Importanța acordată dimensiunii sociale a
educației reprezintă o oglindă a nivelului de
responsabilitate și conștientizare a modului în care
conducătorii țării servesc interesele României.

*Această publicație este elaborată de către Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din
România. Orice preluare a conținutului se face cu menționarea autorului.
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Cuvânt de introducere
Nevoile studenților au reprezentat întotdeauna baza
activității Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR). Mai mult, dimensiunea socială a
educației este un domeniu prioritar pentru ANOSR prin
Strategia Națională adoptată de federație în Adunarea
Generală reunită în luna august 2010 la Timișoara. În
acest sens, ANOSR și-a început demersurile prin
lansarea în toamna anului trecut a “Studiului cu privire la
nevoile sociale ale studenților în Romania 2010”, studiu
ce a reprezentat o analiză a costului educației din prisma
taxelor „ascunse” percepute de universități pentru diferite
servicii, precum și pentru cazare, masă, acte de studiu și altele asemenea.
În acest context, ANOSR a luat de această dată inițiativa sondării noilor nevoi și percepții ale
studenţilor în ceea ce privește dimensiunea socială a educației, realizând astfel cel mai mare
studiu național studențesc, antrenând aproximativ 20.000 de studenți din toată țara.
În România se resimt efectele inechității sistemului educațional prin existența barierelor de
natură economică și socială, adevărate obstacole pentru studenți în calea accesării, urmării
și finalizării unui traseu educațional de calitate. Educația ajunge astfel dintr-un drept garantat
prin Constituție, într-un iluzoriu blocat de obligații financiare greu sau imposibil de acoperit.
Principiul echităţii porneşte de la premisa că toată lumea are dreptul la educaţie şi că
barierele trebuie eliminate progresiv, fie că sunt formale sau informale, vizibile sau invizibile,
naţionale sau locale.
Procesul Bologna defineşte dimensiunea socială ca fiind „dimensiunea care promovează
egalitatea de şanse în învăţământul superior în termeni de acces, participare şi finalizare a
studiilor, condiţii de trai şi de studiu, consiliere, suport financiar precum şi reprezentarea
studenţilor”. Mai mult, miniştrii educaţiei reuniţi la Londra în cadrul întâlnirii oficiale Bologna
îşi asumă: „Reafirmăm importanţa ca studenţii să-şi finalizeze studiile fără obstacole legate
de background-ul socio-economic. Ne vom continua eforturile de a asigura servicii
studenţeşti adecvate, de a asigura flexibilitatea traseelor educaţionale şi de a lărgi
participarea la toate nivelele pe baza principiului egalităţii de şanse.” În anul 2009,
dimensiunea socială devine prioritate pentru Procesul Bologna prin asumare, intrând în
responsabilitatea statelor de a aduce dimensiunea socială ca prioritate pentru sistemele
naţionale de educaţie.
Din perspectiva studenţilor, în Romania dimensiunea socială a educației nu a ajuns un
subiect prioritar pe agenda publică, sistemul educațional ducând lipsă de politici coerente de
echitate, efectele fiind majore atât pentru studenți la nivel individual, cât și asupra calităţii
educației și a rezultatelor acesteia.
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Vă invităm să urmăriți și să analizați percepțiile studenților asupra principalelor servicii
sociale asigurate de stat și universități și să ne fiți parteneri în a face sistemul educațional
din Romania un sistem de calitate pentru TOȚI studenții.

Daniela Alexe
Preşedinte ANOSR
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2. Metodologie
ANOSR militează permanent pentru un sistem educațional echitabil, un sistem în care
aspectele financiare nu reprezintă bariere pentru ca studenții să poată avea un traseu
educațional calitativ. Astfel, pentru a realiza și promova politici educaționale menite să ridice
nivelul condițiilor de studiu, ANOSR a sondat nevoile studenților prin intermediul
organizațiilor membre.
Astfel, a fost aplicat un număr de 19.583 de chestionare în 24 de universități, respectiv
138 de facultăți din România. Organizațiile studențești au distribuit chestionarele respectând
diversitatea studenților reprezentați respectiv pe specializări, cicluri, ani de studiu și forma de
finanțare.
Chestionarul a fost alcătuit din 23 de întrebări ce vizau aspecte precum: statutul financiar al
studentului, percepții cu privire la: taxele de studiu, alte taxe percepute de către universităţi,
condițiile din cămine și cantine, bursele studențești și alte servicii sociale oferite de
universităţi.
Chestionarul nu a reușit să fie implementat de către toate organizațiile membre, ceea ce
arată faptul că metoda de sondare a opiniilor studențești poate fi îmbunătățită pe viitor.
Centralizarea rezultatelor a fost realizată la 2 nivele:
- nivelul local urmărind soluționarea problemelor la nivel instituțional. Acestea urmează să fie
lansate în fiecare universitate, rezultatele fiind prezentate conducerilor universităților de
către organizațiile studențești. Mai mult, acestea vor milita la nivel local pentru ca problemele
sesizate de către studenți să își găsească soluționarea;
- nivelul național urmărind dezvoltarea de către ANOSR a unor politici publice educaționale
care au drept obiectiv îmbunătățirea sistemului educațional din perspectiva condițiilor
sociale. Astfel, studiul cuprinde și o serie de recomandări preliminare ce vor fi dezvoltate
ulterior în poziții ale federației adoptate în mod formal în Adunarea Generală.
Universitățile/Facultățile în care studenții au participat la studiul ANOSR sunt următoarele:
Universitatea
Universitatea Tehnică
"Gheorghe Asachi", Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Facultatea de Arhitectura "G.M.
Cantacuzino"
Facultatea de Inginerie Chimică și
Protecția Mediului
Facultatea de Construcții și Instalații
Facultatea de Construcții de Mașini și
Management Industrial
Facultatea de Electronică, Telecomunicații
și Tehnologia Informației

Universitatea de Științe
Agricole și Medicină
Veterinară, Cluj-Napoca
Universitatea "Dunărea de
Jos" Galați
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Facultatea
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și
Informatică Aplicată
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria
Mediului
Facultatea de Mecanică
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
Facultatea de Textile-Pielărie și Management
Industrial

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
Alimentelor
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor
Facultatea de Litere

Facultatea de Inginerie Electrică şi Electronică
Facultatea de Ştiinţa Calculatoarelor
Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie

Facultatea de Medicină şi Farmacie

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Facultatea de Ştiinţe

Facultatea de Arte
Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste,
Economice şi Inginereşti

Facultatea de Arhitectură Navală
Facultatea de Metalurgie, Ştiinţa
Materialelor şi Mediu
Universitatea de Nord Baia
Mare
Universitatea "1 Decembrie
1918" Alba Iulia
Universitatea Maritimă
Constanța
Universitatea din Oradea

Universitatea din Craiova –
Sucursala Drobeta Turnu
Severin

Universitatea Lucian Blaga
Sibiu

Facultatea de Științe

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Resurse Minerale și Mediu

Facultatea de Litere

Facultatea de Drept și Știinte Sociale

Facultatea de Istorie și Filologie

Facultatea de Știinte

Facultatea de Arhitectură și Construcții

Facultatea de Teologie Ortodoxă
Facultatea de Navigație și Transport Maritim și
Fluvial
Facultatea de Muzică

Facultatea de Arte Vizuale

Facultatea de Protecția Mediului

Facultatea de Electromecanică Navală

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Științe

Facultatea de Energetică
Facultatea de Inginerie Electrică și
Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Managerială și
Tehnologică
Facultatea de Istorie, Geografie și Relații
internaționale
Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științe Politice și Științele Comunicării

Facultatea de Medicină și Farmacie

Facultatea de Textile și Pielărie

Facultatea de Inginerie și Managementul
Sistemelor Tehnologice

Facultatea de Educație fizică si Sport

Facultatea de Știinte Juridice

Facultatea de Științe Socio-Umane
Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Litere
Facultatea de Drept și Administrație
publică

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Facultatea de Medicină

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Litere și Arte
Universitatea din Petroșani

Facultatea de Științe

Universitatea Al. I. Cuza

Facultatea de Mine
Facultatea de Inginerie Mecanică și
Electrică
Facultatea de Litere

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Universitatea București

Facultatea de Filosofie

Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Educație Fizică și Sport
Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială
Facultatea de Teatru și Televiziune

Facultatea de Drept

Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică

Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Geografie

Facultatea de Business
Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea
Afacerilor
Facultatea de Teologie

Universitatea de Medicină
și Farmacie Gr. T. Popa,
Iași

Facultatea de Bioinginerie Medicală

Facultatea de Farmacie

Academia de Studii
Economice

Facultatea de Medicină
Facultatea de Contabilitate și Informatică
de Gestiune
Facultatea de Comerț

Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică

Universitatea Politehnică
din București

Facultatea de Inginerie Electrică

Facultatea de Istorie și Filosofie
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Facultatea de Biologie și Geologie

Universitatea de Medicină
și Farmacie, București
Universitatea de Medicină
și Farmacie Cluj-Napoca

Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Medicină Dentară

Facultatea de Farmacie

Facultatea de Medicină Generală
Universitatea Politehnică
din Timișoara

Universitatea de Vest
Timișoara

Facultatea de Construcții

Facultatea de Electronică și Telecomunicații

Facultatea de Electrotehnică și
Electroenergetică
Facultatea de Chimie Industrială și
Ingineria Mediului
Facultatea de Management în Producție și
Transporturi

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Matematică si Informatică

Facultatea de Sociologie și Psihologie

Facultatea de Chimie, Biologie și
Geografie
Facultatea de Economie și Administrarea
Afacerilor
Facultatea de Științe Politice, Filosofie și
Stiințe ale Comunicării
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Facultatea de Mecanică

Facultatea de Hidrotehnică

Facultatea de Arte și design
Facultatea de Fizică
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Facultatea de Muzică

Facultatea de Educatie fizică și Sport
Universitatea de Medicină
și Farmacie Victor Babes
Timișoara
Universitatea Ștefan cel
Mare Suceava

Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca

Facultatea de Medicină Dentară
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința
Calculatoarelor
Facultatea de Inginerie Mecanică

Facultatea de Farmacie
Inginerie Alimentară
Facultatea de Eucație fizică și Sport

Facultatea de Istorie și Geografie
Facultatea de Litere și Științe ale
Comunicării
Facultatea de Științe ale Educației

Facultatea de Silvicultură
Facultatea de Științe Economice și Administrație
Publică

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Facultatea de Construcții

Facultatea de Științe și Ingineria
Materialelor
Facultatea de Mecanică

Facultatea de Electronică și Telecomunicații
Facultatea de Instalații

Facultatea de Construcții de mașini
Universitatea de
Arhitectură și Urbanism Ion
Mincu București

Facultatea de Arhitectură
Facultatea de Urbanism
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Facultatea de Arhitectură de Interior

A. Categoriile de servicii sociale în care studenții întâmpină cele mai multe
probleme
Taxele universitare - cea mai mare problemă a studenților români
a. Rezultatele studiului
Întrebați despre domeniile în care întâmpină cele mai multe probleme, 8430 de studenți,
adică 44,6% dintre studenții chestionați în universitățile cuprinse în eșantion, invocă drept
principala problemă cu care se confruntă ca fiind taxele de studiu și alte taxe percepute
de către universitate.
Astfel, în 21 dintre cele 24 de universități, problema principala invocată de către majoritatea
studenților a reieșit ca fiind taxele de studiu, în 2 dintre universități un procent de peste 60%
invocând această prioritate.

Situațiile cele mai alarmante se regăsesc în cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din
Suceava, unde 64,6% dintre studenții chestionați consideră taxele ca fiind principala barieră
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în desfășurarea studiilor, respectiv Universitatea din Oradea, unde 68,3% dintre studenții
chestionați întâmpină aceeași problemă. În cealaltă extremă, doar 7,5 % dintre studenții

chestionați ai Universității Maritime din Constanța consideră taxele ca fiind o problemă
majoră.
O alta problemă socială a studenților o reprezintă căminele studențești. Astfel, 17,5% dintre
studenții chestionați la nivelul celor 23 de universități au invocat căminele ca fiind principala
lor problemă. Ca și extreme, putem exemplifica Universitatea Maritimă din Constanța unde
28% dintre studenții chestionați consideră căminele ca fiind principala problemă pe care o
întâmpină, în timp ce, la polul opus, în universitățile din Petroșani și Craiova - Dr.Tr Severin
doar 7,2% din studenții chestionați consideră căminele ca fiind principala problemă.
Continuând către alte aspecte ale serviciilor sociale, 8,5% dintre studenţii chestionaţi
consideră cantinele studențești ca fiind o problemă în cadrul comunităţii academice. În
cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi în cadrul Universităţii din Bucureşti
18,5%, respectiv 18,6 % dintre studenţii chestionaţi întâmpină această problemă pe
parcursul studiilor, în timp ce doar 2,6% dintre studenţii Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu
afirmă acelaşi lucru.
Un aspect important sesizat și cu ocazia acestui studiu, îl reprezintă faptul că încă există
universități în România care nu deţin o cantină proprie.
O situaţie mai puţin îmbucurătoare este cea a burselor, a căror problematică rezidă în
cuantumurile scăzute, insuficiente pentru a acoperi nevoile de bază ale studentului (în cazul
burselor sociale), fie cuantumurile acordate nu sunt suficient de motivante pentru a încuraja
performanța (în cazul burselor de merit şi de excelenţă) , fie numărul de burse acordate este
prea mic comparativ cu numărul studenţilor care au nevoie de sprijin financiar. Aceste
aspecte au fost sesizate şi de către studenţii respondenţi, astfel că 15,4% dintre aceştia
consideră bursele ca fiind cea mai importantă problemă pe care au întâmpinat-o. Totusi,
particularizând, în cadrul Universităţii Maritime din Constanţa 46,2% dintre studenţii
respondenţi au afirmat acest lucru. Procente mai scăzute, dar care totuşi reflectă o problemă
sondată, regăsim în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare ” din Suceava unde doar 3% dintre
studenţi au declarat că bursele ar reprezenta o problemă îngrijorătoare.
Referindu-se la celelalte servicii sociale care ar trebui să constituie un real sprijin pe
parcursul traseului academic, studenţii chestionaţi au invocat inexistența sau inactivitatea
Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră, inactivitatea sau condițiile din cabinetele
medicale, inexistenţa sau insuficienţa terenurilor şi a sălilor de sport, lipsa internetui wireless
din cadrul facultăţilor/universităţilor, inexistenţa sau capacitatea prea scăzută a sălilor de
lectură, tarifele practicate de către biblioteci etc. Astfel, în ceea ce priveşte serviciile sociale
enumerate mai sus, 13,8% dintre studenţii chestionaţi consideră că elementele menţionate
reprezintă obstacole în parcurgerea studiilor.
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Totuşi, pentru 28,8 % dintre studenţii care au participat la studiu în cadrul Universităţii din
Petroşani, exemplele de servicii sociale menţionate reprezintă aspecte problematice. În
acelaşi timp, doar 3,7% dintre respondenţii Universităţii din Oradea afirmă că inexistenţa sau
ineficienţa acestor tipuri de servicii sunt percepute ca piedici în finalizarea studiilor.

b. Concluzii
Miniștrii Educatiei definesc în comunicatele întâlnirilor Bologna faptul că accesul în
învățământul superior „implică îmbunătățirea mediului de studiu, eliminarea tuturor
barierelor și crearea condițiilor economice potrivite pentru ca studenții să aibă
posibilitatea de a beneficia de oportunitățile de studiu la toate nivelele”. Pe de altă
parte, majoritatea studenților români evidențiază ca principală problemă întâmpinată în
urmarea studiilor, taxele percepute de către universități.
Putem afirma că în rândul studenților există un grad ridicat de confuzie cu privire la ceea ce
reprezintă taxele de studiu. Sunt ele un simplu punct de intersecție între cerere și ofertă?
Reprezintă costul real al educației unui student? Relevă calitatea educației? Sau transformă
educația într-o afacere în care se urmărește mai mult maximizarea veniturilor universităților?
În acest moment, în România, taxele diferă uneori semnificativ de la un domeniu de studiu la
altul, dar și de la o universitate la alta sau zonă geografică. Mai mult, din perspectiva
studenților, există situații în care taxele de studiu plătite de către studenții nebugetați nu se
regăsesc în calitatea serviciilor educaționale livrate către aceștia. Mai trebuie specificat
faptul că în acest moment, în România, aproximativ 70% din numărul participanților la
învăţământul superior plătesc taxe de studiu fie în cadrul universităților particulare, fie la
forma “cu taxă” în cadrul universităților de stat.
c. Recomandări generale cu privire la problemele sociale:
 crearea de politici naționale cu privire la echitate și acces în învățământul
superior, împreună cu implementarea mecanismelor de monitorizare și
evaluare a lor:
-> introducerea unor indicatori de calitate în metodologia de finanțare a universităților
cu privire la ponderea studenților cu venituri reduse sau din mediul rural, din totalul
studenților din universitate;
-> introducerea unor indicatori în cadrul metodologiei de evaluare a universităților cu
privire la echitate și acces
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acordarea unei atenții mai mari din partea actorilor educaționali serviciilor
sociale pentru studenți
stimularea universităților în a implementa și evalua periodic instrumente cu
privire la echitate și acces
crearea de mecanisme sustenabile pentru sondarea periodică a nevoilor
studenților

B. Situația financiară a studenților
Aproape 70% dintre studenții români au venituri sub 500 lei/lună
Aproximativ 65% dintre studenți se întrețin numai din veniturile părinților și ale rudelor
Aproximativ 25% dintre studenți au un job full sau part time
a. Rezultatele studiului
Din aproximativ 20 000 de respondenți, 69.4% trăiesc cu venituri de până la 500 de lei pe
lună. Din totalul respondenților, doar 12.9%, declară că dispun de un venit lunar de peste
700 lei pe lună.
Se poate observa fapul că în centrele universitare mari (București, Timișoara, Cluj, Iași),
veniturile studenților sunt puțin mai ridicate decât în centrele universitare mai mici. Acest
lucru se datorează faptului că majoritatea studenților din centrele universitare mari sunt
veniți la studii din alte localități decât cele în care studiază, implicit nevoile financiare sunt
mai mari.
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Legat de sursa de venit, din totalul respondenților, 65.2% se întrețin numai din veniturile
părinților sau ale rudelor. Un procent de 13.9% dintre studenți se întrețin cu ajutorul unui
job și al părinților sau rudelor, iar 11.4% lucrează pentru a se întreține.
Doar 7.4% dintre studenți se întrețin în principal din burse.
Aproximativ 25% dintre studenți au un job full sau part time. Observăm totodată că acest
procent este influențat și de tipologia universității (Ex: În universitățile de medicină, procentul
studenților angajați este foarte mic).

În o singură universitate peste 15% dintre studenți au declarat că se întrețin în principal cu
ajutorul burselor - Universitatea Tehnică Iași. În alte 3 instituții de învățământ superior,
procentul a fost cuprins între 10% și 15% - Universitatea din București, Universitatea
Politehnică din București și Universitatea Politehnică din Timișoara. De cealaltă parte,
recordul este deținut de Universitatea Maritimă din Constanța, unde niciun student nu a
declarat că se întreține în principal din burse.
Aproximativ 80% dintre studenții din România depind, în totalitate sau parțial, de părinți și
rude pentru a urma studiile. Doar 7.4% dintre studenți susţin că se întrețin din burse.
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Astfel, putem deduce fie o valoare atât de mică a burselor încât nu acoperă nevoile de bază
a studenților pentru a se întreține, fie un număr de burse mult mai mic decât numărul de
studenți care au o situație materială precară și au nevoie de sprijin pentru a putea urma
studiile.
b. Concluzii
În aceste condiții, ANOSR se teme că foarte puțini absolvenți de liceu care provin din familii
ce nu îi pot sprijini suficient din punct de vedere financiar, reușesc să urmeze studiile.
Situația este cu atât mai mult valabilă pentru cei aflați în afara centrelor universitare sau
pentru cei care vor sa urmeze studiile într-un alt centru universitar.
Acest fapt este cu atât mai regretabil cu cât, în calitate de țară membră a Spațiului European
al Învățământului Superior, România s-a angajat să asigure echitatea în Învățământ, ceea ce
ar însemna că posibilitățile financiare ale familiilor și mediul de proveniență al candidaților nu
ar trebui să constituie bariere de acces la învățământ.
Daca vom corela aceste concluzii cu cele referitoare la problemele studențești, observăm că
în centrele universitare mari (București, Timișoara, Cluj , Iași), veniturile studenților sunt mai
mari, iar problema taxelor universitare se regăsește mai puțin printre priorități, deși, de
obicei, taxele de studiu practicate de către aceste universități sunt mai mari decat în alte
universități din țară.
În contextul în care marea majoritate a studenților sunt întreținuți de familii, putem
concluziona că o mare parte a studenților din centrele universitare mari provin din familii cu
venituri mai ridicate.
ANOSR consideră că educația este un drept fundamental al tuturor indivizilor. Astfel, în
contextul în care studenții provin din medii social - economice diferite, pentru ca toți să aibă
posibilitatea reală de a parcurge un program de studiu, este nevoie ca barierele economice
să fie înlăturate.
c. Recomandări
- Realizarea de politici de echitate și acces, în special în centrele universitare mari.
- Implementarea sistemului de împrumuturi pentru studenți, garantate de către stat,
cu restituirea acestora după finalizarea studiilor și dupa atingerea unui anumit prag
salarial.
- Promovarea şi eficientizarea mecanismelor de acordare a burselor pentru studenţii
proveniţi din mediul rural.
- Alocarea unui procent din locurile bugetate pentru persoanele provenite din mediul
rural sau din familii cu venituri reduse
- Realizarea de studii care să redea amploarea reală a fenomenului de angajare a
studenților
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C. Taxele universitare
Aproximativ 71% din studenți consideră valoarea taxei de studiu ca fiind mare și foarte
mare
a. Rezultatele studiului
Întrebaţi despre taxele universitare şi impactul acestora asupra continuării studiilor
universitare, a reieşit că într-o ţară care face parte din Spaţiul European al Învăţământului
Superior taxele percepute de universităţi crează dificultăţi în continuarea studiilor. Astfel,
dintre studenţii chestionaţi, 30,5% au afirmat că taxele reprezintă un impediment în traseul
lor academic şi că îi afectează în mare măsură. În timp ce 39,6% din studenţii chestionaţi
susţin că taxele îî afectează în mică măsură, aproape 6% dintre aceştia au declarat că îi
determină să renunţe la studii.

Există, totuşi, şi situaţiii fericite, iar acestea se întâlnesc în cadrul Universităţii Maritime din
Constanţa şi în cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti unde
niciun student nu a afirmat că taxele îi determină să renunţe la studii. Totodată, 30,6% dintre
studenţii Universităţii Tehnnice din Cluj Napoca au afirmat că taxele percepute nu îi
afectează deloc. La polul opus se află Universitatea de Nord din Baia Mare, unde peste
10,6% din studenţi susţin că taxele îi impiedică să continue studiile.
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Chestionaţi referitor la modul în care apreciază valoarea taxei de studiu, 46.2% dintre
studenţii respondenţi au afirmat că aceasta este mare, iar 24.7% au afirmat că taxa este
foarte mare, în timp ce doar 2.4% susţin că taxa de studiu este mică. De exemplu, o situaţie
îngrijorătoare este în cazul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj,
unde 71.1% (567) dintre studenţi au declarat că taxa de studiu este foarte mare. În aceeaşi
categorie se încadrează şi Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T. Popa” din Iaşi şi
Universitatea Politehnica Bucureşti unde 54.9% respectiv 52.2% dintre studenţii respondenţi
au afirmat că taxa de studiu este foarte mare.
Putem observa și faptul că situațiile cele mai alarmante se regăsesc mai ales în universitățile
de medicină și farmacie unde, de obicei, taxa de studiu este mult mai mare decat în celelalte
universități.

Pe

lângă taxa de studiu, universităţile percep o serie de alte taxe, mai mult sau mai puţin
justificate, ca de exemplu taxa de înscriere la facultate, taxa de înmatriculare, taxa de
eliberare de adeverinţe, taxa de bibliotecă, taxa de eliberare a diplomelor, şamd.
Chestionaţi referitor la aceste aspecte, 50.6% dintre studenţii care au participat la studiu au
afirmat că nu consideră că trebuie să plătească taxa de înscriere la facultate, în timp ce
41.4% au afirmat contrariul. Cei mai mulţi studenţi care consideră că nu trebuie să plătească
taxa de înscriere la facultate sunt din cadrul Universităţii din Oradea - 88.5%, la polul opus
aflându-se Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava unde doar 15.3% dintre studenţii
respondenţi sunt de aceeaşi opinie.
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În ceea ce priveşte taxa percepută după înscrierea la facultate pentru confirmarea locului
primit, denumită taxa de înmatriculare, 66.7% dintre studenţii chestionaţi nu consideră că
trebuie să achite o astfel de taxă, cei mai mulţi studenţi care împărtăşesc această opinie
fiind cei din cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti (94%), cei din cadrul Universităţii
“Gheorghe Asachi” din Iaşi (90%) şi studenţii Universităţii din Oradea (87.9%). Cel mai mare
procent de studenţi chestionaţi care sunt de părere că taxa de înmatriculare este justificată
se întâlneşte în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suuceva (75.2%), urmată de
Academia de Studii Economice din Bucureşti (37.5%) şi Universitatea Maritimă din
Constanţa (37%). În concluzie, din totalul studenţilor respondenţi, 66.7% adică 11 906 nu
sunt de acord cu plătirea taxei de înmatriculare.
O altă taxă percepută de universităţi este taxa necesară eliberării de adeverinţe, în special a
adeverinţelor care atestă statutul de student.
Astfel, în urma răspunsurilor pe care studenţii le-au oferit la această întrebare, 88.3%, adică
14 873 au afirmat că nu consideră că trebuie să plătească acestă taxă, în timp ce doar 10%
au afirmat contrariul.
Totodată, taxa pentru accesul în biblioteca universităţii este un alt exemplu de taxă asupra
căreia s-au ridicat semne de întrebare. În acest sens, 72.1% (12 769 de studenţi) dintre
studenţii chestionaţi consideră că nu trebuie să plătească o taxă pentru accesul în bibliotecă.
Universitățile în care marea majoritate a studenților consideră că această taxă nu trebuie să
existe sunt Universitatea Politehnica din Bucureşti (92.5%), Universitatea Tehnică
“Gheorghe Asachi” din Iaşi (91.4%), Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (86.6%),
Universitatea din Craiova - Dr.Tr Severin (84.1%) şi Academia de Studii Economice din
Bucureşti (82.9%).
În acelaşi timp, taxa aferentă eliberării diplomelor reprezintă, din perspectiva studenţilor, un
alt cost implicat de educaţia în mediul universitar. Astfel, din totalul respondenţilor, peste
80%, adică 14 310 studenţi consideră că nu trebuie să plătească o taxă pentru eliberarea
diplomelor.
b. Concluzii
Pornind de la premisa că, în România, învâțâmântul se consideră gratuit observăm că,
indiferent de forma de finanțare a studentului, există o serie de nemulțumiri legate de „taxele
ascunse ale educației” care sunt percepute ca fiind bariere în parcurgerea și finalizarea
studiilor. În același timp, observăm că există un număr de studenţi care consideră că, din
cauza cumulului de taxe, vor fi nevoiţi să renunţe la studii. Acest aspect crează discrepanţe
foarte profunde între diferite categorii sociale, neexistând un real sprijin al statului pentru ca
orice student să poate accede către învăţământul superior.
Există o serie de taxe nejustificate în care nu se reflectă plata unor servicii, ci doar
maximizează profiturile universităţilor.
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c. Recomandări
- Taxele de studiu trebuie să reflecte costul real al educației
- Trebuie să existe o mai mare transparență a costurilor incluse în taxa de studiu
- Eliminarea ’taxelor ascunse’ provenite din plata adeverințelor, carnetelor, permiselor
de bibliotecă, accesului la baze sportive, transferurilor, înmatriculării, înscrierii etc.
- Introducerea acestor costuri acunse atât în finanțarea de bază, cât și în taxa de
studiu platită de student. Revizuirea metodologiei de finanțare prin includerea acestor
taxe într-o categorie specială: cheltuieli administrative.
- Documentele oficiale și cele care atestă statutul de student să se elibereze în mod
gratuit de către universități
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D. Cămine studenţeşti
Condițiile din cămine sunt într-un trend de îmbunătățire, însă locurile de cazare rămân
insuficiente
90% dintre studenți nu sunt informați cu privire la modul de cheltuire a regiei de cămin
a. Rezultatele studiului
Pentru un student care nu locuieşte în oraşul în care studiază, căminul a fost întotdeauna
optiunea care ar fi trebuit să îi permită accesul la învăţământul superior. În România,
majoritatea universităţilor deţin cămine, însă numărul de locuri disponibile sunt încă
insuficiente pentru toţi studenţii care solicită un loc de cazare.
Chestionând modul în care studenţii percep condiţiile din cămine, am putut observa faptul că
în România anului 2010-2011 căminele sunt inaccesibile pentru studenţi. Fie că este vorba
de media de studiu ridicată necesară pentru a prinde un loc în cămin, fie despre cuantumul
ridicat al regiei de cămin, în 10 dintre cele 22 de universităţi implicate în studiu, studenţii
întâmpină serioase bariere în acest sens.
Pe de altă parte, condiţiile din căminele studenţeşti s-au îmbunătăţit. Astfel, în majoritatea
universităţilor, studenţii au transmis faptul că beneficiază de condiţii bune în cămin. În cazul
a 5 universităţi, majoritatea studenţilor au semnalat condiţii proaste de cazare, un exemplu
în acest sens fiind Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti unde,
conform rezultatelor chestionarelor, 67.4% dintre studenţi se plâng de acest aspect.
Datorită diferenţei între locurile de cazare puse la dispoziţia studenţilor şi solicitările de
cazare, departajarea între studenţi se face, în principal, pe baza mediei de studiu. Astfel,
studenţii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în procent de 62.4%
susţin că datorită mediei mari necesare este foarte greu sa obţină un loc în cămin. Acelaşi
lucru este valabil şi în cadrul Universităţilor din Iaşi “Gheorghe Asachi” şi “Alexandru Ioan
Cuza”, unde 60.7%, respectiv 55.7% se plâng de cămine din punctul de vedere al mediei.
Deşi universităţile primesc subvenţii pentru cămine de la Ministerul Educaţiei, se pare că
acestea nu sunt suficiente, astfel încât regia de cămin să nu depăşească situaţia financiară
a studenţilor. În cadrul Universităţii de Nord din Baia Mare 50% dintre studenţii chestionaţi
au afirmat că au conditii bune în cămine, dar că regia de cămin face aproape imposibilă
accesarea acestora, lucru valabil, de asemenea, şi în cazul Universităţii “Dunărea de Jos”
din Galaţi, unde 37.5% dintre studenţi au aceeaşi problemă.
Cele mai grave situaţii se întâlnesc în cadrul universităţilor în care studenţii întâmpină
probleme în cazul căminelor atât din punctul de vedere al mediei, cât şi al tarifului. Un
exemplu de acest tip este Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi, unde studenţii
consideră căminele inaccesibile din prisma ambelor criterii.
Există, totuşi, şi câteva exceptii. De exemplu, în cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din
Suceava, 90.1% dintre studenţi consideră că beneficiază de condiţii bune în cămine şi sunt
şi accesibile atât din punctul de vedere al tarifului, cât şi al mediei, lucru valabil, de
asemenea, şi în cazul Universităţii ”1 Decembrie 1989” din Alba Iulia (70.8%), Universităţii
Maritime din Constanta (64.2%) şi Universităţii din Oradea (63.3%).
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Dacă la întrebarea precedentă studenții Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava erau cei
mai mulțumiți de condițiile din cămine, tot ei sunt cei care au declarat, în cel mai mare
procent - 86.6% - că prețul căminelor este mare sau foarte mare. Peste 60% dintre studenții
altor trei universități (Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea de Științe Agricole
și Medicină Veterinară din Cluj Napoca și Universitatea din Craiova - Dr.Tr. Severin) au
aceeași opinie despre taxele practicate pentru folosinţa căminelor lor. În alte opt universități,
procentul se situează între 40% și 60%.
De altfel, 41.8% (7485) dintre toți respondenții consideră taxele căminelor ca fiind mari sau
exagerate.
Într-o singură universitate din România peste 80% dintre studenți consideră prețurile
căminelor ca fiind mici sau potrivite - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
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Dacă răspunsurile la întrebările 13 și 14 fac referire la părerea studenților vis-a-vis de
condițiile din cămine și prețurile acestora, întrebarea următoare a vizat măsura în care
studenții sunt informați cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii încasați de universități
pentru cămine. Din totalul respondenților, 90% consideră că nu sunt informați, în timp ce
doar 10% declară că le sunt oferite aceste informaţii.
Cel mai ridicat procent al studenţilor care nu sunt informaţi cu privire la acest management
financiar este deținut de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București 97.7% dintre studenți necunoscând traseul banilor încasaţi din taxele de cămin.
De altfel, în doar două universități dintre cele implicate în studiu procentul celor care declară
că sunt neinformați scade sub 80% - Universitatea din Petroșani (64.2%) și Universitatea din
București (77.9%).

20

b. Concluzii
Date fiind rezultatele, putem spune că informarea studenților cu privire la modul în care sunt
gestionate cheltuielile legate de cămine este foarte scăzută. Universitățile profită deseori de
această dezinformare pentru a realiza venituri din taxele de cămin.
c. Recomandări
- Îmbunătățirea condițiilor în cămine în campusurile unde această problemă este
stringentă
- Investiții în construcția de noi cămine pentru a răspunde nevoilor tuturor studenților
- Acordarea subvenției individuale de cazare pentru studenții care nu reușesc să
primească un loc în cămin datorită insuficienței locurilor de cazare
- Tarifele practicate de universități pentru studenți la cămine și cantine, să fie cel mult
egale cu diferența dintre costurile de funcționare, cuprinzând cheltuielile de personal,
cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu materiile prime și consumabile și cheltuielile
de întreținere curentă si subvențiile de la bugetul de stat.
- Transparentizarea cheltuirii taxelor din regia de cămine
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E. Cantine studenţeşti
a. Rezultatele studiului
Ca serviciu studenţesc, cantina ar trebui să reprezinte pentru studenţi o soluţie accesibilă ca
preţ şi la îndemâna acestora. Chestionaţi referitor la frecvenţa cu care manâncă la cantină,
doar 13.7% dintre respondenţi mănâncă zilnic în aceste spaţii, 22% mănâncă la cantină o
dată sau de două ori pe săptămână şi 26.5% mănăncă o dată pe lună la cantină. În această
situaţie este îngrijorător faptul că cel mai mare procent al studenţilor chestionaţi au răspuns
că nu mănâncă deloc la cantină - 30.7%. Astfel, putem deduce fie că universităţile nu
beneficiază de cantină, fie că o deţin, însă preţurile practicate sunt prea mari pentru a putea
fi suportate de către studenţi.
Dintr-un total de 23 de universităţi în care a fost aplicat studiul, în 7 dintre ele peste 40%
dintre studenţi nu mănâncă deloc la cantină, în timp ce în doar 2 universităţi a existat acelaşi
procentaj de respondenţi care să mănânce zilnic la cantină: Universitatea “Dunărea de Jos”
din Galaţi - 41.21% şi Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava - 48%.
În acelaşi timp, cea mai îngrijorătoare situaţie se întâlneşte în cadrul universităţilor care nu
deţin încă o cantină proprie, acest lucru fiind sesizat şi de către studenţi (Ex: Universitatea
de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara).
Dacă la întrebarea anterioară am încercat să identificăm frecvenţa cu care studenţii iau
masa la cantină, la întrebarea 17 am urmărit să aflăm în ce măsură serviciile oferite de
cantine mulţumesc studenţii. Astfel, în majoritatea universităţilor studenţii sunt mulţumiţi de
serviciile oferite de cantină.
Singurele universităţi în care există o cantină faţă de ale cărei servicii studenţii s-au declarat
nemultumiti în procent de 80% respectiv 60% sunt Universitatea de Arhitectura „Ioan Mincu”
şi „Universitatea de Nord” din Baia Mare.
Totodată, procentele cele mai mari de studenţi care s-au declarat ca fiind foarte multumiţi de
serviciile cantinei se regăsesc în Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava (37%),
Universitatea “1 decembrie 1918” din Alba Iulia (30%) şi în Universitatea „Dunărea de Jos”
din Galaţi (26%).
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b. Concluzii
În contextul în care doar în două universităţi procentul studenţilor care mănâncă la cantină
zilnic depăşeşte 40%, iar în nicio universitate acest procent nu depăşeşte 60%, ANOSR
consideră că Universităţile nu reuşesc să satisfacă în totalitate această nevoie a studenţilor
români. Mai mult, în unele universităţi nu există o cantină.
d. Recomandări
- Reducerea prețurilor practicate în cadrul cantinelor studenţeşti, care deja
beneficiază de subvenție de la MECTS, astfel încât acestea să nu constituie unități de
profit pentru universități, ci doar un serviciu de bază pus la dispoziția studenților la
tarife cât mai scăzute.
- Construcția de cantine în universitățile care momentan nu dețin acest serviciu
- Diferențierea subvenției de cămine de cea pentru cantine
- Asigurarea condițiilor necesare pentru ca un număr cât mai mare de studenți să
poată mânca la cantină
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F. Burse studenţeşti
Peste 80% dintre studenți consideră că bursa nu acoperă sau acoperă parțial cheltuielile
minime pentru masă şi cazare
Peste 50% dintre studenți nu sunt motivați de valoarea bursei în a-și îmbunătăți rezultatele
academice
a. Rezultatele studiului
Dilema studenţilor reprezentanţi este aceea a modului de împărţire a burselor studenţeşti, în
contextul în care acest aspect întră în autonomia universitară. În acest context, ANOSR a
dorit să urmărească opinia studenţilor referitoare la modul în care ar trebui să se distribuie
bursele: o sumă mai mare către un număr mai mic de studenţi sau sumă mai mică la un
număr mai mare de studenţi. Astfel, rezultatele studiului au indicat faptul că 58% studenţi au
afirmat că bursele ar trebui distribuite într-o sumă mai mică şi către un număr mai mare de
studenţi. De cealaltă parte regăsim 41.9% din respondenţi care au afirmat că bursele ar
trebui distribuite în sumă mai mare la un număr mai mic de studenţi.

Întrebaţi dacă bursa acoperă costurile de cazare şi masă, 52,7% dintre studenţi au răspuns
că bursa nu acoperă cheltuielile de cazare şi masă, 27,5% afirmă că bursa acoperă parţial
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aceste costuri, în timp ce doar 6% din totalul respondenţilor consideră că bursa acoperă
costurile necesare.
Universităţile în care s-a înregistrat cel mai mare număr de studenţi care să afirme că bursa
nu acoperă costurile necesare acoperirii nevoilor de bază sunt: Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (75%), Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila” din Bucureşti (70%) şi Universitatea din Oradea (67%) .
În nicio universitate dintre cele care au participat la studiu, procentul respondenţilor care să
afirme faptul că bursa acoperă cheltuielile de masă şi cazare nu a depăşit 15 %, în timp ce
în 14 dintre universităţile în care a fost aplicat chestionarul, peste 50% dintre studenţii
respondenţi au afirmat contrariul. Mai mult, în 4 dintre universităţi, procentul acestora
depăşeşte 60%.

Bursele acordate studenţilor performanţi au rolul de a sprijini excelenţa academică şi de a
încuraja cât mai mulţi studenţi să aibă rezultate şcolare remarcabile. În acest sens, statul
acordă universităţilor lunar o subvenţie de 69 lei pentru fiecare student bugetat, bani care
sunt direcţionaţi către studenţii bursieri.
Plecând de la obiectivul de motivare a studenţilor în atingerea performanţei academice, unul
din aspectele urmărite prin intermediul acestui studiu a fost analizarea realităţii academice
şi, implicit, a modului în care studenţii percep acest mecanism. Rezultatele obţinute
demonstrează că acest instrument este unul parţial nefuncţional, întrucât din totalul
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respondenţilor, 52.8% au afirmat că bursa nu îi motivează. Universităţile în care s-a
înregistrat cel mai mare procent de studenţi care să afirme că bursa nu îi motivează sunt
Universitatea din Oradea (88.9%) şi Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava (83.6%),
urmate de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti (75.4%) şi
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara (63.4%). Cu toate
acestea, există studenţi care afirmă că bursele sunt o formă prin care sunt motivaţi;
universitatea în care se găsesc aceştia este Universitatea din Craiova - Dr.Tr Severin, unde
87.9% dintre studenţii chestionaţi consideră că bursa îi motivează în traiectoria lor
academică. Acelaşi lucru îl afirmă şi studenţii din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe
Asachi” din Iaşi (69.6%), studenţii Universităţii din Petroşani, precum şi cei ai Universităţii “1
Decembrie 1989” din Alba Iulia (47.4%), ai Academiei de Studii Economice din Bucureşti
(46.6%) sau ai Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu (40.3%).
Totodată, este îngrijorător faptul că a existat o singură universitate în care procentul
studenţilor chestionaţi care au răspuns că bursa îi motivează în îmbunătăţirea rezultatele
academice depăşeşte 80% şi în doar două universităţi depăşeşte 60%.

b. Concluzii
ANOSR consideră că un sistem care nu îşi atinge scopul reprezintă mai degrabă o
ameninţare şi necesită o reformare puternică în vederea ajustării modului de implementare
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la obiectivele sale. De asemenea, probabilitatea ca educaţia din România să sufere de pe
urma lipsei mecanismelor de suţinere a excelenţei academice este destul de mare,
principalii vizaţi în acest sens şi cei care au de pierdut fiind studenţii.
c. Recomandări
Reformarea sistemului de burse sociale astfel încât acestea să acopere
cheltuielile minime de masă și cazare
Reformarea sistemului de burse de performanță/merit/studiu astfel încât
acestea să reprezinte factori motivanți în atingerea performanțelor
Universitățile să suplimenteze cuantumul burselor studențești
Excluderea criteriilor academice din acordarea burselor cu caracter social
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G. Alte servicii sociale
a. Rezultatele studiului
Serviciile sociale pentru studenți, de tipul cabinetelor medicale, Centrelor de Consiliere și
Orientare Profesională, bazelor sportive sau serviciilor de pază și securitate a campusului
constituie condiții necesare parcurgerii unui traseu educațional de succes. Răspunsurile la
întrebările referitoare la aceste servicii ne arată în ce măsură universitățile conștientizează și
își asumă faptul că integritatea fizică, psihică și socială a studenților, împreună cu accesul la
servicii de consiliere de calitate, constituie condiții fundamentale pentru succesul academic.
Cabinete medicale
Sănătatea este o condiție fundamentală pentru urmarea studiilor universitare, iar accesul
studenților la servicii de sănătate de calitate reprezintă o nevoie socială primară a acestora.
Astfel, existența unor cabinete medicale în universități, cabinete care să asigure servicii de
calitate și să fie cunoscute de către studenți este de o importanță incontestabilă pentru o
calitate cel puțin satisfăcătoare a vieții de student. Cu toate acestea, părerea studenților din
România sugerează o realitate nemulţumitoare.
Cel mai mare procent al studenților mulțumiți de aceste servicii este întâlnit în cadrul
Universităţii Tehnice din Iași - 58.1% - de altfel, singura universitate cu un procent de peste
50% studenţi satisfăcuţi de calitatea acestor servicii. Alte 2 universități au un procent cuprins
între 40% și 50%: Universitățile de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa” din Iași și
Universitatea din Oradea.
În 5 din cele 23 de universități în care s-a realizat studiul, procentul celor mulțumiți de
calitatea cabinetelor medicale este mai mic de 20% - este cazul următoarelor instituții:
Universitatea din Craiova - Dr.Tr Severin, Universitatea din Suceava, Universitatea din
Petroșani, Unversitatea din București și Universitatea din Baia Mare.
În nicio universitate din cele implicate în studiu, procentul studenților mulțumiți de cabinetele
medicale nu depășește 60%.
Serviciul de Protecție și Securitate al campusului
Măsura în care studenții sunt mulțumiți de serviciul de protecție și securitate a campusului
variază și el destul de mult în funcție de universități, însă este evident că și aici sunt
probleme majore.
Extrema negativă a acestei întrebări este deținută de Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iași, unde doar 2.9% dintre studenți s-au declarat mulțumiți de serviciile de
protecţie din campus. Aproximativ la aceeaşi extremă si situează Universitatea din Petroșani
cu 7% studenţi mulţumiţi de serviciile de securitate din campus. Acestor universități li se
adaugă încă 3 universități în care procentul acestor respondeţi nu depășește 20%:
Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București (10.7%), Universitatea Politehnica din
Timișoara (14.3%) și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
(15.1%). O situație care poate fi cu mult îmbunătățită se găsește în alte 12 universități în
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care procentul celor mulțumiți de Serviciul de Protecție și Securitate a campusului se
încadrează între 20% și 40%.
Universitatea în care acest serviciu pare a fi cel mai apreciat de către studenți este
Universitatea din Craiova - Dr.Tr Severin, unde toți studenții care au răspuns la întrebarea
22 s-au declarat mulțumiți de serviciul de securitate din campus (99.4% din totalul
respondenților). Din păcate însă este și singurul serviciu care are vreun simpatizant. În alte
cinci universități, procentul studenților mulțumiți de modul în care se realizează protecția și
securitatea campusului se situează între 40% și 60%: Universitatea Maritimă din Constanță
(55.9%), Universitatea din Oradea (52.7%), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
(45.2%), Universitatea din Baia Mare (40.2%) și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
(40.1%).
Baze sportive
Dintre serviciile sociale puse la dispoziţia studentilor, bazele sportive par să se bucure de
cea mai mare satisfacție a studenților. Totuși, în numai 4 universități din cele în care s-a
realizat studiul, peste 60% din studenți apreciază bazele sportive. Pe locul 1 se află
Universitatea Politehnică din Timișoara (86.8%), urmată de Universitatea Maritimă din
Constanța (86.4%), Universitatea Tehnică din Iași (76.4%) și Universitatea din Petroșani
(73.9%).
Deși, per ansamblu, rezultatele au fost mai bune în cazul bazelor sportive decât al altor
servicii pentru studenți, există multe universități în care părerea studenților nu pare a fi în
acord cu tendința generală. Astfel, în 6 universități, sub 20% din studenți sunt mulțumiți de
bazele sportive puse la dispoziţia acestora: Universitatea din Craiova - Dr.Tr Severin (0%),
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2.6%), Universitatea „Ştefan cel Mare” din
Suceava (13%), Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timișoara
(15.4%).
Deși în unele cazuri situația este îmbucurătoare, observăm că în peste jumătate dintre
universități bazele sportive mulțumesc sub 40% dintre studenți. Totodată, considerăm gravă
situația a peste un sfert dintre universități, în care sub 20% dintre studenții chestionaţi sunt
mulțumiți de bazele sportive.
Centre de Consiliere și Orientare Profesională
„Solicităm tuturor actorilor implicați să faciliteze un mediu de învățare și de lucru care să
inspire și să cultive învățământul centrat pe student ca formă de încurajare a celui care
învață în toate formele educației, oferind cea mai bună soluție pentru trasee de învățare
sustenabile și flexibile.” (Declarația de la Budapesta - Viena asupra Spațiului European al
Învățământului Superior, 2010)
Dintre toate serviciile sociale, cea mai nesatisfăcătoare situație este cea a Centrelor de
Consiliere și Orientare Profesională. Deși acestea ar trebui să le ofere studenților sprijinul de
care au nevoie pentru a se pregăti de inserţia lor profesională sau de continuarea studiilor,
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profitând maximal de oportunitățile puse la dispoziție de Universitate sau de entități
exterioare acesteia, se dovedesc a fi mari dezamăgiri.
Într-o singură universitate dintre cele în care a fost aplicat chestionarul, Universitatea „Ştefan
cel Mare” din Suceava, procentul studenților mulțumiți depășește pragul de 30 %. În toate
celelalte universități, acest procent se situează sub pragul de 20%. De altfel, în doar 7
universități procentul studenților care au auzit măcar de existența acestui unui Centru de
Consiliere și Orientare Profesională depășește 20%.
Având chiar și o platformă de informare (www.bologna.ro), ANOSR a urmărit tot timpul
preluarea celor mai bune practici de pe plan internațional și integrarea lor autentică în
învățământul superior autohton. O bună parte din aceste modele și linii de acțiune europene,
pentru a avea succes și a produce rezultate reale, trebuie dublate de servicii de consiliere și
orientare profesională.
b. Concluzii
În urma analizei informațiilor obținute, ANOSR consideră că universitățile nu sunt
pregătite să facă față nevoilor medicale ale studenților. Mai mult, considerăm că acest
aspect nu a constituit o prioritate pentru instituțiile de învățământ superior. Fiind un aspect
care rar se desprinde în ochii opiniei publice de starea generală a sistemului de sănătate,
starea cabinetelor medicale a fost lăsată în urmă de către universități, împreună cu studenții
care au sau au avut nevoie de servicii de calitate ale acestor cabinete.
Rezultatele obținute arată o implicare deficitară a universităților și în cazul serviciilor de
protecţie şi securitate în campusuri. ANOSR consideră că atât asigurarea protecției
studenților în sine este de o importanță majoră, cât și comunicarea către studenți a măsurilor
luate și consultarea lor în vederea completării măsurilor existente. Atât timp cât studenții nu
cunosc respectivele măsuri și nu știu unde pot apela pentru diferite probleme, impactul
acestora scade masiv, împreună cu satisfacția și sentimentul de siguranță al studenților.
Astfel, ANOSR consideră că aceste rezultate cu privire la Centrele de Orientare şi
Consiliere în Carieră arată atât lipsa de interes, cât și incompetența sistemului de
învățământ superior de a integra cu succes liniile de acțiune asumate prin apartenența la
Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS).
c. Recomandări
- universitățile să ia măsurile necesare pentru a asigura posibilitatea studenților de a
participa la activităţi sportive. În acest sens, crearea și întreținerea unei baze sportive
dotate corespunzător este de dorit în fiecare universitate și în fiecare localitate unde
aceasta organizează cursuri.
- universitățile sa ia măsuri urgente pentru ameliorarea situației în care se găsesc în
acest moment Centrele de Consiliere și Orientare Profesională.
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H. Capacitatea studenţilor de influenţare a servicilor sociale
a. Rezultatele studiului
Statutul social al studentului influențează în mod direct capacitatea de a intra, participa și
finaliza studiile universitare, indiferent de ciclul pe care îl avem în vedere. Prin modul în care
se îngrijesc de statutul social al studenților, universitățile pot aduce o contribuție valoroasă
sau, din contră, pot fi nocive echității și egalității de șanse a studenților. Considerând că
studenţii sunt parteneri în comunitatea academică, aceştia, prin reprezentanţii lor, ar trebui
să poată influenţa calitatea şi organizarea acestora. Răspunsurile la această întrebare ne
ajută să ne facem o idee referitor la gradul în care studenţii consideră că pot influența aceste
decizii:
Taxe universitare
Din analiza răspunsurilor studenților reiese faptul că aceștia consideră, în cea mai mare
parte, că nu pot influența taxele practicate în universități. Astfel, în 9 universități din cele 22
implicate în studiu, procentul studenților care consideră că nu au nicio influență în privința
taxelor universitare este mai mare de 60%. În alte 11 universități, acest procent se situează
între 40% și 60%. Singurele universități în care procentul scade sub 40% sunt Universitatea
de Arhitectură „Ion Mincu” din București (35.4%) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
(23.6%). A doua este și singura universitate din țară în care peste 40% dintre studenți
consideră că au un cuvânt de spus în privința taxelor (și că acestea nu depind doar în mică
măsură sau deloc de ei).
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Cămine
Și informațiile relevate de studiu cu privire la gradul în care studenții consideră că
îmbunătățirea situației căminelor ține de ei ne dezamăgesc. În acest caz, 43.5% din
respodenți consideră că nu au nicio influență în acest sens, alți 34.2% considerând că au o
influență mică.
În cele mai multe universități implicate în studiu, procentul studenților care consideră că nu
au niciun cuvânt de spus în privința căminelor este cuprins între 40% și 60% (14
universități). În cadrul Universităţii de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj
Napoca, toți respondenții au declarat că nu depinde deloc de ei acest serviciu, însă doar
aproximativ jumatate din studenții pe care s-a aplicat chestionarul au răspuns la întrebare.
Într-o singură universitate implicată în studiu, cea din Galați, sub 20% dintre studenți au
declarat că nu au nicio influență în îmbunătățirea situației căminelor, în alte 6 acest procent
situându-se între 20% și 40%.

Cantine

Percepția studenților vis-a-vis de gradul în care pot influența calitatea cantinelor este
apropiată de cea referitoare la cămine.
În 4 universități, peste 60% dintre studenți consideră că nu pot avea nicio influență în
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îmbunătățirea situației cantinelor: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
Cluj, Universitatea din Oradea, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” din Timișoara. În alte 13
universități procentul studenților care consideră că nu au niciun cuvânt de spus în această
privință se situează între 40% și 60%.

Într-o singură universitate sub 20% din studenți au declarat că nu pot influența situația
cantinelor - la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (16.5%), iar procentul celor care
consideră că au o influență importantă asupra acestui aspect depășește 40%. În alte 4
universități, cei care spun că nu au influență semnificativă se situează între 20% și 40%:
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (33.1%), Universitatea de Nord din Baia
Mare (35.7%), Universitatea din Alba Iulia (37.9%) și Universitatea din București (38.3%).
Burse studențești
Studenții consideră destul de rar că pot influența situația burselor de studiu. În 4 universități,
procentul celor care consideră că nu au nicio influență depășește 60%: Universitatea de
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, Universitatea Tehnică “Gheorghe
Asachi” din Iași, Universitatea din Oradea și Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. În
alte 11 universități, acest procent este situat între 40% și 60%.
În nicio universitate procentul celor care consideră că situația burselor nu depinde deloc de
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ei nu scade sub 20%. Totuși, în 2 universități procentul studenților care cred că pot avea o
influență importantă în acest sens depășește 40% - la Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galați (56.3%) și la Universitatea Politehnica din București (47.2%).

Servicii sociale (cabinet medical, centru de consiliere și orientare în carieră, bază sportivă)
Percepția studenților în ceea ce priveşte influența pe care o au asupra situației serviciilor
sociale este similară, într-o măsură destul de mare, cu cea a celorlalte aspecte sociale.
În doar două universități din România, procentul studenților care consideră că pot avea o
influență semnificativă asupra calității serviciilor sociale depășește 40%. Este cazul
Universității “Dunărea de Jos” din Galați (46.4%) și a Universității de Nord din Baia Mare
(42%).
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În 5 universități din țară, procentul celor care consideră că îmbunătățirea serviciilor sociale
studențești nu depinde deloc de ei depășește 60% (Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară din Cluj Napoca, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava,
Universitatea din Oradea, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București
și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași). În alte 8 universități, acest procent se
situează între 40% și 60%.
b. Concluzii
Studenții sunt parteneri cu drepturi depline ai comunității academice. În această calitate, ei
trebuie să aiba la dispoziție mecanisme democratice prin care să poată influența toate
serviciile sociale. Pe de altă parte, studiul arată că modul în care studenții reușesc să
inflențeze condițiile sociale diferă de la universitate la alta.
c. Recomandări
-
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Studenții să aibă drept de veto în realizarea metodologiilor pentru cazare, distribuirea
burselor şi a taberelor.
Reprezentanții studenților să fie consultați în momentul în care se stabilesc toate
taxele universitare și să aiba acces la informațiile care fundamentează cuantumul
taxelor.

- Reprezentanții studenților să aiba acces la informațiile privind
managementul financiar al cantinelor univesitare.
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