Poziţia ANOSR cu privire la reprezentarea studenţilor în proporţie de 25% în structurile
decizionale

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în calitate de reprezentant
legitim al studenţilor din România, îşi manifestă nemulţumirea faţă de excluderea procentului
de 25% reprezentanţi ai studenţilor din structurile decizionale şi executive ale
universităţilor, aşa cum reiese din Legea Educaţiei Nationale.
La reuniunea miniştrilor educaţiei de la Praga, din 2001, se recunoştea pentru prima dată la nivel
european rolul pe care studenţii îl au în realizarea unui Spaţiu European al Învăţământului
Superior, aceştia fiind priviţi “ca parteneri competenţi, activi şi constructivi în stabilirea şi
conturarea unei arii europene de învăţământ superior”.
În viziunea Procesului Bologna, învăţământul este bun si responsabilitate publică, iar studenţii
sunt parteneri în luarea tuturor deciziilor în învăţământul superior, la orice nivel (facultate,
universitate, minister, etc). În cadrul aceleiaşi declaraţii, miniştrii, recunosc faptul că “studenţii sunt
membri cu drepturi depline ai comunităţii învăţămantului superior”. De asemenea, aceştia
susţineau “că studenţii ar trebui să participe şi să influenţeze organizarea şi conţinutul educaţiei în
universităţi

şi

în

alte

instituţii

de

învăţământ

superior”.

Pentru prima dată rolul studenţilor în procesul decizional din cadrul instuţiilor de învăţământ
superior din România este recunoscut prin promulgarea Legii Învăţământului din 1995. În textul de
lege se specifica: “studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de o pătrime din numărul
membrilor acestor consilii şi senate”.
De aceea, în preajma alegerilor conducerilor academice din învăţământul superior acreditat, s-a
resimţit nevoia unui ordin de ministru pentru ca situaţia să fie clarificată cu privire la rolul pe care
studenţii reprezentanţi il au în cadrul acestora. Astfel, în Ordinul de Ministru 2538/1.11.2007 se
specifica clar faptul că “În toate structurile de conducere se va asigura reprezentarea membrilor
comunităţii universitare, respectiv studenţi de la toate ciclurile de studii universitare şi formele de
învăţământ, ponderea studenţilor fiind de 25%.”.

Mai mult, strategia „Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” la care s-a angajat
Președinția României specifică: „Participarea studenţilor la decizie trebuie să fie reală, nu

decorativă, pentru a putea contribui la eficienţa, calitatea, echitatea şi relevanţa sporită a
învăţământului superior. ”
Astăzi, Legea Educaţiei Naţionale restrânge în mod drastic dreptul studenţilor de a
reprezenta şi a fi reprezentaţi. ANOSR se opune limitării drepturilor studenţilor, care au
depus eforturi susţinute de-a lungul anilor în a-şi câştiga dreptul la reprezentare şi în a-l
aplica în mod democratic şi echitabil.
ANOSR reiterează ideea că studenţii trebuie să fie reprezentaţi în proporţie de minim 25% în toate
structurile şi mecanismele cu rol decizional, rol de supervizare sau rol de control pentru că aceştia,
reprezentând 80% din comunitatea academică, sunt cei mai în masură să îşi exprime părerea
asupra deciziilor care se refrâng în primul rând şi în mod direct asupra lor.
Spunând acestea, ne bazăm pe faptul că bunul simţ autentic, sprijinit de exemple de bună
practică, a arătat că studenţii nu trebuie să fie consideraţi nici materie primă şi nici clienţi /
beneficiari ai învăţământului superior, ci mai degrabă membri cu drepturi depline ai comunităţii
academice. Pentru aceasta, trebuie să îmbrăţişăm o viziune în care studenţii se consideră şi sunt
consideraţi parteneri alături de toate celelalte grupuri reprezentative din instituţiile de învăţământ
superior.
ANOSR consideră că legea trebuie să garanteze prezenţa studenţilor în procent de minim 25% în
toate forurile decizionale ale facultăţii/universităţii, nu să o restrângă.
ANOSR consideră inadmisibilă scăderea ponderii sau excluderea studenţilor din procesele de
alegere a rectorului şi din componenţa Consiliului de Administraţie. În acelaşi timp, acuzăm
vehement Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului de lipsă totală de transparenţă în
includerea în LEN a unui nou sistem electiv fără a consulta studenţii, care s-au arătat deschişi la
dialog pe toată perioada negocierilor asupra legii.
ANOSR, ca reprezentant legitim al tuturor studenţilor din România şi partener real în
conturarea unei legi care să răspundă nevoilor tuturor membrilor comunităţii academice,
doreşte să îşi afirme intenţia de a face toate demersurile posibile până în momentul în care
studenţii vor fi incluşi în Legea Educaţiei Naţionale ca parteneri cu drepturi egale în luarea
tuturor deciziilor.

