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Resumen: Desde hace casi una década una crispación silenciosa bulle en los 
campus universitarios. Es un malestar que deteriora la vida académica y astilla la 
idea misma de universidad. En tal proceso de exasperación y resquebrajamiento 
no ponen reparo los burócratas que se han enquistado en las universidades ni 
los tecnócratas que están encastillados en el Ministerio de Educación, tampoco 
lo advierten los académicos obsecuentes, menos aún los estudiantes 
quisquillosos; porque todos ellos son quienes, precisamente, lesionan la 
institución. Ellos, de consuno, están comenzando a desvirtuar la academia. En 
este ensayo se analizan las maneras cómo opera esa amenaza; cómo se expande 
por los campus universitarios; cómo daña la vocación intelectual y cómo 
menoscaba a la vida universitaria.  
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Rezumat: De peste un deceniu, o tensiune tăcută este tot mai prezentă în 
campusurile universitare. Vedem o nemulţumire care deteriorează viaţa 
academică şi subminează chiar ideea de universitate. Într-un astfel de proces de 
exasperare şi nemulţumire, nu pot să rezolve problemele nici birocraţii care au 
confiscat universităţile şi nici tehnocraţii care s-au baricadat în Ministerul 
Educaţiei, nici cadrele didactice rigide în gândire, ca să nu mai vorbim de 
studenţii mereu nemulţumiţi; pentru că ei sunt cei care de fapt fac rău instituţiei. 
Ei, împreună, sunt cei care denaturează sensul universităţii. În acest articol este 
analizat modul în care funcţionează această ameninţare; cum se extinde ea în 
interiorul campusurilor universitare; cum dăunează vocaţiei intelectuale şi cum 
subminează viaţa universităţii. 
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