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ANOSR, în calitate de reprezentant legitim al studenţilor, îşi doreşte de mult timp o
nouă lege a educaţiei care să implementeze cu adevarat o reformă a învăţământului
superior. În acest sens, în ultimii ani am participat de fiecare dată la discuţii şi dezbateri, însă
niciuna dintre ele nu a avut o finalitate clară. Considerăm că o lege a educaţiei trebuie să fie
mai mult decât simple articole înşirate într-o ordine, trebuie să aibă în spate o viziune şi o
coerenţă bine înrădăcinate în nevoile actuale ale societăţii româneşti.
ANOSR constată că de fiecare dată propunerile legislative s-au aflat la interescţia
diferitelor interese individuale în care principalii pierzători au fost studenţii, afectaţi de
calitatea actuală a sistemului educaţional.
În acest context, ANOSR îşi exprimă încă o dată intenţia de a contribui şi a se
implica, în mod real, în calitate de reprezentant legitim al studenţilor, în conturarea unei noi
legi a educaţiei. Specificăm faptul că orice reformă este sortită eşecului dacă nu este
asumată şi internalizată de toti „stakeholderii” principali ai comunităţii academice.
Întrucât educaţia joacă un rol important în societate, este necesară menţinerea
statutului sau de bun public prioritar şi în viitor, în special în contextul paradigmei
societăţii bazate pe cunoaştere.
Totodată, considerăm ca o nouă lege a educaţiei trebuie să promoveze înlocuirea
paradigmei tradiţionale a învăţământului centrat pe profesor cu cea a învăţământului centrat
pe student. ANOSR constată că deşi vorbim de mult timp de un învăţământ centrat pe
student, în realitate există foarte puţine cadre didactice care înţeleg acest concept şi îl aplică
zi de zi. Considerăm că elemente precum: evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (cu
rezultate şi efecte reale), încurajarea de noi metode de predare-învăţare, încurajarea utilizării
tehnologiei, flexibilizarea curriculumului, optimizarea folosirii creditelor transferabile etc. pot
cu adevărat să ducă la un învăţământ de calitate.
Prezentăm în continuare o serie de aspecte pe care ANOSR le susţine integrate într-o
nouă lege a educaţiei:



În România, învăţământul constituie o prioritate naţională.



Studentul este partener cu drepturi egale în comunitatea academică.



Educaţia trebuie să fie centrată pe student într-un mod în care să îi ofere capacitatea
de a fi angajat, a-şi exercita profesia, a se integra în societate şi de a se integra
uşor/a fi mobil pe piaţa muncii.



Studentului i se garantează accesul la toate informațiile necesare unui parcurs
academic de calitate.
o Detaliere:

Universitatea va întreprinde măsuri pentru ca studentul să poată accesa într-un mod cât mai
facil: informaţiile personale, situaţia academică, modalităţile de evaluare, oportunităţi de
dezvolatare prin programe de mobilitate, oportunităţi privind sprijinul financiar, decizii ale
universităţii, drepturile şi obligaţiile, etc.


Candidaţii proveniţi din medii de risc socio-economic ridicat sau marginalizate din
punct de vedere social (rromi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau oraşe cu mai
puţin de 10.000 de locuitori) beneficiază de un număr de locuri bugetate garantate, în
condiţiile legii.
o Detaliere

Cu toate că în România educaţia e defintă ca fiind bun public, acest fapt nu asigură şi ceea
ce este definit prin echitate. Ca exemplu, la o analiză grosieră a mediului de provenienţă a
studenţilor, se poate observa că marea majoritate a celor implicaţi în procese educaţionale
sunt din mediul urban, spre deosebire de cei din mediul rural.
Conceptul de echitate este unul foarte larg, iar componentele sale ar trebui să se regăsească
şi în educaţia din România, acesta fiind unul din paşii care ar duce calitatea educaţiei la un
alt nivel şi ar integra societatea românească în tendinţele europene.


Taxele nu pot fi mai mari decât subvenţia de la buget. Cuantumul taxelor de studii se
stabileşte de senatul universităţii.



Numărul total de studenţi admişi într-o instituţie de învăţământ superior trebuie să fie
în concordanţă cu infrastructura şi resursele umane de care dispune aceasta.



Accesul la serviciile conexe activităţii de învăţământ oferite de universitate, este
gratuit pentru toţi studenţii universitatii.
o Detaliere

Serviciile conexe se referă la servicii de informare, consiliere academică, profesională,
psihologică şi socială, servicii medicale, spaţii aparţinând universităţii, care permit
desfăşurarea de activităţi sociale, sportive şi culturale.


În cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior şi în cadrul desfăşurării procesului
educaţional funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi studenţii. Orice
discriminare directă sau indirectă faţă de student bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie
familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă



Studenţii beneficiază de burse de merit, pentru stimularea excelenţei şi de burse
sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. În cazul burselor
sociale, alocaţia bugetară trebuie să acopere un minim de masă şi cazare iar acestea
pot fi cumulate cu bursele de performanţă.
o Detaliere

Rolul burselor sociale şi a celor sociale ocazionale este de a îmbunătăţi situaţia studenţilor
din medii defavorizate socio-economic, rezolvând astfel inechităţile din societate, în timp ce
alte forme de burse(bursele de studiu, merit sau performanţă) sunt pentru a susţine
dezvoltarea academică a studentului, stimulând performanţa în educaţie. În acest context,
este necesar să existe posibilitatea cumulării lor.


Studenţii au dreptul de a beneficia de burse indexate, din alocaţii bugetare sau
venituri proprii extrabugetare ale universităţilor precum şi alte tipuri de burse speciale,
conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare.



Studentii au dreptul să obţină împrumuturi pentru cheltuielile din timpul efectuării
studiilor universitare.
o Detaliere

ANOSR consideră că trebuie să existe în primul rând o conştientizare a faptului că un sistem
de credite pentru studenţi nu trebuie să afecteze actualul sistem de finanţare al educaţiei
inclusiv cele de suport pentru studenţi.



Statul garantează un sistem de credite de studii pentru studenții din Romania, care va
asista educaţia, paralel sistemul actual de finanţare, menit să sprijine învăţământul
superior românesc. Gestionarea acestui sistem, împreună cu metodologia de
acordare a creditelor intră în atribuţia Ministerului Educaţiei Cercetări Tineretului şi
Sportului, prin intermediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii



Studenţii au dreptul la subvenţie pentru regia de cămin indexată la rata inflaţiei, ce se
va aloca individual, excepţie făcând studenţii care învaţă în localitatea de domiciliu.
Căminele sunt unităţi non-profit. Aceste subvenţii vor fi acordate şi studenţilor care
aleg altă formă de cazare decât căminele instituţiilor de învăţământ superior.



Studentii sunt reprezentați în structurile decizionale ale Instituţiilor de Învăţământ
Superior într-o proporţie de minim 25%.



Studenţii au reprezentanţi în toate comisiile şi consiliile din universitate.



Procedura de alegerea a studenților reprezentanți intră în autonomia universitară,
respectând principiul democrației, fără implicarea conducerii universității/facultății în
deciderea formei de reprezentare sau în organizarea procesului electiv
o Detaliere

Din perspectiva ANOSR, o lege a educaţiei nu trebuie să facă referire la mecanisme
specifice în reprezentarea studenţilor deoarece limitează autonomia studenţilor de a se
organiza în conformitate cu tipologia lor, cultura organizaţională, istorie şi tradiţie. Pe de altă
parte, legea trebuie să garanteze prezenţa studenţilor în procent de minim 25% în toate
forurile decizionale ale facultăţii/universităţii, precum şi să apere autonomia studenţilor în
organizare de orice influenţă a universităţii/facultăţii. Implicarea conducerii universităţii sau
facultăţii în deciderea formei de reprezentare sau a procesului electiv poate duce la o
influenţare a rezultatelor alegerilor şi deci o perturbare a corectitudinii acestora şi o încălcare
a principiilor democraţiei şi independenţei.


Instituţiile de învăţământ superior nu au dreptul de a condiţiona statutul de student
reprezentant în funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii şi
laboratoare, etc.
o Detaliere

Performanţele academice ale studenţilor, prezenţa la cursuri sau seminarii nu este relevantă
pentru activitatea de reprezentare, limitând dreptul tuturor studenţilor de a fi studenţi

reprezentanţi.


Studenţii au dreptul de a se asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti cu caracter
social, sindical, profesional, cultural sau sportiv. Carta universitară va conţine
modalităţile de colaborare dintre structurile de conducere ale universităţilor şi
organizaţiile studenţeşti legal constituite.



Studenţii au acces la programe mobilitate, internă şi externă. Universităţile au
obligaţia de a accepta cererile de mobilitate internă şi de a depune diligenţele
necesare pentru ca acest lucru să fie asigurat, în limita unor locuri minime disponibile.
o Detaliere

În ceea ce priveşte mobilitatea externă a studenţilor considerăm că un aspect esenţial îl
reprezintă reglementarea procesului de echivalări. Creditele şi recunoaşterea studiilor
parcurse în programul de mobilitate reprezintă un factor esenţial pentru continuitatea studiilor
în instituţia de origine în mod echitabil. Mai mult, competenţele câştigate în programul de
mobilitate trebuie recunoscute şi menţionate în Suplimentul la Diplomă, indiferent dacă
acestea sunt în concordanţă sau nu cu planul de învăţământ al facultăţii de origine.
Totodată, în România încă nu avem un cadrul legislativ cu privire la mobilităţile interne ale
studenţilor. Pentru o bună facilitare, considerăm că soluţia pentru demararea programelor de
mobilitate internă este garantarea acesteia doar pe baza acceptului universităţii la care
ajunge studentul. Considerăm necesară menţionarea acestui lucru printr-un articol în Legea
Educaţiei.


O treime din creditele aferente unui program de studiu pot fi folosite de student pentru
a contracta materii opţionale, liber alese din oferta fiecărei instituţii de învăţământ
superior. Competenţele dobândite în urma contractării acestor materii vor fi trecute pe
suplimentul de diplomă al studentului
o Detaliere

Un învăţământ centrat pe student implică posibilitatea studentului de a-şi decide propriul lui
traseu educaţional.


Studenţii participă la evaluarea cadrelor didactice.



Durata studiilor prevazută de lege este recunoscută ca vechime în muncă.



Studenţii beneficiază de tarif redus cu cel puţin 50% pentru transportul local în

comun, de suprafaţa şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi
naval, în tot timpul anului calendaristic.


Studenţii beneficiază de gratuitate pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de
teatru, operă, film la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii
publice.



Studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spaţiilor
universitare şi locuri special amenajate pentru desfăşurarea normală a activităţilor
atât academice, cât şi a celor sociale şi culturale.



Studenţii pot participa la acţiuni de voluntariat, pentru care poate primi un număr de
credite.



Studenţii au dreptul de a nu participa la procesul educaţional la mai mult de 8 ore pe
zi, reprezentând cursuri, laboratoare şi seminari.



Propaganda politică, religioasă ca şi orice formă de discriminare individuală sau în
masă sunt interzise în cadrul Instituţiilor de Învăţământ Superior.



Pe perioada exercitării unei funţii publice (deputat, senator, membru al Guvernului,
îndeplinirea unor funcţii de specialitate în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al
Guvernului, al ministerelor, prefect, subprefect, preşedinte sau vicepreşedinte de
consiliu judeţean, primar sau viceprimar, funcţie de îndrumare şi control din sistemul
de învăţământ, cultură, tineret şi sport), persoana nu poate ocupa funcţii de
conducere în instituţia de învăţământ superior unde are postul didactic.
o Detaliere

Având în vedere că educaţia are rolul de a forma o gândire liberă, critică şi logică,
considerăm cumulul de funcţii din instituţiile de învăţământ cu

funcţiile politice ca fiind

inacceptabil. Faptul că unele persoane deţin atât funcţii politice, cât şi funcţii în instituţii de
învăţământ, duce la scăderea nivelului de implicare al respectivelor persoane fie în una din
structuri, fie în ambele, influenţând totodată procesul decizional. Considerăm că sunt funcţii
care necesită o implicare completă şi nepartinică din partea ocupanţilor, pentru asigurarea
calităţii în ceea ce priveşte reprezentarea şi asumarea responsabilităţilor.
În plus, statutul de bun public şi prioritar ar trebui să asigure educaţiei o dezvoltare continuă
şi liniară, precum şi un parcurs stabil, indiferent de orientările politice ale celor care deţin

funcţii în instituţiile de învăţământ.
Studenţii/elevii trebuie să aibă un parcurs educaţional fără a fi influenţaţi de diferite orientări
politice şi să aibă libertatea de a alege sau nu o orientare politică.


Admiterea studenţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celor
membre ale Spaţiului Economic European şi ai Elveţiei se face în aceleaşi condiţii ca
şi pentru cetăţenii români.

Recunoaşterea educaţiei non-formale prin credite ECVET
Acest domeniu reprezintă una dintre puţinele linii de acţiune ale Procesului Bologna în care
România nu a făcut niciun demers. Considerăm că este oportună introducerea unui capitol
care să fie completat cu reglementari ulterioare în ceea ce priveşte recunoaşterea educaţiei
non-formale şi totodată implementarea sistemului de credite transferabile ECVET.

