Stimate Domnule Mihai Dragoș,
Am studiat materialul Dumnevoastră și vreau să vă spun că în preocuparile mele ca și
deputat membru în Comisia de învățământ, ca și profesor universitar, interesele
studenților au fost și rămân o prioritate. Nu a existat întâlnire pe care să o am în Colegiul
nr. 1 Suceava unde candidez și care găzduiește Universitatea "Ștefan cel Mare", în care
să nu dezbat problema tinerilor absolvenți, a importanței educației pentru viitorul României
și bineînțeles problema locurilor de muncă.
Concret, în această a doua parte a campaniei, voi lua atitudine public și voi iniția
dezbateri care să privească în mod direct găsirea de soluții pentru crearea de locuri de
muncă și voi prelua cu permisiunea Dumneavoastră, inițiativa privind crearea posibilităţii
de direcţionare a 2% din impozitul pe profit şi din cel pe venit către un fond naţional de
burse de performanţă. Eu sunt initiatoare unei legi privind acordarea recompenselor
financiare elevilor premianţi la olimpiadele şcolare internaţionale, deci ma preocupa in
mod real sustinerea performantei atat in invatamntul preuniversitar cat si univeristar.
Pe plan local, vă informez că eu deja susțin înființarea unui Centru de recuperare prin
kinetoterapie la Suceava în vederea angajării absolvenților specializării de
kinetoterapie pe care Univeristatea "Ștefan cel Mare" din Suceava o are. De asemenea tot
pe plan local, încă din 2008 am făcut demersuri pentru instituționalizarea unui teatru
profesionist la Suceava a cărei consecință directă va fi crearea de locuri de muncă pentru
o întreagă trupă de teatru (tineri absolvenți ai facultăților de teatru).
După cum ați constatat și Dumneavoastră, Legea Educației Naționale a îmbunătățit
considerabil participarea studenților la luarea deciziilor într-o universitate. Am lucrat la
LEN și sunt o susținătoare a acestui principiu și voi milita pentru transparentizarea
deciziilor în interiorul universităților și pentru găsirea de noi modalități pentru a implica
într-un procent și mai mare studenții în luarea deciziilor (a se vedea, de
exemplu, regulamentul de acordare a burselor).
Vă aștept cu propuneri pentru acțiuni și idei pentru întâlnirile mele publice.
Cu deosebită considerație,
prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu
deputat in Parlamentul Romaniei

