PROPUNERI DE FOND PENTRU
LEGEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN VIZIUNEA
ALIANŢEI NAŢIONALE A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA
1.
a)
b)
c)

PREVEDERI GENERALE OBLIGATORII
Învăţământul de stat este gratuit.
Învăţământul este prioritate naţională în România.
Statul trebuie să garanteze dreptul la libera asociere în cadrul comunităţilor
academice.

2. PROBLEME MAJORE IDENTIFICATE ÎN TEXTUL LEGII (22.08.2007)
a) Principiile generale nu includ prevederile de la cap. Prevederi generale obligatorii
al prezentului document.
b) Gestionarea responsabilităţilor privind învăţământul superior de către Parlament,
Guvern şi Minister (de ex. Guvernul stabileşte desfiinţarea facultăţilor sau
metodologia de recunoaştere a diplomelor).
c) Prevederile privind patrimoniul universităţii nu includ dispoziţiile privind
desfiinţarea unei universităţi şi, mai ales, care este statutul patrimoniului
acesteia. De asemenea, patrimoniul universităţii poate fi înstrăinat după
adoptarea prezentei legi, indiferent de statutul său anterior (proprietate publică
sau privată).
d) Veniturile universităţilor sunt identificate ca venituri proprii, ceea ce, în
accepţiunea curentă, ar însemna că nu pot fi supuse nici unei rigori cu privire la
cheltuirea lor.
e) Sistemul de conducere al universităţii propus este ambiguu, insuficient explicat şi
fără o fundamentare clară a schimbărilor propuse faţă de sistemul actual (ex. Nu
există prevederi pentru demiterea rectorului sau nu este clarificat statutul
prorectorilor în cadrul senatului şi al Biroului executiv al universităţilor).
f) Nu este clarificat statutul organizaţiilor şi federaţiilor studenţeşti, precum şi
palierele de dialog cu instituţiile statului implicate în mediul educaţional. Nu este
garantată implicarea studenţilor în toate structurile de conducere ale insituţiilor şi
autorităţilor în domeniul învăţământului superior, în conformitate cu prevederile
europene.
g) Nu este garantată mobilitatea internă şi externă a studenţilor.
h) Nu există prevederi clare privitoare la sistemul de acordare al granturilor, precum
şi a altor forme de sprijin pentru studenţi. De asemenea, nu există o strategie
clară referitoare la modalitatea de alocare a finanţării de la Buget.
3. SOLUŢII PROPUSE
3.1 Soluţii privind finanţarea
a) Abordarea strategică a finanţării învăţământului superior:
 Instituirea unui sistem de granturi de studiu, care să fie acordate prin concurs
naţional pe domenii şi cicluri de studii, direct studentului, sub formă de vouchere.

 Granturile să acopere in integrum: cheltuielile privind programul de studiu, masa,
cazarea, materiale de studiu obligatorii şi alte cheltuileli auxiliare.
 Granturile vor fi portabile atât pe teritoriul ţării, cât şi în exteriorul acesteia.
 Stabilirea clară a unei strategii de acordare a granturilor pentru fiecare ciclu de
studii, în funcţie de numărul absolvenţilor din ciclul anterior şi de strategia
naţională în domeniul învăţământului superior.
 Stabilirea unui procent din cuantumul fondului de granturi care sa fie destinat
exclusiv tinerilor din mediile defavorizate, pe baza unei metodologii naţionale.
b) Stabilirea unei strategii naţionale pentru învăţământul superior, pe baza căreia să
fie fundamentate toate deciziile privind finanţarea învăţământului superior,
precum şi cele referitoare la stabilirea cadrului naţional al calificărilor, domeniile
de studiu etc.
c) Evaluarea şi ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior şi publicarea
rezultatelor acestora în vederea unei imagini reale asupra sistemului naţional de
învăţământ superior.
d) Identificarea unei soluţii pentru implicarea finanţărilor din mediul privat în
finanţarea învăţământului superior.
3.2 Soluţii privind cadrul general
a) Neîngrădirea tinerilor în ascensiunea profesională în cadrul mediului academic
prin condiţionarea accederii la funcţiile manageriale de conducere prin existenţa
unor grade universitare.
b) Separarea noţiunii de titularizare pe post de cea de titularizare în învăţământ în
scopul enunţat anterior.
c) Inserarea statutului studentului ca document legislativ asemanator cu statutul
cadrelor didactice, corelat cu legea cadru, care sa reglementeze protectia
sociala a studentilor, drepturile si obligatiile in cadrul comunitatii academice,
drepturile de proprietate intelectuala.
3.3 Soluţii imediate
a) Organizarea unei dezbateri cu toţi actorii implicaţi în învăţământul superior
asupra Legii, cu participarea autorilor acesteia în vederea explicării
raţionamentelor ce au stat la baza elaborării acesteia, precum şi impactul pe care
schimbările le vor avea asupra societăţii româneşti pe termen mediu şi scurt.

