primele 10 poziþii sunt ocupate de universitãþi americane23. În anul 2022, univer-
sitatea avea aproape 50 de mii de studenþi dintre care 20 de mii studiau la nivel
de licenþã ºi 26 de mii la nivel de masterat ºi doctorat. Instituþia este foarte apre-
ciatã în China pentru calitatea dotãrilor, infrastructurii didactice dar ºi pentru
nivelul de excelenþã al celor 14 mii de cadre didactice universitare. Are cola-
borãri ºi schimburi academice cu numeroase universitãþi ºi institute de prestigiu
din multe state. În ultimii 20 de ani, aceastã universitate s-a extins cu programe
academice care includ specializãri precum: sociologie, mass-media, manage-
ment public, drept.

Universitatea Pedagogicã din Beijing

Este o instituþie de învãþãmânt superior fondatã în 1902 ºi prima universitate
cu profil pedagogic din China, un centru fundamental de pregãtire a personalului
didactic care activeazã în întreg sistemul de educaþie chinez. Structura acade-
micã a universitãþii cuprinde un centru de formare, 23 de institute, douã facultãþi
ºi 37 de departamente de cercetare avansatã.24 Domeniile de studiu ºi cercetare
se concentreazã pe specializãri precum: pedagogia, psihologia, educaþia primarã
ºi preºcolarã, ºtiinþele educaþiei.

Universitatea dispune de o bibliotecã cu 4 milioane ºi jumãtate de volume la
care se adaugã bogate resurse digitale de aproximativ 30000 de GB ºi 1500 de
GB de E-books. Universitatea Pedagogicã din Beijing are 40.000 de studenþi ºi
4500 de cadre didactice. În ierarhia valoricã a lumii universitare, instituþia aca-
demicã din Beijing ocupã locul 27725. Este organizatã pe mai multe nivele de
studiu, de la licenþã, la masterat ºi doctorat. Simultan cu pregãtirea noilor pro-
fesori ºi cadre didactice, instituþia desfãºoarã activitãþi ºi cursuri de perfecþionare
a cadrelor didactice care profeseazã.26
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Universitatea Peking

Reprezintã una dintre cele mai vechi universitãþi din China27 fondatã în 1898
de cãtre împãrãteasa vãduvã Cixi, reprezentantã a dinastiei Qing ºi reprezintã
prima universitate naþionalã a Chinei. Universitatea Peking are o structurã com-
plexã în care intrã facultãþi ºi departamente de ºtiinþe umaniste, ºtiinþe sociale,
ºtiinþe exacte, informaticã ºi inginerie. În cadrul aceleiaºi universitãþi existã fa-
cultãþi de medicinã. În cadrul Universitãþii Peking studiazã un procent mare de
studenþi strãini. Printre cele mai apreciate ºi performate programe de studiu sunt:
limbile strãine, limba ºi literatura chinezã, istoria, fizica sau biologia. Dupã cum
putem observa, predominã domeniile ºtiinþelor umaniste dar ºi ºtiinþele sociale.
Universitatea este frecventatã de 40 de mii de studenþi.

În aceeaºi universitate activeazã un numãr de 3900 de cadre didactice uni-
versitare. Universitatea Peking este clasatã ca fiind una din cele mai bune insti-
tuþii academice din China ºi din lume.

Universitatea Fudan

Este o universitate cu sediul în Shanghai ºi reprezintã una dintre instituþiile
academice cele mai complexe ºi de anvergurã în sistemul de educaþie din China.
Universitatea Fudan încorporeazã în structura academicã facultãþi de limbi strãine,
mass-media, ºtiinþele vieþii, medicinã, tehnologia informaþiei. În ierarhia acade-
micã globalã, ocupã respectabilul loc 34 care îi conferã un prestigiu deosebit28.
Universitatea Fudan are în jur de 30 de mii de studenþi29. Din totalul acestui
numãr de studenþi, 14 mii studiazã la programele de licenþã iar restul de aproape
15 mii de studenþi studiazã la nivel de masterat ºi doctorat. În cadrul universitãþii
Fudan sunt înscriºi 3000 de studenþi strãini care se pregãtesc în domenii de exce-
lenþã academicã.

Universitatea din Nanjing

Este o universitate politehnicã fondatã în 1915 ºi este situatã în oraºul cu
acelaºi nume din provincia Jiangsu din partea esticã a Chinei. Este unul dintre
cele mai importante centre universitare din sistemul de educaþie chinez ºi oferã
servicii educaþionale de excelenþã30.

Fiind o universitate politehnicã, include în structura proprie 28 de institute ºi
facultãþi precum: specializãri de inginerie, geologie, chimie, construcþii civile ºi
industriale. Universitatea Nanjing are în componenþã ºi facultãþi de medicinã ºi
de literaturã, aspect obiºnuit în universitãþile din China. Numãrul de studenþi
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admiºi în aceastã instituþie este de 50 de mii, ceea ce demonstreazã complexi-
tatea academicã. Universitatea Nanjing este una dintre cele mai active instituþii
de învãþãmânt în cadrul schimburilor internaþionale. Structura didactic-academicã
are în componenþã 3000 de cadre didactice. La Nanjing studiazã 4 000 de
studenþi strãini.

Universitatea Sun Yat – Sen

Aceastã instituþie academicã este situatã în oraºul Guangzhou, provincia
Guangdong în sudul Chinei a fost înfiinþatã în 1924 de cãtre liderul Revoluþiei
Democratice din China. Universitatea Sun Yat-Sen oferã un numãr de 119 spe-
cializãri ºi reprezintã un complex care include mai multe departamente de ºtiinþe
umaniste, stiinþe exacte, matematicã-informaticã dar ºi medicinã. Universitatea
dispune de laboratoare ºi dotãri de ultimã generaþie ºi deþine una dintre cele
mai mari colecþii de cãrþi din China, în biblioteca universitarã. Numãrul de
studenþi este în jur de 60 mii de persoane: 38 de mii de studenþi care studiazã la
nivel de licenþã ºi 20 de mii de studenþi la masterat ºi la doctorat. La aceeaºi
universitate îºi fac studiile 1800 de studenþi strãini care urmeazã diverse spe-
cializãri. Universitatea Sun Yat-Sen beneficiazã de un corp profesoral de exce-
lenþã format din 17 mii de profesori, cercetãtori ºi personal auxiliar. În ierarhia
globalã, Universitatea Sun Yat-Sen se aflã pe locul 79 la nivel global, pe locul
11 în Asia ºi pe locul 7 în China, conform clasamentului academic mondial al
universitãþilor, conform datelor statistice publicate de QS_World_University_
Rankings.31 Într-un alt clasament academic, Universitatea Sun Yat-Sen ocupã
locul 159 la nivel global, locul 21 în Asia ºi locul 8 în China continentalã con-
form statisticii din 2021 publicatã de U.S. News&World Report32.

Universitatea Wuhan

Universitatea este situatã în oraºul Wuhan din provincia Hubei situatã în
centrul Chinei. Este una dintre universitãþile cele mai complexe de pe teritoriul
întregii þãri ºi are în componenþã facultãþi de filosofie, economie, drept, peda-
gogie, literaturã, istorie, politehnicã, agriculturã, medicinã ºi management. Struc-
tura administrativã a universitãþii cuprinde 50 de departamente care oferã un
numãr de 120 de specializãri universitare la nivel de licenþã, masterat ºi doctorat.
În ceea ce priveºte cercetarea, universitatea a înfiinþat ºi coordoneazã 37 de insti-
tute de cercetare în cadrul cãrora activeazã cercetãtori, doctoranzi ºi masteranzi.
Înfiinþatã în 1893 universitatea reprezintã una dintre cele mai vechi instituþii
academice din China. Aici studiazã aproape 60 de mii de studenþi la diferite
nivele academice: la cursurile de licenþã sunt înscriºi 34.800 de studenþi în timp
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ce aproape 25 de mii de studenþi frecventeazã cursuri de masterat ºi doctorat.
Staff-ul academic al universitãþii numãrã 7500 de cadre didactice ºi personal
auxiliar la dispoziþia studenþilor, masteranzilor ºi doctoranzilor care studiazã în
campus. Din punct de vedere al clasamentelor, în ierarhia globalã, Universitatea
Wuhan se aflã pe locul 157 la nivel mondial conform clasamentului din 202233
ºi pe locul 9 (top 10) în China conform clasamentului intern al universitãþilor ºi
datelor statistice publicate de instituþiile de evaluare chineze.34 În cadrul univer-
sitãþii Wuhan studiazã în jur de 4000 de studenþi strãini la diverse nivele de spe-
cializare: licenþã, masterat ºi doctorat.

O certitudine clarã a lumii contemporane este cã în arhitectura internaþionalã
post-Rãzboi Rece, China reprezintã statul cu cea mai spectaculoasã creºtere teh-
nologicã ºi economicã înregistrând ºi o dezvoltare continuã în domeniul ºtiinþei,
educaþiei ºi cercetãrii.35 Universitãþile ºi institutele din sistemul de cercetare
chinez au investit importante resurse în domeniul cibernetic ºi cel al tehnologiei
informaþiei36.

Creºterea economicã din perioada 1980 – 2010, a fost susþinutã de forþa de
muncã ieftinã, pe baza unei industrii construitã rapid ºi ieftin, pe maximizarea
resurselor muncitoreºti din mediul rural ºi pe exportul masiv de produse contra-
fãcute. Cãderea Cortinei de Fier ºi liberalizarea ideologicã declanºatã de Deng
Xiaoping a condus la o nouã viziune chinezã despre dezvoltare ceea ce a stimulat
atragerea de investiþii strãine. Acest salt a condus China cãtre o creºtere econo-
micã spectaculoasã ºi acumularea unui capital impresionant37. Structura economiei
chineze s-a schimbat radical în ultimii 30 de ani în sensul dezvoltãrii pe baza
cercetãrii dar ºi a investiþiilor în educaþie care genereazã beneficii substanþiale.

Concluzii

Conform unui raport al FMI care se bazeazã pe „paritatea puterii de cumpã-
rare“38, PIB-ul Chinei era estimat sã creascã de la 11.200 miliarde de dolari în
2011 la 19.000 de miliarde de dolari în 2016, în timp ce economia SUA a crescut
de la 15.200 miliarde de dolari la 18.800 miliarde de dolari modificând, cota
Chinei din economia mondialã de la 14 la 18%, iar cea a Statelor Unite 17,7%.
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Figura 1: Procentele S.U.A ºi China din PIB-ul mondial pânã în 201639

Acesta este raportul care demonstreazã faptul cã în urma creºterii produsului
intern brut, economia Chinei a investit procente importante de resurse financiare
cãtre educaþie. Interesant în ceea ce priveºte China, este raportarea unui stat în
ascensiune peste graniþe; China a devenit mai eficientã în utilizarea organi-
zaþiilor internaþionale în a-ºi promova interesele naþionale ºi în a obþine ceea ce
are nevoie de la aceste instituþii. Rolul în creºtere al Chinei nu este doar de a-ºi
susþine propriile interese (...), ci ºi de a fi constructiv ºi de ajutor pentru organi-
zaþiile în care participã. (...) Angajamentul constructiv al Chinei în aceste orga-
nizaþii este util, deoarece creºte credibilitatea chinezã, fapt care întãreºte in-
fluenþa Chinei ºi abilitatea sa de a-ºi atinge obiectivele40.

Multilateralismul chinez se manifestã cel mai bine în cadrul organizaþiilor
internaþionale. Odatã cu dezvoltarea ºi deschiderea chineze de dupã terminarea
Rãzboiului Rece, China a început sã fie tot mai implicatã în comunitatea interna-
þionalã, sã recunoascã ºi sã acorde o importanþã mai mare rolului jucat de ONU,
de exemplu, prin schimburile frecvente de experienþã, toate aceste etape ajutând
China sã devinã o putere mai responsabilã. Aceste relaþii de influenþã sunt reali-
zate prin intermediul investiþiilor în cercetare ºi educaþie. De asemenea, China
va fi mai deschisã lumii deoarece cooperarea interacademicã pentru un progres
comun este o strategie pe termen lung ºi va urmãri ºi respecta regulile internaþio-
nale cu scopul de a dezvolta legãturile de afaceri create cu celelalte þãri, dar fãrã
sã fie neglijat mediul pentru investiþii strãine.

Abordarea pluralã si cooperarea, îndeosebi în cadrul instituþiilor internaþionale,
sunt soluþii pe care China le alege doar parþial voit. Multilateralismul regio-
nalism este necesar în condiþiile unui sistem internaþional care se redefineºte ºi
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în care balanþa de putere apare din nou în calculele de putere. Dacã puterea cul-
turalã ºi educaþionalã nu ar mai avea un rol suficient de important în crearea sta-
tutului de putere prin intermediul educaþiei, atunci bugetele alocate în prezent de
actorii statali contemporani în domeniul educaþional ar fi cu siguranþã vizibil mai
mici. China demonstreazã astfel cã puterea culturalã are un rol important în arhi-
tectura de putere. Pe de altã parte, China exploateazã ºi ea capitalul pe care îl are
în spaþiul virtual. Rãmâne de vãzut cine va avea rezultatele scontate în acest do-
meniu, asta în cazul în care efectele investiþiilor în domeniul cibernetic vor fi publice.

Adicã, pe de o parte, se vorbeºte foarte mult de importanþa tot mai scãzutã a
puterii militare ºi a puterii ca resurse, însã, în acelaºi timp, China este vãzutã ca
o putere în ascensiune fiind desemnatã la unison viitoarea super-putere din sis-
temul internaþional. Criteriile care stau la baza alegerii Chinei ca succesoare a
Statelor Unite sunt în principal de naturã economicã ºi se bazeazã pe indici ai
puterii culturale ºi educaþionale ca resurse. Aceastã realitate analiticã este amintitã
ºi de cãtre profesorul Nye într-una din numeroasele sale lucrãri asupra fenome-
nului relatiilor de putere în relaþiile internaþionale41.Abordarea de mai sus a puterii
demonstreazã cã puterea încã mai este perceputã prin resurse tangibile sau intan-
gibile, deoarece lumea percepe în primul rând resursele educaþionale ºi tehnologice.
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