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Introducere
Prezentul raport are rolul de a analiza modul în care Codul drepturilor și obligațiilor
studentului este implementat în universitățile de stat din România, iar drepturile studenților
sunt respectate.
Conform articolului 18 al acestui act normativ, „federațiile naționale ale organizațiilor
studențești elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în
universitățile din sistemul național de învățământ”.
Astfel, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR),
asumându-și misiunea de a reprezenta drepturile și interesele studenților din România,
redactează a patra ediție a Raportului național privind respectarea prevederilor Codului
drepturilor și obligațiilor studentului, după cele lansate în octombrie 2012 (pentru anul
universitar 2011-2012)1, aprilie 2014 (pentru anul universitar 2012-2013)2 și aprilie 2015
(pentru anul universitar 2013-2014)3.
Prima parte a prezentului raport analizează conținutul Codurilor universitare ale
drepturilor și obligațiilor studentului din toate cele 39 de instituții de învățământ superior
de stat care au adoptat un astfel de document și publicat pe site-ul propriu până la
data de 1 octombrie 2016, în raport cu actul normativ la nivel național. Am verificat cum au
fost transpuse, adaptate și adoptate în universitățile de stat din România drepturile și
obligațiile studentului prevăzute la nivel național. Scopul este de a evidenția bunele practici
ale universităților, dar și identificarea discrepanțelor dintre cadrul legislativ național și cel
intern, respectiv diferențele între litera legii și practica individuală a instituțiilor.
A doua parte reflectă perspectiva organizațiilor studențești asupra implementării și
respectării Codului drepturilor și obligațiilor studentului în universitățile din România. În
perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2016 a fost aplicat un chestionar4 organizațiilor
membre ANOSR, la care au răspuns reprezentanți ai studenților din 23 de universități de
stat. Perioada de referință a chestionarului este anul universitar 2015-2016. Am dorit să
aflăm cum percep reprezentanții studenților respectarea și punerea în aplicare a drepturilor
pe care studenții le au și care sunt diferențele dintre ce este scris într-un regulament și ce se
întâmplă în mod real în universități.
Raportul se încheie cu o serie de recomandări pentru instituțiile de învățământ
superior din România, dar și pentru Ministerul Educației Naționale (MEN), pornind de la
concluziile analizelor efectuate, în așa fel încât studenților să le fie garantate toate drepturile
care li se cuvin.

1

http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/10/Raport-National-de-Implementare-2012.pdf

2http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2014/04/Raportul-national-de-Implementare-a-Statutului-Studentului-

2013-ANOSR1.pdf
3 http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/Raportul-de-implementare-al-SS-2014.pdf
4

http://www.123contactform.com/form-2172589/

Despre Codul drepturilor și obligațiilor studentului
Codul drepturilor și obligațiilor studentului, cunoscut și sub numele de Statutul
Studentului, a fost adoptat, la propunerea ANOSR, după mai mult de 5 ani de negocieri, prin
Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3666 din 30.03.2012, fiind
prima inițiativă legislativă exclusiv studențească.
Codul drepturilor și obligațiilor studentului este actul normativ care reglementează
toate drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care le au studenții în universitățile din
România, fiind valabil pentru toate instituțiile de învățământ superior de stat sau private.
Astfel, universitățile au fost somate să elaboreze și să adopte un Cod universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului propriu în termen de 60 de zile după adoptarea Codului
la nivel național, care să conțină toate drepturile și obligațiile prevăzute în documentul
național, dar care să adauge și drepturi și obligații specifice studenților instituției fără a
încălca prevederile cadrului legal național.
Organizațiile studențești membre ANOSR s-au implicat, de-a lungul anilor, atât în
elaborarea Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului, cât și în
monitorizarea implementării acestora, prin redactarea de rapoarte, propuneri și recomandări
în acest sens.
Observăm cu tristețe că, la mai bine de patru ani de la adoptarea Statutului Studentului
la nivel național, încă există universități care nu au un document analog propriu, accesibil
tuturor studenților.

Analiza Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului (adoptate de universități până la data de 1
octombrie 2016)
ANOSR a dorit să analizeze, pentru redactarea acestui raport, Codurile universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului adoptate de
fiecare dintre cele 55 de universități de stat din România. Mai mult de un sfert dintre instituțiile publice de învățământ superior din România
nu oferă acces online sau nu au adoptat un Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studentului până la data de 1 octombrie 2016,
când a fost realizată prezenta analiză (16 universități). Astfel, următoarele date vor fi prezentate în raport cu cele 39 de universități ce
aveau în vigoare acest document la începutul anului universitar 2016-2017 (anexa 1).

Universități ce au adoptat și au publicat pe site-ul
propriu Codul Universitar al Drepturilor și Obligațiilor
Studentului
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(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

Dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere
1.

academică, profesională, psihologică și socială, conexe activității de
învățământ, puse la dispoziție de instituția de învățământ superior,

UAIC – lipsește
94%

AP București

potrivit Cartei Universitare
gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu

92,3%

programul de studiu

UPB, AFAHC, UPM, UMF
Iași, AP București

Drepturi de autor și de proprietate intelectuală pentru rezultatele
3.

obținute prin activitățile de cercetare-dezvoltare, creație artistică și
inovare, conform legislației în vigoare și a Cartei Universitare și a

92,3%

UMF Iași, ANMB, AP
București, UPB, UO

eventualelor contracte între părți
Dreptul de a alege și de a fi aleși în structuri de conducere ale
4.

universității, conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările

92%

ANMB, UNAp, AFAHC

ulterioare
Dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise, conform
regulamentelor interne ale universității. Rezolvarea contestației va fi
5.

făcută de către o comisie din care nu fac parte cadre didactice care au
evaluat inițial, în prezența studentului contestator, în cazul care
studentul solicită acest lucru

la dispoziție de
instituție

Dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea
2.

mențiunea că e pusă

92%

AFAHC, UPB, AP
București

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților

Prevederi
suplimentare

analizate)

UAD - prevede și
Dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secție/grupă, în
6.

funcție de dimensiunea acestor structuri, din rândul cadrelor

că un îndrumător
90%

ULBS, UO, UPM

nu poate avea mai

didactice, din facultatea în cadrul căreia își desfășoară cursurile

mult de 150 de
studenți

Dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de
7.

studii universitare, precum și dreptul la baza materială, transport și

89,7%

masă asigurate în condițiile legii

AFAHC, UPM, UMF Iași,
AP București

Dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un „Ghid
al studentului” cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile
studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la
8.

dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor,
baza materială a universității și a facultății, informații despre

UAIC – lipsa
89%

UPM, UPB, UMF Iași

asociațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și
alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și
subvenții acordate
Dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor
9.

dobândite după parcurgerea unui curs, cu respectarea programei și

89%

dreptul de a cunoaște baremul după care au fost evaluați
10.

Cazare, cu excepția cazului în care studiază în localitatea de domiciliu,
în condițiile legii

87%

AFAHC, UMF Iași, UPB,
AP București
ATMB, ANMB, ANAp,
AFAHC, UPB

cuprinsului ghidului

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

UPet, USAMV Tm,
UOC, ULBS, AP

Dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea

București – lipsă

semestrului, cu privire la programa analitică, structura și obiectivele
11.

cursului, competențele generate de acesta, precum și cu privire la
modalitățile de evaluare și examinare. Orice modificare ulterioară a

„Orice modificare
84,5%

UMF Iași

ulterioară a
modalităților de

modalităților de evaluare și examinare, poate fi făcută doar cu acordul

evaluare și examinare,

studenților

poate fi făcută doar cu
acordul studenților”

12.

Dreptul de acces la programe de mobilitate internă și externă, cu
recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel

83%

Dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și
13.

alte documente ale instituției la care studiază, în condițiile legislației
Asistență medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

82,05%

15.

conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare

București

„mobilitate internă”

UOC, AP București, ASE,
UPB, ULBS, UO

82%

Cu cel puțin 50% pentru transportul local în comun, de suprafață și
subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval,

ANMB – lipsă

UMF Iași, UPet, ANMB,

în vigoare
14.

UPB, UOC, UO, AP

ATMB, ANMB, ANAp,
AFAHC, ASE, UPM, UPB
ULBS, UAIC, UPM,

82%

SNSPA, UNAp, UPB, UMF
Iași

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

universităților
analizate)

De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru,
16.

operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de
instituții publice, conform art. 205 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu

ULBS, UAIC, UPM,
82%

Iași

modificările și completările ulterioare
Dreptul de a fi reprezentați în Senatul Universitar și în consiliul
17.

facultății într-o proporție de minimum 25%, în condițiile Legii nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare și a Cartei

ULBS, UO, ASE, UMF Iași,
82%

Dreptul de a refuza să participe la procesul educațional mai mult de 8
ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și seminare, exceptând

AP București, UNAp,
AFAHC

Universitare
18.

SNSPA, UNAp, UPB, UMF

UAIC, AFAHC, UMF Iași,
82%

cazurile de pregătire practică

ASE, ANMB, UPB, AP
București

Dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă
de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care
19.

face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera

UMF Cj, UPT, ANMB,
82%

prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă

AFAHC, UMF Iași, UPB,
AP București

indicată să nu limiteze atingerea standardelor examinării
Studenții sunt încurajați să participe la acțiuni de voluntariat, pentru
20.

care pot primi un număr de credite conform art. 203 alin. (9) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

ATM, ASE, AP București,
82%

SNSPA, UNAp, UPB, UMF
Iași

Menționat parțial

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

Dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format
21.

fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în

80%

mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultății;

22.

UAIC, UMF Cluj –

student reprezentant în funcție de performanțele academice,

excludere a

prezența la cursuri, seminare și laboratoare. Cadrele didactice nu se

condiționării

pot implica în procedurile de alegere a studenților reprezentanți,

80%

statutului; UPet și
UOC – excludere a

conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și

implicării cadrelor

completările ulterioare

didactice

executive din cadrul universităților potrivit prevederilor Legii nr.

80%

Dreptul de a beneficia de un proces educațional centrat pe student în
vederea dezvoltării personale, integrării în societate și dezvoltării
capacității de angajare, păstrării locului de muncă și mobilității pe

Dreptul de a întrerupe și relua studiile conform Cartei Universitare și a
legislației în vigoare

UO, ASE, ANMB, UMF
Iași, UPB, AP București
UAIC, ASE, AFAHC, UPM,

79,5%

ANMB, UMF Iași, UPB, AP
București

piața muncii
25.

UPB, ULBS, UO, UMF Iași

indiferent de nivelul de reprezentare. Intervențiile se sancționează

1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Cartei Universitare

24.

Iași, UPB, AP București

Instituțiile de învățământ superior nu pot condiționa statutul de

Studenții sunt reprezentați în structurile consultative, decizionale și
23.

UPM, ULBS, ASE, UMF

UPet, UOC, ASE, ANMB,
79,5%

UO, UPB, UPM, AP
București

UPet și UOC – lipsă
cuvinte „consultative”
și „executive”

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților

Prevederi
suplimentare

analizate)

Dreptul de a fi reprezentați în structurile universității care gestionează
26.

serviciile sociale, inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de

UO, AFAHC, AP
79%

alocare a taberelor tematice

București, ASE, ULBS,
UPM, UPB
UMF Iași, ANMB, UPet,

27.

Dreptul la protecția datelor personale

77,5%

UPB, UOC, UO, AP
București
UPM, UNAp, ANMB,

Dreptul de a fi informați și consultați de către reprezentanții
28.

studenților în legătură cu hotărârile votate în structurile de conducere

77%

ale instituției din care aceștia fac parte

AFAHC, ULBS, AP
București, UPB, UO, UMF
Iași
SNSPA – o

Reprezentanții studenților în Consiliile Facultăților și în Senatele

organizație poate

Universitare sunt aleși prin votul direct, secret și universal al tuturor
studenților de la nivelul facultății, respectiv universității. Organizațiile
29.

studențești legal constituite la nivel de facultate/universitate pot
delega reprezentanți de drept în aceste structuri. Numărul
reprezentanților delegați de organizații studențești în aceste structuri
se stabilește în baza autonomiei universitare

77%

ASE, ULBS, AP București,

UPet, UOC – lipsa

UPB, UO, UMF Iași

mențiunii referitoare
la delegații de drept

desemna
reprezentanți doar
dacă minimum o
treime a membrilor
sunt studenți ai
facultății în cauză

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

universităților
analizate)

Studenții au dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învățare
conform art. 123 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
30.

completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de studiu,

ULBS, UO, ASE, AFAHC,
77%

vor fi asigurate un număr minimum de cursuri opționale și/sau

UPM, ANMB, UMF Iași,
UPB, AP București

facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate
Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în
31.

structuri decizionale (Consiliu, Senat și Consiliu de Administrație) ale
universității pentru mai mult de 4 ani, indiferent de perioada în care

UB, SNSPA, UPM, ANMB,
77%

ASE, AP București, UPB,
UO, UMF Iași

s-au derulat mandatele și de întreruperile acestora

UPet, SNSPA, AP
32.

Subvenții pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare

76%

București, ULBS
ATMB, ANAp, AFAHC,
UPB

33.

Dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor
legislației în vigoare și a Cartelor Universitare

75%

SNSPA, UPet, UPB, UOC,
UO, AP București

Dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și
evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute
34.

de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care
sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din
autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care
semnalează încălcări ale legii

UPet, UOC, UO, ASE,
74%

UPM, ANMB, ULBS,
AFAHC, UPB

Menționat parțial

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

USAMV Tm, ANMB,

ASE, ULBS și UPM –

AFAHC, AP București,

lipsa specificării

UPB, UO, UMF Iași

actelor

universităților

Prevederi
suplimentare

analizate)

Eliberarea actelor de studii și a celor care atestă statutul de student
(inclusiv situația școlară / foaia matricolă, a diplomelor de licență,
35.

inginer, urbanist, master și doctor, suplimentele la diplomă,

74%

adeverințele, carnetele și legitimațiile, inclusiv cele pentru accesul la
bibliotecă)
Studenții au dreptul de a cunoaște mecanismele prin care se stabilesc
36.

taxele de studiu, precum și alte taxe percepute de universitate, în

ATM, UPet, UOC, UO,
74%

conformitate cu Carta Universitară

UPM, ANMB, ULBS, UMF
Iași, AFAHC, UPB

Studii universitare de licență, master și doctorat în limita locurilor
bugetate disponibile și a reglementărilor din Legea nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, în cazul cetățenilor români,
37.

cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor
aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene,

ASE, ULBS, UPM, ATM,
74%

conform art. 142 alin. (4), etnicilor români de pretutindeni conform

UNAp, AFAHC, AP
București, UPB, UO, UMF
Iași

art. 205 alin. (4), precum și în cazurile prevăzute la art. 205 alin. (5) și
(6)
Dreptul la un termen de înscriere de cel puțin 5 zile lucrătoare de la
38.

afișarea anunțului pentru concursurile organizate în universitate,
inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare și mobilități

AP București, ANAp,
73,5%

UPet, UOC, UO, UPM,
ANMB, ULBS, UPB

UVT, SNSPA – 10
zile

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

USAMV Tm, SNSPA,

Dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de
39.

universitate al lucrării de licență/dizertație și de a i se comunica

71,8%

punctajul acordat

ULBS, UPet, UOC, UO,
UPM, ANMB, UMF Iași,
UPB, AP București

Dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor
practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale
și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit
40.

prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și

ANMB, UOC, AP
71%

completările ulterioare. Evaluările sunt informații publice și sunt

București, ASE, UPB,
ULBS, UO

folosite în evaluarea performanțelor respectivelor cursuri, seminare,
stagii de practică, programe de studiu și cadre didactice
41.

Studenții au dreptul să fie informați cu privire la numărul, tipul și
cuantumul fiecărei taxe practicate de către universități

UCv, ATMB, AFAHC,
71%

UPet, UOC, UO, UPM,
ANMB, ULBS, UPB
UPB, ASE, UOC, UMF Iași,

42.

Dreptul la învățământ de calitate

70,73%

UO, UPet, ULBS, AP
București, AFAHC, ANMB

Acces în spațiile universitare pentru a organiza proiecte pentru
43.

studenți sau pentru a derula activitățile interne, în afara orelor de curs
și a altor activități prestabilite, în conformitate cu prevederile Cartei
Universitare

UNEFS, UOC, UO,
69%

ASE, UPM, ANMB, AP
București, ULBS, ANAp,
AFAHC, UPB

UAIC, UMF Iași, UB,
UPet omit menționare
că evaluările sunt
publice

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

Dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalității de

UPet, UOC, ATM, UNAp,

desemnare a rectorului prin reprezentanți, precum și în procesul de
44.

desemnare a acestuia indiferent de modalitatea de desemnare,

69%

potrivit art. 209 alin (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și
Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise și semnate sau
transmise la adresele oficiale de email ale universității și de a primi
răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice la aceste cereri, în

ATMB, AP București,
66%

condițiile stabilite de lege și de regulamentele universitare

46.

sportivă, beneficiază de locuri în taberele tematice în limita bugetului

ANAp, UPet, UOC, UO,
ASE, UPet, UPM, ANMB,
ULBS, AFAHC, UPB
UCV, UT Iași, UAIC,

Studenții care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate
remarcabile în educația și formarea lor profesională, culturală sau

ASE, AP București, UPB,
UO, UMF Iași

completările ulterioare

45.

ANMB, AFAHC, ULBS,

UNAp, ATM, UOC,
66%

ANMB, AFAHC, UBB,
ULBS, AP București,

acordat în acest scop

UMF Iași, UPB
UO, SNSPA, AP

Studenții pot beneficia de împrumuturi prin Agenția de Credite și
47.

Burse pentru Studenți în conformitate cu art. 204 din Legea nr.
1/2011, cu modificările și completările ulterioare

București, ASE, UPB,
66%

UPet, UPM, ULBS,
UMF Iași, UAIC, UNAp,
ATM, ANMB

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

universităților
analizate)

Dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulație
48.

internațională dacă există această posibilitate în instituția de
învățământ superior, în limita locurilor atribuite pentru acest tip de

UAIC, UPT, UNEFS, ULBS,
64,1%

program de studii

49.

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în

UPet, UOC, UAIC, UBB,
ATM, UPM, UNAp,
64%

ANMB, ASE, ULBS, AP
București, UPB, UO, UMF

baza autonomiei universitare și se stabilește de către studenți

50.

UOC, ASE, ANMB, UO,
UPB, UPM, AP București

Procesul de desemnare a studenților membri în orice alte structuri
consultative, deliberative și executive decât cele prevăzute de Legea

AFAHC, UMF Iași, UPet,

Iași

Accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte

ASE, ULBS, SNSPA, UMF

manifestări culturale și sportive organizate pe teritoriul României în

Cj, UPet, UOC, UAIC,

cazul etnicilor români din afara granițelor țării, potrivit prevederilor

61%

ATM, UNAp, ANMB,

art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările

AFAHC, AP București,

ulterioare

UPB, UO, UMF Iași
UNEFS, UMF Cj, USAMV
Tm, SNSPA, UPet, UOC,

Modul de identificare, organizare și evaluare a practicii de specialitate
51.

reprezintă un criteriu obligatoriu de evaluare a calității programelor
de studiu

59%

UAIC, ULBS, UO, ASE,
AFAHC, UPM, ANMB,
UMF Iași, UPB, AP
București

Menționat parțial

Prevederi
suplimentare

Menționat
Nr.
crt.

(procent din

Drept

totalul

Nemenționat

Menționat parțial

universităților
analizate)

Studenții pot beneficia de următoarele tipuri de burse:

52.

a) Burse pentru stimularea performanței, care se distribuie conform

ULBS, UMF Iași, UAIC,

regulamentelor interne ale universităților și pot fi împărțite în burse

UNAp, ATM, ANMB,

de merit, de studiu și de excelență;

AFAHC, UPet – nu

b) Burse sociale, pentru susținerea financiară a studenților cu venituri

sunt menționare

reduse, al căror cuantum minimum este propus anual de Consiliul

primele trei categorii;

Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, raportându-se la

UPM – nu este

costurile reale pentru masă și cazare. Bursele sociale pot fi cumulate
cu celelalte tipuri de burse;

menționată ultima

~53%

categorie.

c) Burse din alocații bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale

UAB, UDJ, UMF Tm,

universităților, precum și alte tipuri de burse speciale, conform

UB, UMF Cj, UOC, UO

criteriilor stabilite de legislația în vigoare, al căror cuantum trebuie să

– omiterea mențiunii

acopere cel puțin costurile pentru masă și cazare;

că bursele sociale sunt

d) Burse pe bază de contract încheiat cu agenți economici ori cu alte

cumulabile cu alt tip

persoane juridice sau fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin.

de burse

(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
USAMV Tm, UPT, ATM,

Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de
53.

către studenți pe site-ul propriu, în format lizibil, în condițiile
legislației în vigoare. Rezultatele vor conține centralizarea tuturor
evaluărilor pentru fiecare profesor în parte

SNSPA, UNEFS, UCV, UT
51,3%

Iași, AFAHC, UPM, ANMB,
UOC, AP București, ASE,
UPB, ULBS, UO

Prevederi
suplimentare

Obligații

Nr.
crt.

Obligație

Menționat

Nemenționat

Să își îndeplinească angajamentele financiare impuse de către
1.

instituția la care studiază, în condițiile stabilite în contractul de

100%

studiu
2.
3.
4.
5.
6.

De a respecta carta, regulamentele și deciziile universității
De a păstra integritatea și buna funcționare a bazei materiale puse
la dispoziția lor de către instituțiile de învățământ superior
De a suporta eventualele prejudicii aduse bazei materiale puse la
dispoziția lor de către instituția de învățământ superior
De a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de
învățământ și programelor analitice ale disciplinelor
De a respecta standardele de calitate impuse de către universități

98%

ULBS

97,4%

UPB

97,4%

UPB

95%

AFAHC, ASE

84,6%

De a informa autoritățile competente cu privire la existența
7.

oricărei situații care ar putea influența buna desfășurare a

84%

activităților de studiu individual și general
De a participa la ședințele structurilor de conducere din cadrul
8.

instituțiilor de învățământ superior în calitate de reprezentanți

82%

aleși ai studenților
9.
10.
11.
12.

De a respecta curățenia, liniștea și ordinea în spațiul universitar
De a sesiza autorităților competente orice nereguli în procesul de
învățământ și în cadrul activităților conexe acestuia
De a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite,
toate facilitățile și subvențiile primite
De a elabora și susține lucrări de evaluare la nivel de disciplină și
lucrări de absolvire originale

82%
82%
82%
79,5%

De a respecta drepturile de autor ale altor persoane și de a
13.

recunoaște paternitatea informațiilor prezentate în lucrările

79,5%

elaborate
14.

15.

De a respecta prevederile codului etic al universității
De a nu folosi un limbaj și comportament neadecvat mediului
universitar

79,5%

UO, UPB, UMF Iași, ANMB,
AFAHC, ULBS
ASE, UPM, ULBS, AP
București, UMF Iași, UPB
UO, UPB, UMF Iași, ANMB,
AFAHC, ASE, ULBS
UO, UPM, UBB, ULBS, AP
București, UPB, UMF Iași
AFAHC, AP București, ASE,
UO, UPB, UMF Iași, ANMB
AFAHC, UPM, UBB, ULBS, AP
București, UPB, UMF Iași
UBB, AP București, ASE, ULBS,
UO, UPB, UMF Iași, ANMB
UOC, UPet, ASE, UO, UPB,
UMF Iași, ANMB, ULBS
UPM, AFAHC, UOC, UPet, UO,
UPB, UMF Iași, ANMB
UBB, UB, ULBS, AP București,

76,9%

UB, UO, UPB, UMF Iași,
ANMB

Nr.

Obligație

crt.
16.

Menționat

De a participa la activități academice fără a fi sub influența
băuturilor alcoolice sau a altor substanțe interzise

Nemenționat
UB, UPM, UOC, UPet, ULBS,

73,5%

AP București, UO, UB, UPB,
UMF Iași, ANMB

De asemenea, documentul mai menționează că propaganda politică și orice formă
de discriminare sunt interzise în cadrul instituțiilor furnizoare de învățământ superior.
Această prevedere a fost omisă din Codurile a 11 universități (UPM, UVT, UEM, UNEFS, ASE,
UCV, UT Iași, ANMB, AFAHC, UMF Iași și UPB).
Interzicerea propagandei politice și a discriminării

28%

72%

Menționat

Nemenționat

Scurte concluzii
În urma analizei Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor studentului din cele
39 de universități unde existau disponibile la data de 1 octombrie 2016, o primă constatare
tristă este că nu există niciun drept din Statutul Studentului la nivel național care să fie
prevăzut întocmai în documentele din toate universitățile. Cele mai frecvent întâlnite
drepturi în documentele interne ale universităților sunt dreptul de a beneficia gratuit
de servicii de informare și consiliere (în 94% dintre cele 39 de universități analizate), urmat
de dreptul de autor și de proprietate intelectuală, dreptul la recunoașterea practicii efectuate
individual, dreptul de a contesta notele obținute la examenele scrise și dreptul de a alege și
de a fi aleși în structuri de reprezentare (fiecare în câte 92% dintre cazuri).
În cazul obligațiilor, toate universitățile menționează în codul propriu obligația
studentului de a-și îndeplini angajamentele financiare, urmată de obligația de a respecta
Carta, regulamentele și deciziile universității (98% dintre cazuri), obligația de a păstra
integritatea bazei materiale și de a suporta eventualele prejudicii aduse acesteia (fiecare cu
câte 97%) și obligația de a-și îndeplini toate sarcinile ce revin din planurile de învățământ
(95% dintre cazuri).

Așadar, putem observa cu niciun drept al studenților prevăzut la nivel național nu
este preluat de toate universitățile, dar, în schimb, o singură obligație se regăsește în
documentele interne ale tuturor: aceea de a constrânge studenții să plătească... Un exemplu
foarte elocvent despre percepția generală a universităților din România asupra studenților.
De asemenea, există universități care nu au menționate în codurile proprii ale
drepturilor și obligațiilor studentului mai mult de jumătate dintre prevederile
documentului național: UNAp, AP București, AFAHC, ANMB, UO, UOC, UPB, ULBS. Dacă
pentru universitățile cu profil militar pot exista circumstanțe atenuante (art. 1, alin. (2) din
cod), celelalte nu au nicio scuză pentru a nu respecta toate drepturile acordate studenților la
nivel național.
Există, însă, și exemple de bună practică printre universități, instituții care au preluat în
documentele interne toate drepturile și obligațiile prevăzute de Ordinul de Ministru nr.
3666/2012: UTCB, UAB, UTBv, UAD, UMC, UVT, USAMV Iași și UMFT.

Percepția

reprezentanților

studenților

cu

privire

la

respectarea

prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului în universitățile din
România în anul universitar 2015-2016
În perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2016 a fost aplicat un chestionar online în
rândul organizațiilor studențești membre ANOSR pentru a afla percepția acestora și, practic,
a reprezentanților studenților, despre implementarea și respectarea Codul drepturilor și
obligațiilor studentului (Statutul Studentului) în universitățile în care activează. Perioada de
referință a chestionarului este anul universitar 2015-2016.
Au fost colectate răspunsuri de la 45 de organizații studențești membre ANOSR
din 23 de universități de stat din România (anexa 2). În continuare, analiza se raportează la
numărul de universități de stat din care au fost primite răspunsuri.
Percepție generală
Întrebați dacă sunt de părere că Statutul Studentului a fost pe deplin asumat și
implementat de către universitatea din care fac parte, respondenții din 20 de universități au
confirmat acest lucru. Totuși, reprezentanții studenților consideră că în Universitatea
„Transilvania” din Brașov codul nu este respectat ca atare.
Codul drepturilor și obligațiilor studentului a fost
adoptat pe deplin în universitatea din care faci parte?
9%
4%

87%

Da

Nu

NS/NR

Deschiderea universităților față de organizațiile studențești
87% dintre universitățile de unde au fost colectate răspunsuri manifestă deschidere
pentru a colabora cu organizațiile studențești ce activează în cadrul instituțiilor, conform
percepției reprezentanților studenților. Există universități în care această deschidere este
condiționată de context (UO, UPet), dar și un caz negativ (USAMV Cluj).
Organizațiile studențești din toate universitățile chestionate au afirmat că își pot
desfășura activitățile în spațiile universității, ceea ce aduce un plus atât în relaționarea
dintre organizație și universitate, dar și din perspectiva creării unui cadru propice de
dezvoltare pentru studenți.

Conducerea universității este deschisă spre colaborare
cu organizația pe care o reprezinți?
4%
5%
4%

87%

Da

Depinde de context

Nu

NS/NR

Politizare
Întrebați dacă în comunitatea lor academică există persoane care au candidat
și/sau vor candida pentru funcții politice, reprezentanții studenților din 10 universități au
răspuns pozitiv (USAMV Cj, UO, UTBv, UVT, UMC, UMF Iași, ULBS, UPT, UTCN și UOC). Sunt
vizate astfel o varietate de funcții politice atât la nivel local, cât și la nivel național.
Considerăm că nu este deloc sănătos ca mediul universitar să fie politizat și, cu atât mai
puțin, nu considerăm normal ca persoane care ocupă funcții de conducere în universități să
ocupe, simultan, și funcții politice, deși, conform legislației actuale în vigoare, acest lucru este
în prezent legal.
Există în spațiul academic persoane care au candidat
și/sau vor candida pentru funcții politice?

22%

43%

35%

Da

Nu

NS/NR

Un lucru îmbucurător, totuși, este că reprezentanții studenților din 91% dintre
universitățile chestionate spun că nu există/nu au existat acțiuni de propagandă politică în
instituțiile de învățământ superior unde își desfășoară activitatea. Este o îmbunătățire față de
anul 2014, când un procent de aproape 10% dintre respondenți confirmau astfel de practici
în universitățile lor.

Au existat/există acțiuni de propagandă politică în
spațiul academic?
9%
0%

91%

Da

Nu

NS/NR

Locuri bugetate pentru studenții proveniți din medii dezavantajate socioeconomic
Conform reprezentanților studenților, 13% dintre universitățile analizate nu oferă
locuri la buget garantate pentru candidații proveniți din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenților liceelor din
mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10000 de locuitori (UMF București, UMF TgM și
AFAHC). Este, într-adevăr, o îmbunătățire față de raportarea din anul 2014, când 37% dintre
universități se aflau în această ipostază. În condițiile în care principala cauză a abandonului
universitar este imposibilitatea candidaților sau a studenților de a se susține financiar pe
perioada studiilor, facilitarea accesului acestor categorii de studenți la învățământul superior
sporește echitatea și accesibilitatea sistemului educațional din România, astfel încât tuturor
tinerilor cu potențial de a continua studiile să le fie oferită această posibilitate.
Există locuri bugetate garantate pentru candidații
proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau
marginalizate din punct de vedere social?
9%
13%

78%

Da

Nu

NS/NR

Adaptarea spațiilor universității la nevoile studenților cu dizabilități locomotorii
În 70% dintre universitățile chestionate doar anumite spații de studiu (clădiri cu
săli de curs/laboratoare, biblioteci) sunt adaptate nevoilor studenților cu dizabilități
locomotorii, conform reprezentanților studenților.
Capitolul băi special adaptate nevoilor persoanelor cu handicap locomotor în
proximitatea spațiilor de studii este cel mai deficitar, 18 dintre universitățile analizate
neavând astfel de facilități, conform reprezentanților studenților (USAMV Cj, UOC, UO, UTBv,
UMC, UMF Iași, ULBS, UPT, UTCN, UMF București, UMF TgM, AFAHC, UDJ, UBB, UPet, UEM,
UAB și UAIC).
Rampe de acces pentru toate spațiile de studiu nu sunt disponibile în 10 dintre
universitățile analizate (UOC, UO, UTBv, UMF București, UMF TgM, AFAHC, UDJ, UPet, UEM și
UMF Cj), la fel ca și lifturile (UOC, UO, UTBv, UMF TgM, AFAHC, UDJ, UPet, UEM, UBB și
UAB).
Astfel, conform reprezentanților studenților, 30% dintre universitățile chestionate
(UOC, UO, UTBv, UMF TgM, UPet și UEM) nu dispun de nicio cale de a facilita accesul
studenților cu dizabilități locomotorii.
Toate spațiile de studiu ale universității sunt
adaptate studenților cu dizabilități locomotorii?

30%

0%

70%

Da, toate spațiile de studiu

Doar anumite spații de studiu

Spațiile de studiu (clădiri cu săli de curs/laboratoare,
biblioteci) sunt adaptate studenților cu dizabilități
locomotorii prin:
100%
80%
60%

43%

43%

57%

57%

Rampe de acces

Lift

78%

40%
20%
0%

22%
Băi speciale

Da

Nu

Nu

În 61% dintre universitățile chestionate, conform reprezentanților studenților, spațiile
de cazare nu sunt adaptate de niciun fel nevoilor studenților cu dizabilități locomotorii,
o situație foarte îngrijorătoare. Doar două dintre universitățile analizate dispun de camere de
cazare special dotate pentru nevoile acestora (UOC și UAIC). Tot două universități dispun și
de băi speciale pentru aceștia în spațiile de cazare (UMF Tm și UAIC). Rampe de acces
pentru spațiile de cazare există în jumătate dintre cazuri (UAIC, UMF Tm, UOC, ULBS, UPet,
UBB, UMF Cj, UMF Iași, UPT, UTCN, UVT și USV), iar lifturi sunt puse la dispoziție doar în
spațiile de cazare a 26% dintre universitățile analizate (UAIC, UOC, UBB, UMF Cj, UMF Iași și
UMF București).
Astfel, 30% dintre universitățile chestionate nu dispun de nicio cale de facilitare
a accesului studenților cu dizabilități locomotorii în spațiile de cazare (UO, UMF TgM,
UDJ, UEM, UAB, USAMV Cj și UMC), conform reprezentanților studenților.
Spațiile de cazare ale universității sunt adaptate
studenților cu dizabilități locomotorii?

39%
61%

Da

Nu

Spațiile de cazare ale universității sunt adaptate
studenților cu dizabilități locomotorii prin:
100%
80%
60%

47%
91%

73%

91%

40%
53%

20%
0%

27%

9%

9%

Cemere de cămin
special dotate

Băi speciale
Da

Rampe de acces
Nu

Lift

Doar în 39% dintre universitățile chestionate spațiile pentru servirea mesei sunt
adaptate nevoilor studenților cu dizabilități locomotorii, conform reprezentanților
studenților. De băi speciale pentru acești studenți în spațiile pentru servirea mesei
dispun doar două universități (UMF Cj și USV). Rampe de acces pentru aceste spații sunt
disponibile în jumătate dintre cazuri (UMF Cj, USV, UAIC, ULBS, UEM, UAB, UMF Iași, UMF
Tm, UPet, UTCN și UTBv), iar o universitate dispune și de lift (USV).
Astfel, reprezentanții studenților afirmă că în 39% dintre universitățile chestionate
nu dispun de nicio cale de a facilita accesul studenților cu dizabilități locomotorii în
spațiile de servire a mesei (UO, UMF TgM, UDJ, USAMV Cj, UOC, UBB, UPT și UB).
Spațiile pentru servirea mesei ale universității sunt
adaptate studenților cu dizabilități locomotorii?

13%
39%

48%

Da

Nu

Universitatea nu dispune de astfel de spații

Spațiile pentru servirea mesei ale universității sunt
adaptate studenților cu dizabilități locomotorii prin:
100%
80%
60%

52%
91%

95%

40%

48%

20%

0%

9%
Băi speciale

5%
Rampe de acces
Da

Lift

Nu

Metode alternative de predare și examinare și resurse educaționale adaptate
pentru studenții cu deficiențe de vedere
52% dintre universitățile chestionate nu asigură metode alternative de predare
și examinare pentru studenții cu deficiențe de vedere la niciunul dintre programele de
studii derulate, afirmă reprezentanții studenților.

Conform reprezentanților studenților, doar trei universități dintre cele analizate
dispun de cursuri în format audio (UDJ, USV și UMF Iași), una de cursuri în limbaj Braille
(UDJ) și una de softuri specifice utile pentru studenții cu deficiențe de vedere (UVT).

Sunt disponibile metode alternative de predare și
examinare pentru persoanele cu deficiențe de vedere?

9%

52%

Toate programele de studii

39%

Anumite programe de studii

Niciun program de studii

Metode alternative de predare și examinare pentru
persoanele cu deficiențe de vedere:
100%
90%
80%
70%
60%

86%

95%

95%

5%

5%

Cursuri în limbaj Braille

Softuri specifice

50%
40%
30%
20%
10%

14%

0%
Cursuri în format audio

Da

Nu

Tragem un semnal de alarmă asupra rolului pe care universitățile îl au în incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilități. În spiritul echității, unui potențial student nu trebuie să i
se îngrădească șansa de a accesa învățământul superior, indiferent de dizabilitatea de care
suferă. Astfel, universitățile din România ar trebui să se preocupe mult mai mult pentru
oferirea de facilități pentru studenții cu dizabilități, în așa fel încât aceștia să beneficieze de
un proces educațional de calitate și ușor de parcurs.

Accesibilitatea serviciilor de consiliere și orientare în carieră
Întrebați cât de accesibile sunt centrele de consiliere și orientare în carieră (CCOC)
din universitățile în care activează, reprezentanții studenților din 57% dintre universitățile
analizate consideră că acestea sunt accesibile, dar că puțini studenți știu de ele, în scădere
față de cei 70% care credeau același lucru în anul 2014. La doi ani după emiterea
metodologiei de organizare și funcționare a acestor centre, CCOC-urile se confruntă cu o
serie de probleme care le îngreunează misiunea, mai ales din cauza lipsei resurselor
financiare și umane. În prezent există, în medie, un angajat al acestor centre (consilier în
carieră, psiholog, sociolog) la 3448,88 de studenți, deși, teoretic, ar trebui să existe cel puțin
un angajat la fiecare 2000 de studenți, fapt ce afectează puternic impactul și activitatea
acestor centre.

Cât de accesibile sunt pentru studenți serviciile de
consiliere și orientare în carieră?

26% 17%
0%
57%

Foarte accesibile

Accesibile, dar puțini studenți știu de ele

Greu accesibile

Neaccesibile

NS/NR

Gratuitatea eliberării actelor de studiu și a celor ce atestă statutul de student
Deși Codul drepturilor și obligațiilor studentului prevede gratuitate în cazul eliberării
actelor de studii și a celor ce le atestă statutul, studenții sunt nevoiți să plătească, de la
caz la caz, pentru diferite documente, de la diplome și suplimente de diplomă, la adeverințe
și legitimații. În această situație, conform reprezentanților studenților, se regăsesc 30% dintre
universitățile analizate: UPet, UTCN, UTBv, UMC, UMF TgM, UOC și UDJ. Universitățile
subliniate se aflau în aceeași situație și la raportarea din anul 2014.

Studenţii plătesc pentru eliberarea actelor de studii şi a celor care
atestă statutul de student?

19%
8%
42%

58%

4%

4%

23%

Nu

Situaţia şcolară/foaia matricolă

Diplomele de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor

Suplimentele la diplomă

Adeverințe

Legitimaţia/cardul de acces la bibliotecă

Modificări ale contractului de studii
Întrebați dacă contractul de studii a suferit modificări în timpul anului
universitar, 9% dintre reprezentanții studenților chestionați au semnalat astfel de cazuri (2
universități: UBB și UVT). Procentul e în scădere cu 6 procente față de anul 2014, însă
universitatea subliniată se afla în aceeași situație, semn că acest lucru este o practică des
întâlnită acolo.

Au existat situații în care contractul de studii a fost
modificat în timpul anului universitar?

9%

30%

61%

Da

Nu
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Serviciile de asistență medicală pentru studenți
Suntem plăcut surprinși să constatăm că toate universitățile vizate de chestionar
dispun de o policlinică sau de un cabinet medical unde studenții beneficiază de servicii
gratuite de asistență medicală. Este o îmbunătățire față de anul 2014, când 11% dintre
respondenți semnalau lipsa acestor cabinete. Totuși, încă există universități ale căror servicii
medicale pentru studenți sunt considerate greu accesibile, conform reprezentanților acestora
(UMF București și UMC).
Cât de accesibile sunt serviciile de asistență medicală
gratuită oferite de universitate pentru studenți?
13%

26%

61%

Foarte accesibile

Accesibile

Greu accesibile

Serviciile de cazare pentru studenți
Potrivit răspunsurilor organizațiilor studențești, 13% dintre universitățile chestionate
puteau acoperi doar sub 40% dintre cererile de cazare primite din partea studenților în anul
2016, situație îmbunătățită față de anul 2014, când 19% se aflau în această ipostază.
Totuși, 47% dintre universitățile analizate nu acordă subvenție de cazare
studenților care nu locuiesc într-un cămin studențesc al instituției, conform răspunsurilor
primite de la reprezentanții studenților (UVT, UTCN, UMF Iași, UAIC, UMF Tm, UAB, USAMV
Cj, UDJ, ULBS, UMF Cj și UMF București).

În ce proporție universitatea acoperă în locații proprii cererile de
cazare ale studenților?

4%

22%

9%

30%
35%

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Studenții care nu locuiesc într-un cămin al universității au
posibilitatea de a beneficia de subvenție pentru cazare?

22%

30%

48%

Da

Nu
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Bursele studențești
O problemă pregnantă a sistemului de învățământ românesc este cuantumul bursei
sociale care, conform legislației în vigoare, ar trebui să asigure integral cheltuielile lunare de
cazare și masă a studenților. Răspunsurile reprezentanților studenților ne indică faptul că,
dintre instituțiile de învățământ superior chestionate, acest lucru se întâmpla în anul
universitar 2015-2016 doar într-o universitate (UEM).
În ciuda prevederii conform căreia bursa socială se poate cumula cu alte tipuri de
burse acordate pentru performanță academică, 43% dintre universitățile chestionate nu
permit acest lucru prin reglementări interne, conform reprezentanților studenților (UOC,
UMF Iași, UMFT, UAB, USAMV Cj, UDJ, ULBS, UMF Cj, UB și UO).

În ce măsură bursele sociale acordate studenților acoperă
cheltuielile lunare de cazare și masă (2015-2016)?
4%
13%

26%

57%

Acoperă integral cheltuielile

Acoperă în mare măsură cheltuielile

Acoperă în mică măsură cheltuielile

Este departe de a acoperi cheltuielile

Bursele sociale se pot cumula cu alte tipuri de burse
acordate pentru performanța academică?

17%

39%

44%

Da

Nu
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Suportul de curs & acces la materiale didactice
În 43% dintre universitățile chestionate, reprezentanții studenților afirmă că studenții
nu beneficiază la toate cursurile de suport de curs gratuit, de minimum 5 pagini, în
format fizic sau electronic (UAB, UMFT, USAMV Cj, UMF București, UAIC, UB, UO, UOC, UTB
și USV).
Procentul este în creștere față de raportarea din anul 2014, când acesta era de 22%.
Universitățile subliniate se aflau în aceeași ipostază și la analiza precedentă.
În privința accesului la materialele didactice, în 78% dintre universitățile chestionate
studenții declară că găsesc majoritatea materialelor necesare în bibliotecile universitare sau
pe site-urile facultăților. Accesul în mod gratuit la materialele didactice necesare este foarte
important pentru formarea studenților și calitatea actului educațional. În cazul a 22% dintre
universitățile analizate, studenții reclamă că dispun doar de o mică parte din materialele
didactice de care au nevoie (UMF București, UOC, UMFT, USAMV Cj și UPet).

În ce măsură au studenții acces la suport de curs gratuit
(de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic?

13%
43%
44%

Disponibil la toate cursurile

Disponibil la majoritatea cursurilor

Disponibil doar la unele cursuri

În ce măsură au studenții acces la toate materialele didactice necesare în
mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii?

0%
22% 26%

52%

Materialele didactice sunt disponibile

Majoritatea materialelor didactice sunt disponibile

O mică parte din materialele didactice sunt disponibile

Materialele didactice nu sunt disponibile

Fișa disciplinei
Întrebați dacă studenții sunt informați de către cadrele didactice în primele două
săptămâni de la începerea anului universitar în legătură cu fișa disciplinei, structura și
obiectivele cursurilor, competențele generate de acesta, modalitățile de evaluare și
examinare, respondenții au răspuns pozitiv, lucru ce ne surprinde plăcut.

În ce măsură studenții au fost informați de către cadrele didactice, în primele
două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire la fișa disciplinei și
conținutul acesteia?

0%

26%

74%

Da, în toate cazurile

Da, în majoritatea cazurilor

Nu, în majoritatea cazurilor

Nu, în niciun caz

Evaluarea studenților & contestarea notelor
În unele universități încă este reclamat faptul că modalitățile de evaluare și
examinare a studenților se modifică pe parcursul semestrului fără acordul acestora
(UTBv, UVT, UTCN, ULBS, UMF Cj, UMFT, USAMV Cj și UO).
Sunt făcute modificări ale modalităților de evaluare și examinare pe
parcursul semestrului fără acordul studenților?
0%
4%
31%
65%

Nu

Da, cazuri izolate

Da, majoritatea

Da

În 69% dintre universitățile chestionate studenții declară că sunt evaluați obiectiv,
nediscriminatoriu și conform fișei disciplinei, și că baremele de corectare sunt disponibile
și le sunt aduse la cunoștință. Totuși, procentul de 31% (7 universități: UMF București, UVT,
UO, UDJ, USAMV Cj, UMC și UB) dintre instituțiile chestionate în care reprezentanții
studenților nu consideră că acest lucru se întâmplă este îngrijorător și în creștere față de anul

2014, când doar 20% dintre studenți declarau acest lucru, arătând o percepție negativă a
studenților asupra corectitudinii procesului de evaluare.
Studenţii sunt evaluaţi obiectiv, nediscriminatoriu, conform fișei disciplinei, iar
baremurile după care se fac evaluările le sunt aduse la cunoştinţa studenţilor?

4%
31%

65%

În foarte mare măsură

În mare măsură

În mică măsură

În toate universitățile chestionate există o procedură de contestare a notelor la
examenele scrise. Totuși, în 17% dintre cazuri, studenții nu sunt informați cu privire la
procedura de contestare (UO, UMC și UB). Studenții din 61% dintre universitățile analizate
afirmă că această procedură este accesibilă, dar că există o serie de pași birocratici care
trebuie respectați. Reprezentanții studenților din 8 universități dintre cele analizate
semnalează și cazuri de repercusiuni asupra studenților ce au aplicat procedura de
contestare a notelor (UTCN, UOC, UMFT, ULBS, UVT, UMF București, UMC și UB).
Studenții sunt informați cu privire la procedura de contestare
a notelor la examenele scrise?

9%
17%
74%

Da

Nu
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Cât de accesibilă este procedura de contestare a notelor
la examenele scrise?
0%
9%
30%

61%

Foarte ușor accesibilă

Accesibilă

Notele nu pot fi contestate

NS/NR

Au existat repercusiuni asupra studenților ce au contestat notele
la examenele scrise?
0%

10%
38%
52%

Da, frecvent

Au existat cazuri izolate

Nu

NS/NR

Ghidul studentului
Statutul Studentului prevede, de asemenea, că studenții trebuie să primească un Ghid
al Studentului cu informații referitoare la drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din
planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare,
cuantumul taxelor, baza materială a universității și a facultății, informații despre asociațiile
studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare,
mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate. Conform reprezentanților studenților,
această prevedere nu este respectată în 17% dintre universitățile chestionate (UMC, UDJ și
UPet). De asemenea, în 12% dintre universități aceste ghiduri sunt realizate doar în anumite
facultăți (UO și UB). Dintre cele 19 universități analizate în care este realizat un astfel de
material, în 14 dintre cazuri aceste ghiduri sunt elaborate de către organizațiile studențești,
dar în doar 9 dintre aceste cazuri asociațiile sunt sprijine material de către universitate pentru
realizarea/tipărirea ghidurilor.

Studenţii beneficiază de un Ghid al Studentului?

12%
17%
71%

Da

Nu

Doar în anumite facultăți

Cine realizează Ghidul Studentului?

10% 16%

74%

Universitatea/facultatea

Organizația studențească
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Studenţii beneficiază de un îndrumător de an/secţie/grupă
(de un program de tutoriat)?
9%
0%
9%

82%

Da, la toate programele de studii

Da, la majoritatea programelor de studii

Da, doar la unele programelor de studii

Nu

Îndrumător de an
În majoritatea universităților chestionate, studenții beneficiază de un îndrumător
de an/secție/grupă, conform reglementărilor. Totuși, conform reprezentanților studenților,
în două dintre universitățile analizate aceasta este o practică doar la anumite programe de
studii (UB și UMFT).
Mobilități academice
Toate universitățile chestionate derulează programe de mobilități academice
internaționale. Studenții se declară, în mare parte, mulțumiți de gradul de accesibilitate al
acestora, cu excepția a două universități (UMFT și UMC).
Cât de accesibile sunt programele de mobilitate
academică internațională pentru studenți?

9%

30%

Foarte accesibile

61%

Accesibile, dar puțini știu de ele

Greu accesibile

În privința numărului de locuri de mobilitate, în raport cu cererea din partea
studenților, reprezentanții studenților din două dintre universitățile chestionate declară că
acesta nu este suficient de mare (AFAHC și UBB). De asemenea, procesul de echivalare a
studiilor efectuate în mobilitate este considerat destul de dificil de reprezentanții studenților
din 6 universități dintre cele analizate (UTBv, UAIC, UVT, UMFT, UBB și UMC).
Număr de locuri de mobilitate
este suficient de mare, în raport cu
cererea din partea studenților?

13%
9%

Procesul de echivalare a studiilor
efectuate în mobilitate este:

78%

26%
Mai degrabă facil

Da

Nu

35%

39%
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Mai degrabă anevoios
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Stagii de practică
Întrebați dacă universitatea asigură, prin parteneriate proprii, locuri de practică
pentru cel puțin 30% dintre studenți, reprezentanții studenților din 65% dintre
universitățile chestionate afirmă că da, procent în ușoară creștere față de anul 2014, când
acesta era de 62%. Totuși, din totalul celor analizate, 26% dintre universități nu asigură
pragul minimal prevăzut de legislația în vigoare, conform reprezentanților studenților (UVT,
UMFT, UMF Iași, UOC, UMF Cj și UMF București). Asigurarea de stagii de practică reprezintă
un aspect foarte important pentru formarea studenților, care poate crește calitatea actului
educațional, dar poate conduce și la o monitorizare mai atentă a activității de practică
efectuate de studenți. De asemenea, universitatea poate întări, pe această cale, relația
studenți-angajatori, facilitând accesul acestora pe piața muncii.
Universitatea asigură, prin parteneriate proprii, locuri de
practică pentru cel puțin 30% dintre studenți?

9%
26%
65%

Da

Nu
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Studenții care participă în stagii de practică oferite de universitate
beneficiază de masă și de transport asigurat de universitate?

17% 9%
13%
13%

Da

Nu

Da, în majoritatea cazurilor

48%

Nu, în majoritatea cazurilor
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Întreruperea și reluarea studiilor
Studenții pot întrerupe și relua studiile în majoritatea cazurilor analizate (87% dintre
universități), conform răspunsurilor reprezentanților studenților. Există o singură universitate
care îngrădește acest drept, și anume AFAHC. Situația s-a îmbunătățit de la raportarea din
anul 2014, când posibilitatea întreruperii și reluării studiilor exista la doar 69% dintre
universitățile chestionate.
Studenţii pot întrerupe şi relua studiile?
9%
4%

87%

Da

Nu
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Proces educațional zilnic de maximum 8 ore
Deși în Statutul Studentului este specificat că studenții nu ar trebui să participe la
procesul educațional mai mult de 8 ore pe zi, reprezentând cursuri, laboratoare și
seminare, exceptând cazurile de pregătire practică, reprezentanții studenților din 17% dintre
universitățile analizate reclamă încălcări frecvente ale acestei prevederi (UMFT, UOC, UTBv și
UMF TgM). De asemenea, încălcări izolate ale acestei norme se regăsesc și în alte 60% dintre
universități, în general motivate de dorința studenților.
Au existat cazuri în care studenţii au fost nevoiţi să
participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi?
0%
22%

17%

61%

Da, în foarte multe cazuri

Da, în multe cazuri

Da, cazuri izolate

Nu

Evaluarea cadrelor didactice și cursurilor de către studenți
În cazul evaluării cadrelor didactice, cursurilor, seminarelor și a stagiilor de
practică de către studenți, în 52% dintre universitățile chestionate (UMF Cj, UBB, ULBS, UDJ,
USV, USAMV Cj, UOC, UTBv, UAIC, UMC, UB și UPet) participarea studenților este apreciată
de reprezentanții acestora ca fiind foarte mică sau zero.
Procentele de participare în evaluarea cursurilor (47%) și a cadrelor didactice (56%)
sunt în scădere față de raportarea din anul 2014, când participarea studenților în procesele
de evaluare era cotată la 70%.
Participarea studenților la evaluări
120%
100%
80%

4%
17%

39%

39%

60%
40%

83%

20%

96%
61%

61%

În mare măsură

În mică măsură

0%
În foarte mare măsură

Evaluarea cursurilor, seminariilor, stagiilor de practică etc.

Studenții nu au putut
evalua

Evaluarea cadrelor didactice

Conform prevederilor Statutului Studentului, rezultatele evaluărilor cadrelor
didactice de către studenți trebuie să fie publice pe site-ul universității. Din răspunsurile
reprezentanților studenților aflăm că, preponderent, acest lucru nu se întâmplă. Un alt minus
este faptul că studenții din 52% dintre universitățile chestionate se declară neinformați
asupra rezultatelor și consecințelor acestor evaluări. Faptul că rezultatele nu sunt publice
duce la o scădere a încrederii studenților în această procedură, de unde rezultă și reticența
ulterioară de a participa la această evaluare.
Rezultatele evaluărilor făcute de studenți sunt făcute
publice de universitate pe site-ul propriu?

17% 13%
26%

Da

Nu

44%

Parțial
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În ceea ce privește implicarea studenților în revizuirea periodică a planurilor de
învățământ, conform reprezentanților studenților, în 56% dintre universitățile chestionate
acest lucru se întâmplă doar la anumite programe de studii sau deloc (UMFT, UAIC, UB, UVT,
UMC, UTCN, USAMV Cj, UMF București, UO, UOC, UTB, ULBS și UPet). Opinia studenților și
absolvenților este una deosebit de relevantă pentru îmbunătățirea planurilor de învățământ,
astfel că universitățile ar trebui să implice mai mult categoriile menționate în acest proces.
Studenții sunt implicați în revizuirea periodică a planurilor de
învățământ ale programelor de studii?
Studenții sunt informați cu privire la rezultatele/consecințele
9%evaluări?
13%
acestor
30%

22%

4%
18% 26%26%

Da, la toate programele de studii

52%

Da, la unele dintre programele de studii

Da, la majoritatea programelor de studii
Nu, la niciun program de studii

Nu știu/nu răspund

Da

Nu

Parțial

NS/NR

Dreptul la transfer
Referitor la opțiunea de a se transfera la o altă universitate, studenții găsesc acest
proces relativ accesibil. Doar în 9% dintre universitățile chestionate reprezentanții studenților
sunt de părere că acesta este unul greu accesibil (UOC și UTBv).
Cât de accesibil le este studenţilor să se transfere la o altă
universitate, printr-un proces reglementat?

0%

13% 13%
9%

65%

Foarte accesibil

Accesibil, în anumite condiții

Greu accesibil

Neaccesibil

NS/NR

Acordarea de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
Dreptul ca studenții să poată primi credite transferabile pentru activitatea de
voluntariat este unul dintre cele mai neglijate, conform răspunsurilor primite de la
reprezentanții studenților, acesta nefiind pus în aplicare în 70% dintre universitățile analizate
(UTCN, UMFT, ULBS, AFAHC, UAIC, UMF TgM, UEM, UBB, UO, UMF București, UMC, UDJ,
UOC, UTBv, UPet și USAMV Cj).
Studenții pot primi credite pentru activitatea de
voluntariat?

30%
70%

Da

Nu

Înregistrarea cererilor
Referitor la înregistrarea cererilor scrise sau transmise la adresele de e-mail
oficiale ale universității și primirea răspunsurilor la acestea, studenții spun că este o practică
întâlnită în toate sau în majoritatea cazurilor – o îmbunătățire față de raportarea din anul
2014, când 11% dintre universități nu respectau acest drept. Tot din răspunsurile
reprezentanților studenților aflăm și că în 50% dintre universitățile chestionate nu există
posibilitatea de a se trimite cereri online.
Studenţilor le sunt înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau trimise
la adresele oficiale de e-mail ale universităţii şi primesc răspuns la acestea?
0%
4%
44%
52%

Da

Da, în majoritatea cazurilor

Nu

NS/NR

Informații despre taxe
Conform răspunsurilor studenților, aceștia se declară informați cu privire la
numărul, tipul și cuantumul taxelor percepute de universități. Din acest punct de vedere,
se observă o îmbunătățire față de anul 2014, când 3% dintre respondenți afirmau că studenții
nu sunt informați cu privire la taxele pe care le au de achitat. Totuși, în 13% dintre cazurile
analizate, reprezentanții studenților spun că listele cu taxele universitare nu sunt publice pe
site-ul universităților (UMF TgM, USV și UAIC) sau le cuprind doar parțial, în 26% dintre
cazuri.
Studenţii sunt informaţi cu privire la
numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe?
0%
13%

87%

Da

Parțial

Nu

Lista cu taxele universitare este
publică pe site-ul universității?

13%
26%

Da

61%

Parțial

Nu

Termene de aplicare pentru diverse facilități
Prevederile în vigoare spun că studenților trebuie să le fie acordată o perioadă de
minimum 5 zile, din momentul publicării anunțului, în care pot aplica pentru diverse
facilități (burse, tabere, cazare, diverse concursuri etc.). Aflăm din răspunsurile studenților că
acest drept este, în general, respectat, cu o singură excepție, în cazul UMF București.

A fost respectat termenul de cel puțin 5 zile lucrătoare în care
studenţii puteau aplica pentru:
350%

300%

91%

250%

200%

86%

150%

82%
100%

4%
50%

13%
69%

17%
26%

0%
Da

Da, în majoritatea
cazurilor

Diverse concursuri din universitate

Burse

0%
4%
Nu

Tabere studențești

4%
0%
NS/NR

Locuri de cazare

Publicarea hotărârilor structurilor de conducere
Dorind să aflăm dacă deciziile structurilor de conducere ale instituțiilor de
învățământ superior sunt disponibile pe site-urile universităților, observăm că cele mai
„neglijate” sunt consiliile facultăților. Conform reprezentanților studenților, în ipostaza de a
omite publicarea acestor hotărâri se regăsesc 6 universități dintre cele chestionate (UMF Cj,
UO, UMC, USV, UMF București și UB).
În privința regulamentelor și metodologiilor de interes pentru studenți,
reprezentanții studenților afirmă că o mare parte dintre ele sunt disponibile pe site-urile
universităților din care fac parte.
Regulamentele, metodologiile și procedurile de interes
pentru studenți sunt publice pe site-ul universității?
0%
0%
13%

87%

Da

Parțial

Nu

NS/NR

Hotărârile structurilor de conducere sunt disponibile pe site-ul
universității?
100%
80%
60%

47%

13%

14%

43%
21%

40%
20%

26%

73%

17%

0%
Da
Senatul universitar

Parțial
Consiliile facultăților

23%

13%

5%

5%

Nu

NS/NR

Consiliul de administrație

Proceduri de sesizare a abuzurilor sau situațiilor de discriminare
Referitor la discriminare, reprezentanții studenților din 13% dintre universitățile
chestionate afirmă că au întâlnit astfel de cazuri în instituția în care studiază (UMC, UMF
București și USAMV Cj). Îngrijorător este și faptul că, în 31% dintre cazurile analizate,
studenții nu sunt informați asupra procedurii de sesizare a abuzurilor (UMC, UMF
București, USAMV Cj, UMF Cj, UB, UTBv și UO). În mediul universitar nu ar trebui să fie
întâlnite astfel de situații, iar mecanismele de sesizare a abaterilor de la normele de etică
trebuie să fie cât mai accesibile și cunoscute de către întreaga comunitate.
Au existat în universitate cazuri de discriminare de orice tip?

13%
39%
48%

Da

Nu

NS/NR

Studenții sunt informați cu privire la procedura de sesizare a abuzurilor?

4%
31%
65%

Da

Nu

NS/NR

Dreptul studenților de a alege și a fi aleși
Conform răspunsurilor primite, toate universitățile analizate respectă dreptul
studenților de a alege și de a fi aleși pentru posturile de studenți reprezentanți în diverse

structuri de conducere. Totuși, există abateri atât de la Statutul Studentului, cât și de la Legea
Educației Naționale nr. 1/2011, prin condiționarea statutului de student reprezentant (criterii
de performanță – UMF Iași). De asemenea, studenții din 17% dintre universități reclamă
implicarea cadrelor didactice în procesul de alegere (ULBS, UAB, USV și UMF București).
Universitatea subliniată a fost surprinsă în același stadiu și la raportarea din anul 2014.
Dreptul de a alege și a fi ales
100%
80%

95%

100%
78%

60%
40%
20%

17%

0%

0% 0%

Da

5% 0% 5%

Nu

NS/NR

Au posibilitatea de a candida pentru o poziție de student reprezentant
Au posibilitatea de a alege un student reprezentant
Cadrele didactice sunt implicate în procesul de alegere

În ceea ce privește implicarea studenților în comisiile de cazare, tabere și burse,
studenții au afirmat că acest lucru este o practică a universităților din care fac parte, cu
excepția a două cazuri în privința comisiilor de cazare (UMF București și UPet).
Implicarea studenților în comisiile de:
100%
90%

95%

95%

80%
70%

78%

60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%
Da
Acordare a burselor

8%
Nu

Repartizare a locurilor de cazare

0%

5%

14%
NS/NR

Repartizare a locurilor de tabere

5%

Deși Codul prevede că asociațiile studențești legal constituite pot avea delegați
de drept în structurile de conducere ale instituțiilor de învățământ superior, acest drept
nu este aplicat în 39% dintre universitățile analizate (UTCN, UMF Iași, UMF București, UAIC,
UB, UO, UOC, UTB și UMF TgM). De la caz la caz, organizațiile studențești pot avea delegați
de drept în consiliile facultăților, în senatul universitar, în consiliul de administrație, dar și în
alte structuri decizionale sau consultative din cadrul universității.
Organizaţiile studenţeşti pot delega reprezentaţi de drept în
structurile de conducere ale universității/facultății?

4%

39%

57%

Da

Nu

NS/NR

Concluzii
Este dezamăgitor faptul că, la mai bine de 4 ani de la aprobarea Codului drepturilor și
obligațiilor studentului, peste un sfert dintre universitățile de stat din România nu au
adoptat încă un astfel de document propriu sau, dacă au făcut-o, a fost doar formal,
nepublicându-l pe site-ul instituției și neaducându-l la cunoștința studenților.
Mai mult decât atât, instituțiile de învățământ superior par să nu conștientizeze
nevoia și importanța vitală a acestui document și a prevederilor sale pentru studenți. În
multiple cazuri, Codul universitar al drepturilor și obligațiilor studentului este, de fapt, doar o
transcriere a codului național, sau, și mai rău, o trunchiere a acestuia, fără o adaptare la
specificul instituției sau fără a respecta toate prevederile documentului național.
Faptul că singura prevedere din Statutul Studentului la nivel național care se
regăsește în documentele interne ale tuturor universităților este „obligația studentului de
a-și îndeplini angajamentele financiare” spune multe despre percepția care există asupra
studenților la nivelul sistemului național de învățământ superior, aceștia fiind priviți mai
degrabă ca niște clienți, și nu ca parteneri și beneficiari ai actului educațional.
Paradigma învățământului centrat pe student nu va putea fi implementată
niciodată dacă instituțiile de învățământ superior nu vor fi capabile să recunoască statutul de
partener cu drepturi depline al studentului și să-i ofere acestuia autonomia și
responsabilitățile de care are nevoie.
Totuși, din răspunsurile reprezentanților studenților putem concluziona că, la doi
ani de la ultimul Raport privind respectarea prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor
studentului realizat de ANOSR, există progrese în ceea ce privește respectarea drepturilor
studenților în universități, aceștia declarându-se mai mulțumiți ca în anul 2014.
Putem observa aspecte pozitive, precum faptul că în mult mai puține cazuri contractul
de studii este modificat în timpul anului universitar sau că acțiunile de propagandă politică
sau de discriminare în universități sunt în scădere.
Una dintre problemele care încă persistă la nivel național este insuficiența
locurilor de cazare, foarte multe universități nereușind să acopere nici măcar jumătate
dintre cererile studenților în acest sens. De asemenea, universitățile nu aplică nici o măsură
compensatorie acestei situații, neacordând subvenții de cazare drept suport pentru studenții
care nu sunt cazați în căminele studențești.
Există în continuare probleme foarte mari de incluziune a persoanelor cu diverse
dizabilități, universitățile nefiind pregătite să le asigure acestora nici infrastructura, nici
resursele necesare pentru a putea participa la un proces educațional de calitate.
Un alt aspect negativ este reprezentat de ineficiența Centrelor de Consiliere și
Orientare în Carieră, care încă nu sunt suficient de vizibile în rândul studenților și nu
beneficiază de resurse umane și financiare prin care să își poată îndeplini cu adevărat
misiunea pentru care au fost create.
În multe universități întâlnim persoane cu funcții de conducere care ocupă, simultan,
și funcții politice, acest cumul putând dăuna principiilor academice pe baza cărora ar trebui
să funcționeze sistemul național de învățământ superior.

Universitățile solicită în continuare de la studenți diverse taxe nejustificate sau chiar
ilegale, precum cele pentru eliberarea diverselor documente, căutând de multe ori soluții
pentru a atrage fonduri inclusiv de la studenți din cauza finanțării insuficiente a sistemului
educațional de la bugetul de stat.
Încă nu toate cadrele didactice pun la dispoziția studenților un suport de curs în
regim gratuit, întâlnind multe situații în care aceștia sunt nevoiți să achiziționeze cărțile
scrise de profesorii lor pentru a putea învăța pentru examene. De asemenea, unele
universități au probleme și cu resursele educaționale disponibile în biblioteci sau cu
accesul la baze de date științifice, acest lucru afectând calitatea procesului educațional.
În ceea ce privește stagiile de practică, încă universitățile se preocupă prea puțin
pentru a încheia parteneriate cu angajatori și pentru a asigura activități practice de
calitate pentru studenți, în multe situații aceste procese producându-se foarte superficial.
Evaluarea cadrelor didactice de către studenți e abordată de multe universități
în mod superficial în continuare, studenții nefiind încurajați să participe la acest proces
deosebit de important pentru asigurarea calității educației, nepublicându-se rezultatele
acestor evaluări sau neluându-se niciun fel de măsuri în urma acestora. Pentru a crește
calitatea sistemului de învățământ superior din România va fi nevoie, în primul rând, să
creăm o cultură a evaluării cadrelor didactice de către studenți, care să aibă efecte reale apoi
asupra procesului educațional. De asemenea, studenții și absolvenții sunt implicați într-un
procent foarte mic în procesul de revizuire a planurilor de învățământ, deși opinia
acestora poate fi foarte valoroasă.
Universitățile nu încurajează activitățile de voluntariat ale studenților, atât de
importante pentru dezvoltarea de către aceștia de competențe transversale foarte necesare
pentru viitoarea lor carieră, majoritatea neacordând credite pentru activitatea de
voluntariat.
Mai mult de jumătate dintre universități încă nu s-au adaptat secolului în care
trăim și nu acceptă cereri online de la studenți, complicând procesul birocratic în
continuare.
De asemenea, deși sistemul educațional românesc a fost zguduit în ultimii ani de
grave probleme de etică, constatăm că în multe universități studenții nu sunt informați
cu privire la procedurile și mecanismele pe care le au la dispoziție pentru a sesiza
anumite abateri de la normele de etică sau abuzuri, nu sunt încurajați să sesizeze o
neregulă sau o ilegalitate atunci când o întâlnesc și nu sunt educați în acest spirit.
Așadar, având în vedere toate aceste aspecte, putem concluziona că, deși se observă
anumite progrese în respectarea drepturilor studenților în universitățile din România, mai
sunt încă multe capitole unde e nevoie de îmbunătățiri, astfel, ne exprimăm speranța că
în viitor, instituțiile de învățământ superior, în colaborare cu organizațiile studențești și
reprezentanții studenților, vor lua măsuri pentru a rezolva cu celeritate cât mai multe
probleme dintre cele semnalate de noi, pentru a asigura un mediu universitar prielnic
pentru dezvoltarea armonioasă a studenților și pentru derularea unui proces
educațional de calitate.

Recomandări
•

Adoptarea unui Cod universitar al drepturilor și obligațiilor studentului de către fiecare
universitate din România, adaptat la specificul și nevoile studenților.

•

Publicarea Codului universitar al drepturilor și obligațiilor studentului pe site-ul fiecărei
universități și informarea studenților despre prevederile acestuia.

•

Redactarea de către organizațiile studențești legal constituite de rapoarte privind
implementarea prevederilor Codurilor universitare ale drepturilor și obligațiilor
studentului, și implementarea unui set de măsuri de către universități în urma
recomandărilor acestora.

•

Creșterea numărului de locuri de cazare oferite de universități studenților, prin
accesarea de fonduri pentru construcția de noi cămine sau prin preluarea în
administrare și renovarea altor spații ce pot fi utilizate în acest sens.

•

Acordarea de subvenții pentru cazarea studenților care nu locuiesc într-un cămin
studențesc și nu au domiciliul în localitatea în care studiază.

•

Eliminarea taxelor de eliberare a actelor de studii sau care atestă statutul de student.

•

Facilitarea accesului studenților cu dizabilități locomotorii în cât mai multe dintre
spațiile de studiu, de cazare sau de servire a mesei. Construirea de spații sanitare și
camere de cazare special adaptate pentru nevoile acestora.

•

Achiziționarea de softuri speciale și volume în limbaj Braille pentru a facilita procesul
educațional pentru studenții cu deficiențe de vedere, precum și adaptarea
suporturilor de curs în format audio.

•

Pregătirea personalului academic și auxiliar pentru a cunoaște limbajul mimicogestual necesar pentru a comunica cu studenții cu dizabilități auditive.

•

Dezvoltarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră din universități prin
angajarea de personal calificat, alocarea de resurse financiare pentru activități și
promovarea acestora în rândul studenților.

•

Afișarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice de către studenți și aplicarea de
măsuri în urma acestui proces, care să fie aduse și la cunoștința studenților care au
participat la procesul de evaluare.

•

Implicarea studenților și absolvenților în procesul de revizuire a planurilor de
învățământ.

•

Reintroducerea incompatibilităților între funcțiile de conducere din universități și
funcțiile politice.

•

Acordarea de credite pentru activități de voluntariat studenților.

•

Instituirea posibilității studenților de a depune cereri online în fiecare universitate,
care să fie înregistrate și la care să se ofere răspunsuri scrise.

•

Încheierea cât mai multor parteneriate cu angajatori, în așa fel încât universitățile să
poată acorda locuri de practică pentru un procent cât mai mare dintre studenții de la
toate programele de studii.

•

Asigurarea accesului studenților la resurse educaționale actuale și de calitate și a
accesului la baze de date științifice.

•

Acordarea de suporturi de curs gratuite studenților pentru fiecare disciplină și
sancționarea cadrelor didactice care încearcă să facă comerț cu acestea.

•

Educarea principiilor de etică și integritate academică în rândul studenților și
promovarea mecanismelor de sesizarea a încălcărilor acestor norme.

•

Eliminarea criteriilor de orice fel care condiționează statutul de student reprezentant
în structurile de conducere ale universităților.

•

Publicarea pe site-ul universității/facultății a tuturor hotărârilor structurilor decizionale
(Consiliu

de

Administrație,

Senat

universitar,

Consiliul

facultății,

Consiliul

departamentului etc.).
•

Implicarea reprezentanților studenților în procesele de acordare a burselor, locurilor
de cazarea sau locurilor de tabără.

•

Publicarea pe site-ul universității a listei cu toate taxele percepute de universitate.

•

Simplificarea procedurilor de transfer ale studenților, acolo unde este cazul.

•

Sprijinirea organizațiilor studențești în redactarea, tipărirea și distribuirea Ghidului
Studentului.

•

Sancționarea cadrelor didactice și a personalului administrativ care încalcă prevederile
Codului drepturilor și obligațiilor studentului.

•

Sancționarea universităților care nu respectă prevederile Codului drepturilor și
obligațiilor studentului.
Toate aceste recomandări pot fi implementate atât de instituțiile de învățământ

superior, individual, în baza autonomiei universitare, dar și de Ministerul Educației
Naționale (MEN), prin adoptarea unor politici publice în acest sens și prin stimularea,
inclusiv financiară, a derulării unor anumite activități sau prin aplicarea de sancțiuni
(eventual prin intermediul Consiliului de Etică și Management Universitar) acolo unde este
cazul.

Anexa 1 – universități care au adoptat și publicat pe site Codul universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului
Universitate

Abreviere
utilizată

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza" din București

AP București

Academia de Studii Economice din București

ASE

Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă" din Brașov

AFAHC

Academia Navală „Mircea cel Bătrân" din Constanța

ANMB

Academia Tehnică Militară din București

ATMB

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

SNSPA

Universitate de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București

UMF București

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

UAB

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași

UAIC

Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca

UBB

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați

UDJ

Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița

UEM

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

ULBS

Universitatea „Ovidius" din Constanța

UOC

Universitatea „Petrol-Gaze" din Ploiești

UPG

Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureș

UPM

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava

USV

Universitatea „Transilvania" din Brașov

UTBv

Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău

UAV

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

UAD

Universitatea de Arte „George Enescu" din Iași

Arte Iași

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca

UMF Cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara

UMFT

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

UMF TgM

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iași

USAMV Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”
din Timișoara

USAMV Tm

Universitatea de Vest din Timișoara

UVT

Universitatea din București

UB

Universitatea din Craiova

UCv

Universitatea din Oradea

UO

Universitatea din Petroșani

UPet

Universitatea Maritimă din Constanța

UMC

Universitatea Națională de Apărare „Carol I" din București

UNAp

Universitate

Abreviere
utilizată

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București

UNEFS

Universitatea Politehnica Timișoara

UPT

Universitatea Politehnică din București

UPB

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iași

UT Iași

Universitatea Tehnică de Construcții din București

UTB

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

UTCN

Universități ce nu aveau adoptat sau publicat pe site Codul universitar al
drepturilor și obligațiilor studentului la data de 1 octombrie 2016
Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul" din București
Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad
Universitatea „Constantin Brâncuși" Tîrgu Jiu
Universitatea „Valahia" din Târgoviște
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu" din București
Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Universitatea din Pitești
Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din București
Universitatea Națională de Arte din București
Universitatea Națională de Muzică din București

Anexa 2 – universități de proveniență respondenți chestionar
1. Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă" din Brașov (AFAHC)
2. Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (UAB)
3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC)
4. Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)
5. Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați (UDJ)
6. Universitatea „Eftimie Murgu" din Reșița (UEM)
7. Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)
8. Universitatea „Ovidius" din Constanța (UOC)
9. Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV)
10. Universitatea „Transilvania" din Brașov (UTBv)
11. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila" București (UMF București)
12. Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași (UMF Iași)
13. Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca (UMF Cluj)
14. Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara (UMFT)
15. Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (UMF TgM)
16. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV Cluj)
17. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)
18. Universitatea din București (UB)
19. Universitatea din Oradea (UO)
20. Universitatea din Petroșani (UPet)
21. Universitatea Maritimă din Constanța (UMC)
22. Universitatea Politehnica Timișoara (UPT)
23. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)

