Poziția ANOSR cu privire la
implementarea Statutului Studentului în universități

CONTEXT
După mai mult de șase ani de dezbateri, negocieri și apariții publice inițiate de către Alianța
Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Statutul Studentului a fost adoptat
prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului cu numărul 3666/30 Martie
2012

privind

adoptarea

Codului

Drepturilor

și

Obligațiilor

Studenților

din

Romnia

(http://www.juridice.ro/195488/Monitorul-Oficial-225-2012.html).
Universitățile din România aveau obligația de a adopta un Cod Universitar al Drepturilor și
Obligațiilor Studentului în termen de 60 de zile de la publicarea celui național în Monitorul
Oficial. De asemenea, acestea aveau obligația de a implementa și a asigura respectarea
Statutului Studentului în spațiul universitar.
PROBLEMA SESIZATĂ
ANOSR, în calitate de inițiator, autor și promotor al Statutului Studentului, consideră că etapa
actuală în care se află adoptarea și implementarea Statutelor Universitare ale Studentului în o
mare parte din universitățile din România este deficitară și insuficientă pentru a asigura
studenților respectarea drepturile lor.
Astfel, dintre problemele majore identificate de ANOSR sunt:


Numărul mare de universități care nu au adoptat un Statut Universitar al Studentului.



Existența unor prevederi din Statutul Național care nu se regăsesc în o parte din Statutele
Universitare.



Nerespectarea anumitor drepturi din Satutul Studentului în universități și centre universitare.



Încălcarea prevederilor Statutului Studentului de unele regulamente și proceduri
universitare.

SOLUȚII PROPUSE
ANOSR consideră că într-un stat de drept, toate actele normative adoptate la nivel național
trebuie să fie respectate fără excepție.
În acest context, propunem următoarele:


Adăugarea de urgență în Legea Educației Naționale, la articolul 202 a unui aliniat după
aliniatul (4), având următorul conținut: „Studenții beneficiază de toate prevederile Codului
Drepturilor și Obligațiilor Studentului de la intrarea acestuia în vigoare.” și în cadrul
aliniatului (5), după „Fiecare universitate va institui un sistem de aplicare și monitorizare a
respectării prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului.” se va introduce
„Prevederile adoptate de universitate prin regulamentele proprii trebuie să garanteze
aplicarea tuturor prevederilor Codului drepturilor și obligațiilor studentului. Orice prevedere
contrară este considerată nescrisă.”



Introducerea unui sistem de sancțiuni pentru universitățile ce nu au adoptat un Statut
Universitar al Studentului. Sistemul de sancțiuni ar trebui să vizeze și acele instituții de
învățământ superior care au multe deficiențe în implementarea drepturilor prevăzute în
Statutul Studentului de la nivel național, cât și în cel de la nivel Universitar.



Monitorizarea îndeaproape de către Ministerul Educației Naționale a respectării
fiecărui articol din Statutul Studentului şi intervenirea prin mecanisme clare în situaţiile în
care universităţile eşuează în a acorda studenţilor drepturile câştigate, inclusiv delegarea
corpului de control pentru a verifica situațiile de gravă încălcare a legii, implicit și a Ordinului
de Ministru mai sus menționat.



Includerea Statutului Universitar al Studentului în contractul de studii, urmărirea
respectării acestuia în cadrul realizării rapoartelor de evaluare ale universităților
realizate de către ARACIS (inclusiv prin intrarea acestui element ca indicator în
metodologia de evaluare, autorizare și acreditare a ARACIS) și ca implementarea
acestuia să devină criteriu de finanțare al universităților.



Raportul național privind implementarea Statutului Studentului în universități realizat de
ANOSR conform legii să fie publicat pe site-ul oficial al MEN (www.edu.ro). Acesta poate
reprezenta un punct de pornire pentru ca MEN să discute și să sancționeze universitățile în
care sunt astfel de probleme.



Publicarea Statutului Studentului pe prima pagină a site-ului MEN (www.edu.ro)
împreună cu un ghid referitor la modalitatea în care studenții pot să își apere drepturile
atunci când sunt încălcate.



Realizarea și trimiterea de propuneri către universități ce vin în completarea sau clarificarea
anumitor aspecte privind drepturile studenților din Statutului Studentului.

CONCLUZIE
Considerăm ca fiind inacceptabil atât faptul că în universitățile din România încă mai există
astfel de încălcări ale legilor cât și lipsa de implicare și autosesizare ale organismelor
responsabile să se asigure că studenții sunt respectați și că beneficiază de ceea ce li se cuvine
de drept. Pentru a aduce situația învățământului universitar din România la normal sunt
necesare măsuri ferme din partea Ministerului Educației Naționale și a Parlamentului României.

