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Cuvânt de introducere
Dragă cititorule,
Promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor din România este principalul scop
care stă la baza activităţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR).
Constituirea unui cadru naţional al drepturilor şi obligaţiilor studenţilor a fost astfel una din cele
importante aspiraţii ale structurii. Astfel, timp de peste 6 ani, ANOSR a luptat pentru adoptarea
unui Statut al Studentului. Acesta a fost adoptat în 30 Martie 2012, prin ordin de ministru, după un
an plin de negocieri, dezbateri, întâlniri oficiale şi chiar şi acţiuni de protest.
Putem observa astăzi, după mai bine de jumătate de an de la adoptarea Statutului Studentului, că
o mare parte a studenţilor din România încă nu beneficiază de drepturile pe care acest document
le garantează. În urma Raportului Naţional de Implementare a Statutului Studentului am putut
observa că în momentul actual doar de 9 dintre cele 20 de universităţi din care am cules date au
adoptat un Statut al Studentului, respectând prevederile cadrului naţional şi adaptându-l
specificului universităţii respective. Suntem îngrijoraţi de modul în care drepturile studenţilor sunt
tratate de către universităţi, care prin întârzierea adoptării Statutului Studentului privează studenţii
de o serie de drepturi pe prevăzute în cadrul legislativ naţional.
Rămâne totuşi convinşi că expunerea neregulilor încă prezente în sistem este un prim pas către
normalitatea acestuia. Cel puţin în privinţa drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, credem cu tărie că
Statutul Studentului este o piatră de temelie a acestei normalităţi. Tocmai de aceea, ANOSR va
continua să lupte pentru ca acesta să fie implementat şi pentru ca studenţii să se bucure, în
sfârşit, de drepturile care li se cuvin!

Mihai Dragoş,
Preşedinte ANOSR
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Sumar
ANOSR, în calitate de reprezentant legitim al studenţilor din România la nivel naţional şi singura
voce a studenţilor români la nivel internaţional, prin calitatea de membru în ESU (Organizaţia
Europeană Studenţilor), a fost iniţiatorul Statutului Studentului adoptat în data de 30 martie 2012
şi principalul promotor al lui. Conţinutului acestuia a fost realizat prin dezbateri cu studenţi din
toate centrele universitare.

Prin intermediul acestui raport, ANOSR descrie modul în care Statutul Studentului a fost
implementat în universităţile din România. Menţionăm că raportul nu vizează acele drepturi care
vor putea fi implementate doar începând cu noul an universitar (ex. dreptul la suport de curs
gratuit).

Astfel, prin intermediul consultării organizaţiilor studenţeşti membre am observat faptul că:
 Marea majoritate a universităţilor nu au implementat drepturile studenţilor prevăzute în
Statut!
 În majoritatea universităţilor (11 din 20), statutul universitar al studentului nu a fost adoptat;
 În majoritatea universităţilor Statutul Studentului adoptat la nivel naţional nu a fost implementat cu
adevărat şi promovat de către universităţi astfel că studenţii nu cunosc reglementările din
Statutul Studentului de la nivel naţional, drepturile şi obligaţiile lor;
 În multe universităţi se percep taxe ilegale;
 Evaluarea studenţilor se face încă, adesea, arbitrar, fără publicarea baremului şi fără
respectarea drepturilor studenţilor legate de contestarea notelor;
 La nivelul universităţilor încă nu au fost adoptate decizii/regulamente/hotărâri care să faciliteze şi
reglementeze clar anumite drepturi ale studenţilor (modalitatea de a depunde contestaţia,
modalitatea organizaţiilor studenţeşti de a accesa spaţiile universitare, de a primi credite ECTS
pentru voluntariat) ;
 La nivelul universităţilor încă au rămas în vigoare anumite decizii/regulamente/hotărâri ce încalcă
drepturile studenţilor conform Statutului;
 În universităţi încă există ingerinţe din partea conducerii în alegerea studenţilor reprezentaţi cu
scopul de a le influenţa;
 Organizaţiile studenţeşti încă au probleme în implicarea ca parteneri reali în cadrul deciziilor luate
în universitate, acestea deseori nu sunt consultate de conducere în aspecte ce ţin de studenţi,
deşi îşi doresc acest lucru şi au acest drept conform Statutului;
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Având în vedere problemele sesizate, recomandăm:
 Emiterea de către Ministrul Educaţiei a unei note prin care să solicite universităţilor adoptarea de
urgenţă a Statutului Universitar al Studentului. Sancţionarea Universităţilor care nu îl adoptă;
 Soluţionarea plângerilor şi contestaţiilor făcute de studenţi şi organizaţii studenţeşti pe baza
Statutului Studentului şi evitarea oricărei muşamalizări sau minimizări a problemelor acestora;
 Cresterea bugetului alocat educaţiei pentru a putea acoperi drepturile sociale garantate;
 Crearea de proceduri prin care studenţii să poată sesiza şi să li se răspundă la orice sesizare
depusă în universităţi pe baza drepturilor prevăzute în Statut.
 Realizarea de către studenţi a raportului de implementare a statutului universitar şi publicarea
acestuia pe site. Includerea existenţei acestui raport în metodologia ARACIS/finanţare;
 Accentuarea importanţei reprezentării studenţilor prin consultarea reală şi în cadrul structurilor cu
influenţă decizională sau executivă a studenţilor şi organizaţiilor studenţeşti;
 Promovarea statutului studentului, atât cel de la nivel naţional, cât şi universitar în rândul
studenţilor prin diverse modalităţi de către universitate/organizaţii (publicarea pe site, acordarea
ghidului studentului etc);
 Autosesizarea comisiilor de etică de la nivel de universitate şi CEMU/MECTS de la nivel naţional
în cazul în care drepturile studenţilor sunt în continuare încălcate;

Despre Statutul Studentului
Statutul Studentului sau Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor este, înainte de toate, unul
dintre cele mai mari rezultate ale mişcării studenţeşti din România, al ANOSR. Acest document
recunoaşte importanţa studenţilor în mediul academic şi rolul pe care aceştia îl deţin, definându-le
responsabilităţile

în

comunitatea

academică.

Conform conţinutului,

Statutul

Studentului

reglementează drepturile şi obligaţiile studenţilor în universităţile din România, precum şi câteva
aspecte legate de rolul organizaţiilor studenţeşti raportat la structurile decizionale şi consultative
din instituţiile de învăţământ superior.
Este de menţionat că adoptarea Statutului Studentului a fost doar primul pas în asigurarea
drepturilor studenţilor în universităţi, urmând ca organizaţiile studenţeşti să vegheze asupra
respectării acestora, să evalueze modul de implementare, precum şi să reacţioneze prin orice
mecanism ori de câte ori acestea nu sunt încălcate sau omise abuziv de către membri comunităţii
academice.

4

De ce Statutul Studentului este unul dintre cele mai importante documente ce privesc
studenţii:


este prima iniţiativă legislativă 100% studenţească, născută într-o manieră legitimă, din nevoia
studenţilor de a avea un document care să conţină toate drepturile şi obligaţiile lor;



a fost dezbătut cu reprezentanţii studenţilor din toate centrele universitare timp de peste 5 ani;



este rezultatul unei lupte pentru adoptare ce a durat aproape 6 ani, dintre care ultimele luni de
negociere au fost marcate inclusiv de acţiuni de protest;



conţine drepturi şi prevederi ce individualizează studenţii în mediul academic şi le conferă o voce
mai puternică;

Printre drepturile cuprinse în Statutul Studentului enumerăm:
 Dreptul de a beneficia gratuit de eliberarea actelor de studiu care atestă statutul de student
(diplomele, adeverinţele, legitimaţiile şi carnetele);
 Dreptul la burse sociale, de studiu, de merit şi de performanţă; Bursele sociale trebuie să asigure
cel puţin costurile pentru cazare şi masă;
 Dreptul la o evaluare obiectivă;
 Dreptul la contestarea notelor de la examene şi dreptul la o reevaluare obiectivă din partea unui
evaluator extern primei comisii de examinare şi în prezenţa studentului, dacă acesta solicită acest
lucru;
 Dreptul de a primi gratis un Ghid al Studentului cu toate informaţiile necesare;
 Dreptul de a nu se modifica contractul de studii în timpul anului universitar;
 Dreptul la reprezentare în forurile decizionale ale universităţii fără ingerinţe ale conducerii
acesteia;
 Dreptul la suport de curs gratuit;
 Dreptul de a evalua cadrele didactice şi de a fi făcute publice rezultatele evaluării;
 Dreptul de a participa la mobilităţi studenţeşti;
 Dreptul la transfer într-o altă universitate;
 Dreptul de alege cursuri opţionale şi facultative din totalitatea cursurilor oferite de universitate;
 Dreptul la proprietate intelectuală;
 Dreptul de a beneficia gratuit la servicii de informare, consiliere academică, profesională,
psihologică şi socială;
 Dreptul de a înregistra toate cererile scrise sau online şi de a primi răspuns scris sau online la
acestea;
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 Dreptul la asistenţă medicală gratuită;
 Dreptul garantat la reduceri de 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran,
precum şi pentru transportul intern auto, ferovial şi naval, în tot timpul anului calendaristic;
 Dreptul de a beneficia de cazare sau de subvenţia pentru cazare, dacă universitatea nu poate
oferi locuri suficiente în cămin;
 Dreptul de a fi informat cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de
universitate precum şi destinaţia banilor;
 Dreptul organizaţiilor studenţeşti de a delega membri în structurile decizionale, executive şi/sau
consultative ale universităţii;
 Dreptul la recunoşterea competenţelor dobândite prin mijloace informale/nonformale;

Despre Raportul Naţional de Implementare a Statutului Studentului
În conformitate cu art. 19 din OMECTS nr. 3666 / 30 Martie 2012: „Federaţiile naţionale ale
organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor
prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ”
În acest context, ne propunem câteva obiective pentru prezentul document:
 să descriem stadiul actual al implementării statutului la nivelul universităţilor;
 să identificăm problemele care au apărut în implementarea Statutului Studentului de la nivel
naţional şi în adoptarea şi implementarea celui universitar;
 să elaborăm o serie de recomandări pentru universităţi şi alţi actori din educaţie pentru ca Statutul
Studentului să fie respectat şi implementat, astfel încât drepturile legale ale studenţilor să devină
realitate, nu doar promisiuni deşarte pe hârtie;

Statutul Studentului trebuie respectat de către fiecare universitate în parte şi de către toţi actorii
decizionali din învăţământul universitar la care face referire. Conform art. 2 din OMECTS 3666 /
30 Martie 2012: „Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi
obligaţiilor studentului, la propunerea studenţilor (...), în termen de 60 de zile de la
adoptarea acestuia”. Statutul Universitar al Studentului, document care detaliază şi completează
prevederile celui naţional, trebuia astfel să fie adoptat de la începutul lunii Iunie!
Prezentul raport reflectă modul în care aceste prevederi au fost implementate şi are la bază un
chestionar remis pentru completare către organizaţiile membre ANOSR. Chestionarul vizează prin
tipologia şi specificul întrebărilor colectarea a 4 tipuri de răspunsuri: date generale despre
organizaţia respondentă, informaţii cu privire la reprezentarea studenţilor în structurile
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decizionale/consultative/executive ale universităţii, alte informaţii referitoare la prevederi ale
Statutului precum şi o secţiune dedicată exprimării libere a opiniei liderilor studenţilor despre
implementarea prevederilor statutului.

Prezentarea rezultatelor
1. Adoptarea Statutului Studentului la nivelul universităţilor
Conform prevederilor Statutului Naţional, în termen de 60 de zile de la apariţia acestuia în
Monitorul Oficial (4 aprilie 2012), Senatele Universitare aveau obligaţia de a adopta un Statut la
nivel de universitate, la propunerea studenţilor.

Conform respondenţilor:
 În 7 universităţi Statutul Studentului a fost adoptat în formă identică sau aproape identică cu cel de
la nivel naţional ( UAUIM, USV, UMFTgM, UAB, UMFI, UP );
 În formă completată, cu un număr semnificativ de drepturi suplimentare faţă de cel de la nivel
naţional, Statutul Studentului a fost adoptat în 2 universităţi ( UAD, UPT);
 Statutul Studentului nu a fost adoptat încă în 12 universităţi ( USAMV, UAIC, UDJG, UPB,
UBB, UVT, UB, ASE, UMF Cluj, UT Iasi, ULBS, UTCN ).

Recomandări:
 Adoptarea de urgenţă într-o proximă şedinţă de Senat a Statutului Universitar al Studentului, la
propunerea studenţilor, cu includerea unor drepturi şi obligaţii suplimentare, în funcţie de specificul
universităţii şi cu integrarea propunerilor venite din partea organizaţiilor studenţeşti;
 Realizarea de dezbateri cu studenţii din universitate pe tema Statutului de la nivel instituţional;
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 Emiterea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a unei note prin care să
solicite adoptarea de urgenţă a Statutului Universitar al Studentului
 Dispunerea de sancţiuni de către MECTS pentru universităţile care nu adoptă de urgenţă
documentul!
2. Publicarea Statutului Studentului
În vederea cunoaşterii şi respectării Statutului Studentului de către studenţi şi universitate acesta
trebuie publicat astfel încât să fie accesibil oricărei persoane interesate.

Astfel:
 În 4 universităţi Statutul a fost publicat pe site-ul universităţii, uşor accesibil ( UAD, USV,
UMFTgM, UP);
 În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) acesta a fost publicat însă este greu accesibil
studenţilor sau altor persoane interesate;
 În 7 universităţi Statutul a fost publicat pe situl organizaţiei şi/sau pe reţele sociale prin contul /
pagina organizaţiei ( UAUIM, UAD, USV, UAIC, UMFI, UMF Cluj, UTCN);
 Statutul nu a fost publicat/nu se aplică în 7 universităţi ( USAMV, UDJG, UAB, UBB, UVT,
UB, ASE).
Recomandări:
 publicarea Statutului pe prima pagină a site-ului universităţilor, astfel încât să fie uşor
accesibil;
 realizarea de campanii de promovare a drepturilor studenţilor de către organizaţiile studenţeşti şi
universităţilor;

3. Taxe de şcolarizare şi alte taxe
Deşi ANOSR a introdus gratuitatea în eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul
de student (inclusiv situaţia şcolară / foaia matricolă, a diplomelor de licenţă, inginer, urbanist,
master şi doctor, suplimentele la diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele
pentru accesul la bibliotecă) în 8 universităţi (aproape jumătate din cele vizate de raport: UT
Iasi, ULBS, UAB, UBB, UVT, UB, UMF Cluj, UTCN) se percep taxe pentru una sau mai multe
din actele ce atestă statutul de student sau actele de studii următoare (exceptând duplicatele):
adeverinţe, carnet de student, legitimaţie, foaie matricolă, permis de bibliotecă (cum este cazul în
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi", Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca).
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Organizaţii din 5 universităţi ( USAMV, ULBS, UPB, UVT, ASE) au menţionat că pe site-ul
universităţii nu sunt afişate numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe iar organizaţii din 11
universităţi ( UAIM, UAD, USV, USAMV, UAIC, UT Iaşi, ULBS, UMFTgM, UVT, UMF Iaşi, ASE) au
spus că pe site-ul universităţii nu este afişată modalitatea prin care se stabileşte fiecare taxă
universitară, deşi în Statut, studenţii au dreptul de a cunoaşte aceste mecanismele, care trebuie
să fie în conformitate cu Carta Universitară. De asemenea, studenţii au dreptul să fie informaţi cu
privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de către universităţi.

Recomandări:
 Eliminarea taxelor ilegale din universităţi;
 Afişarea modalităţi de a intra în posesia documentelor ce atestă calitatea de student pe site-ul
universităţii;
 Afişarea pe site a numărului, tipului şi cuantumului fiecărei taxe, precum şi a modalităţii prin care
se stabileşte fiecare taxă universitară.

4. Burse
Organizaţiile studenţeşti din 14 universităţi (UAD, USV, UPT, UT Iaşi, ULBS, UDJG, UMFTgM,
UPB, UBB, UVT, UMF Iaşi, UB, ASE, UMF Cluj) consideră că bursele sociale nu reuşesc să
acopere nici măcar un minimum al costurilor de cazare şi masă pentru un student, încălcând
prevederile Statutului Studentului şi ale Legii Educaţiei Naţionale. Conform art. 16, alin 1) lit b)
din Statut, „Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de
faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare”.
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Recomandări:
 Creşterea subvenţiilor pentru burse;
 Completarea subvenţionării burselor sociale din fondurile proprii ale universităţilor;
 Atragerea de burse şi fonduri din mediul privat de către universităţi;
 Elaborarea propunerii cuantumului minim al bursei sociale de către CNFIS, conform Statutului
Studentului şi Legii Educaţiei Naţionale
5. Reduceri şi alte beneficii
Conform statutului studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) Cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval;
b) De 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice.
Legat de reducerile şi alte beneficii acordate studenţilor, în cazul Universităţii Babeş-Bolyai
reducerea cu 50% pentru transportul în comun nu se aplică întotdeauna, pe de altă parte
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reducerea cu 75% pentru manifestări culturale şi sportive nu se aplică întotdeauna conform
celor declarate de 8 organizaţii, provenind din centrele universitare Bucureşti, Galaţi, Cluj–
Napoca, Suceava , Timişoara şi Iaşi.
Studenţii de la Universitatea din Bucureşti, Universitatea ‘Ştefan cel Mare’ Suceava, Universitatea
”Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T.Popa Iaşi, Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi de Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi Academia de Studii Economice Bucureşti nu au
beneficiat sau au beneficiat în mică măsură de subvenţia individuală de cazare, deşi
studenţii au dreptul de a beneficia de subvenţii pentru cazare conform art. 205, alin. (15) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. De altfel, conform datelor furnizate de
MECTS pentru analiza ANOSR referitoare la situaţia căminelor şi a cazării studenţilor, doar 80 de
studenţi din România au beneficiat de subvenţia individuală de cazare în anul universitar
2011 – 2012.

Recomandări:


Acordarea reducerilor de drept ale studenţilor de către universităţi; Comunicarea între

ministere şi între instituţii cu privire la reducerile acordate studenţilor;


Modificarea Ordonanţei de Urgenţă care reglementează acordarea subvenţiei individuale

de cazare pentru a permite accesul tuturor studenţilor;


Promovarea şi acordarea subvenţiilor de cazare pentru studenţii care nu beneficiază de

cazare în spaţiile universităţii, în conformitate cu prevederile LEN;
6. Evaluarea studenţilor
În legătură cu dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei şi dreptul de a cunoaşte baremul după care au
fost evaluaţi, în 6 universităţi organizaţiile studenţeşti au declarat că există cadre didactice care nu
respectă întotdeauna programa ( UAIC, UT Iaşi, ULBS, UPB, UVT, ASE), deşi acest aspect este
reglementat în Statutul Studentului.
O altă problemă este neafişarea baremului de corectare, în cazul a 15 universităţi ( UAUIM,
UAD, USV, USAMV, UT Iaşi, ULBS, UDJG, UMFTgM, UAB, UBB, UVT, UMF Iaşi, UB, ASE,
UTCN).
Studenţii au dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, printr-o procedură simplă,
clară reglementată de regulamentelor interne ale universităţii.
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Rezolvarea contestaţiei trebuie făcută conform Statutul Studentului de către o comisie din care
nu fac parte cadre didactice care au evaluat iniţial lucarea, în prezenţa studentului contestator, în
cazul care acesta solicită acest lucru. Observăm că studenţii au întâmpinat dificultăţi atunci când
şi-au manifestat dorinţa de a fi de faţă la rezolvarea contestaţiilor în 4 universităţi ( USAMV, ULBS,
UBB, ASE), iar în alte 6 universităţi ( UAUIM, USAMV, ULBS, UBB, UB, ASE, UTCN) profesorilor
care au participat la corectura iniţială li s-a permis să facă parte şi din comisia de soluţionare a
contestaţiei.
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Recomandări:
 Sancţionarea de către MECTS a universităţilor care nu au actualizat regulamentele interne în
conformitate cu prevederile Statutului Studentului;
 Sancţionarea disciplinară a cadrelor didactice care nu respectă prevederile acestui document;
7. Evaluările cadrelor didactice
Un alt element important resimţit de către studenţi şi reglementat ca urmare a eforturilor ANOSR
în cadrul Statutului este dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor
practice, a prestaţiei cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate
de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în creşterea
calităţii şi performanţei respectivelor cursuri, seminarii, stagii de practică, programe de studiu şi
cadre didactice. De aceea, universitatea trebuie să publice rezultatele evaluării cadrelor didactice
de către studenţi pe site-ul propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele
trebuie să conţină centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
Deşi toate aceste aspecte sunt menţionate în Statutul Studentului observăm că:
 În 11 universităţi organizaţiile studenţeşti au menţionat că evaluările cadrelor didactice
nu au fost făcute publice (USV, USAMV, UPT, UT Iaşi, ULBS, UMFTgM, UAB, UPB, UVT, UB,
ASE );
 În 4 universităţi organizaţiile au spus că s-a facut publică doar centralizarea evaluărilor ( UDJG,
UBB, UMF Cluj, UMF Iaşi);
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 În 4 universităţi organizaţiile studenţeşti au menţionat că evaluările au fost făcute publice pentru
fiecare cadru didactic în parte ( UAUIM, UAD, UAIC, UP).
 Într-o singură universitate organizaţia a menţionat că aceste evaluări nici măcar nu se
fac ( ULBS ).

Recomandări:
 Includerea prevederilor menţionate din Statutul Studentului în regulamentele interne;
 Publicarea evaluărilor pe siturile universităţilor;
 Efectuarea evaluărilor online;
 Sancţionarea universităţilor care nu respectă prevederile relevante din Statutul Studentului;

Democraţia în universităţi
8. Reprezentarea studenţilor
Mai jos am sintetizat cele mai importante încălcări ale Statutului Studentului în ceea ce priveşte
reprezentarea studenţilor:
 Conform Statutului, cadrele didactice nu se pot implica în procedurile de alegere a studenţilor
reprezentanţi, indiferent de nivelul de reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform
prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul a 3
universităţi: Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Politehnica Bucureşti
şi Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, conducerea universităţii/facultăţii s-a implicat în
ultimele alegeri cu scopul de a le influenţa (se exclude sprijinul organizatoric – ex. logistică).
 Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant în
funcţie de performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminarii, laboratoare sau alte criterii
care discriminează şi sunt antidemocratice. Totuşi, 4 organizaţii au menţionat că în instituţiile în
care îşi desfăşoară activitatea se impun anumite criterii (medie, prezenţa la activităţile
şcolare) pentru a candida ca student reprezentant. Acestea provin de la Academia de Studii
Economice, Bucureşti, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‚Grigore T Popa’ Iaşi, Universitatea
Tehnică ‚Asachi’ Iaşi şi Universitatea ‚Alexandru Ioan Cuza’ Iaşi.
 Din Statut, observăm că un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri
decizionale (Consiliu, Senat şi Consiliu de Administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani,
indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora, însă, conform
răspunsurilor date de organizaţiile studenţeşti corespondente, acest lucru este încălcat, un student
putând fi membru în structuri decizionale mai mult de 4 ani în Academia de Studii Economice,
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Bucureşti, Politehnica Bucureşti, Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Universitatea de
Medicina şi Farmacie ”Grigore T Popa”, Iaşi.
Recomandări:
 Excluderea implicării cadrelor didactice şi de cercetarea din cadrul alegerilor pentru studenţi
reprezentanţi conform LEN şi Statutului şi sancţionarea acestora pentru încălcarea legii atunci
când este cazul;
 Anularea tuturor alegerilor care nu respectă Statutul Studentului şi Legea Educaţiei Naţionale, în
urma controlului corpului de control al MECTS; Verificarea tuturor sesizărilor primite de MECTS în
acest sens;
 Sancţionarea universităţilor care au introdus prevederi ilegale în regulamentele interne;
 Implicarea organizaţiilor studenţeşti în elaborarea regulamentelor de alegere a studenţilor
reprezentenţi şi în organizarea alegerilor;
 Autosesizarea comisiilor de etică de la nivelul universităţilor în cazul în care aceste reglementări
sunt încălcate;
9. Delegaţii organizaţiilor studenţeşti la nivelul structurilor universităţilor
Conform Statutului Studentului, studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi
membri ai comunităţii universitare. De asemenea, instituţiile de învăţământ superior cooperează
cu organizaţiile studenţeşti legal constituite şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind
dezvoltarea învăţământului superior. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de
facultate/universitate pot delega reprezentanţi de drept în structuri precum: cele executive, de
conducere sau cu caracter consultativ ale universităţii. Numărul reprezentanţilor delegaţi de
organizaţii studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
Luând aceste lucruri în considerare, vom analiza implementarea acestor articole în structurile de
decizie sau executive ale universităţilor.
A. Delegaţi în consiliul de administraţie
 Numai în 9 universitaţi (UAUIM, UAD, USV, UDJG, UMFTgM, UAB, UVT, UTCN, UP)
organizaţiile deleagă studentul membru în Consiliul de Administraţie cu drept de vot, în 3
universităţi organizaţiile au un student membru în Consiliul de Administraţie, care nu este delegat
direct al organizaţiilor, ci votat sau ales ( UPT, UAIC, UMF Iaşi) iar în În 8 universităţi, studentul
din Consiliul de Administraţie nu face parte din organizaţii studenţeşti ( USAMV, UT Iaşi, ULBS,
UPB, UBB, UB, ASE, UMF Cluj);
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B. Delegaţi în Senatul Universităţii
 În 7 universităţi, organizaţiile deleagă de drept membru în Senatul Universităţii ( UAUIM, UAIC,
UDJG, UVT, UMF Cluj, UTCN, UP), în 2 universităţi, organizaţiile deleagă membru fără drept de
vot ( UAD, USV), în 7 universităţi, organizaţiile nu deleagă direct membri în Senat, dar există
membri ai organizaţiilor în Senat ( UAD, UPT, UT Iaşi, UMFTgM, UAB, UMF Iaşi, UB) iar în 5
universităţi, organizaţiile respondente nu au membri în Senat ( USAMV, ULBS, UPB, UBB, ASE);
C. Reprezentarea în Consiliul Facultăţii
 În 5 universităţi organizaţiile deleagă studenţi cu drept de vot ( USAMV, UPT, UAIC, UMF Iaşi,
UP), în 2 universităţi organizaţiile deleagă membri fără drept de vot ( UT Iaşi, UDJG), în 11
universităţi organizaţiile nu deleagă studenţi membri, dar există membri ai organizaţiei în
Consiliu/Consilii ( UAUIM, UAD, USV, UT Iaşi, ULBS, UMFTgM, LSUA, UBB, UVT, UMF Iaşi, UB,
UTCN) iar în 2 universităţi organizaţiile nu deleagă şi nici nu au membri în Consiliu ( UPB, ASE );
D. Alte structuri în care organizaţiile deleagă studenţi
 În 11 universităţi organizaţiile deleagă membri în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (de
exemplu în: Universitatea ‘’Politehnica’’ din Timişoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca), în
12 universităţi organizaţiile deleagă în Comisia de Etică (de exemplu în: Universitatea de Vest din
Timişoara, Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia) iar în 18 universităţi organizaţiile
studenţeşti deleagă membri în Comisii Sociale (burse, tabere, cazare) (de exemplu în:
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iaşi, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca).

Recomandări:
 Respectarea Statutului Studentului în spiritul în care a fost scris şi evitarea folosirii „portiţelor” de
interpretare sau exprimare pentru a nu acorda organizaţiilor studenţeşti drepturile prevăzute;
 Acordarea organizaţiilor studenţeşti ce îşi asumă reprezentarea studenţilor dreptul de a delega
membri în structurile decizionale şi consultative din universităţi;
 Tratarea organizaţiilor studenţeşti ca parteneri în dezvoltarea învăţământului universitar;
 Anularea alegerilor realizate cu încălcări flagrante ale legislaţiei, precum interdicţia de a candida în
Consiliul Facultăţii/senatul Universităţii pentru studenţii ce sunt membri în organizaţii studenţeşti
(care se aplică momentan în Academia de Studii Economice, Bucureşti) şi autosesizarea
comisiilor de etică în aceste situaţii;
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10. Implicarea organizaţiilor în procesele de luare a deciziilor
Implicarea organizaţiilor studenţeşti în procesul de luare a deciziilor:
 În 11 universităţi organizaţiile sunt implicate ca partenere în luarea deciziilor ( UAD, UPT,
UDJG, UMFTgM, UAB, UVT, UMF Iaşi, UB, UMF Cluj, UTCN, UP), în 5 universităţi organizaţiile
au rol consultativ în luarea deciziilor ( USV, USAMV, ULBS, UPB, ASE) iar în 2 universităţi
organizaţiile respondente nu au fost implicate în procesul de luare a deciziilor (Universitatea
Tehnica "Gheorghe Asachi", Iaşi, Universitatea Politehnica Bucureşti);

Recomandări:
 Consultarea organizaţiilor studenţeşti în toate aspectele ce influenţează viaţa studenţilor;
 Implicarea organizaţiilor studenţeşti ca partenere în procesul de luare a deciziilor.

11. Credite pentru voluntariat
Conform Statutului Studentului, studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat
în urma cărora aceştia pot primi un număr de credite (de tip ECTS), lucru ce ar trebui
reglementat prin Carta Universitară şi regulamentele de activitate didactică Am observat că doar
în cazul unei singure universităţi se acordă credite pentru voluntariat, fiind vorba de
Universitatea de Artă şi Design din Cluj – Napoca, unde acest lucru se întâmplă în conformitate cu
Statutul Studentului şi regulamentul ETCS al universităţii.
Recomandări:
 Realizarea şi adoptarea de către universităţi a unui regulament de acordarea a creditelor pentru
voluntariat;
 Includerea creditelor pentru voluntariat în cadrul planului de învăţământ;
 Recunoaşterea activităţilor de voluntariat întreprinse de studenţi şi valorificarea acestora în
diverse competiţii ale studenţilor (ex: în alocarea locurilor la programe ERASMUS, în alocarea
locurilor în tabere, etc).
12. Accesul la spaţii universitare
Conform articolului 4 din Statut, organizaţiile studenţeşti legal constituite au dreptul să acceseze
spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile
interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite. Cu toate acestea, în Universitatea
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Tehnica "Gheorghe Asachi", Iaşi, Academia de Studii Economice, Bucureşti şi Universitatea ‘
Lucian Blaga’ din Sibiu organizaţiile studenţeşti au dificultăţi importante în accesarea spaţiilor
universitare pentru activităţile destinate studenţilor.
Recomandări:
 Reglementarea modaliţii de accesarea a spaţiilor universitare de către organizaţiile studenţeşti în
Statutul Universitar al Studentului şi alte regulemante proprii;
 Eliminarea dificultăţilor în accesarea spaţiilor universitare de către organizaţiile studenţeşti;
 Acordarea de sediu propriu organizaţiilor studenţeşti ce-şi desfăşoară activitatea în beneficiul
studenţilor din universitatea respectivă.
Concluzii
De-a lungul timpului, studenţii au fost principalii militanţi ai schimbării, modernizării şi dezvoltării
instituţiilor statului. Însă, nu de puţine ori, iniţiativa lor a fost răsplătită cu abuzuri din partea
actorilor cu care au avut de a face permanent: universitatea. Din nevoia de a crea un cadru
legislativ pentru a-şi cunoaşte drepturile şi obligaţie, pentru a semnala şi condamna abuzuri dar şi
pentru a individualiza studenţii în mediul academic, oferindu-le o voce mai puternica, a luat
naştere Statutul Studentului.
Acest Raport Naţional de Implementare a Statutului Studentului realizat de către ANOSR relevă
faptul că majoritatea universităţile încă nu şi-au îndeplinit obligaţia de a implementa Statutul
Naţional al Studenţilor, de a adopta şi implementa un Statut Universitar al Studenţilor şi
prevederile ce decurg din acestea.Considerăm că recunoaşterea şi respectarea drepturile
studenţilor ar trebui să fie o prioritate pentru orice universitatea din România şi sperăm că în anul
universitar 2012-2013 studenţii din România vor putea cu adevărat cunoaşte şi beneficia de
drepturile lor deja reglamentate la nivel naţional prin Statutul Studentului.
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Lista prescurtărilor din hărţi şi anexe
1. UAB - Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
2. UB – Universitatea din Bucureşti
3. UPB – Universitatea Politehnica din Bucureşti
4. UAUIM – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu’’, Bucureşti
5. ASE - Academia de Studii Economice, Bucureşti
6. UDJG - Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ din Galaţi
7. UAD - Universitatea de Artă şi Design din Cluj–Napoca
8. USAMV - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca
9. UMF Cluj – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca
10. UTCN - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11. UBB – Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
12. UT Iaşi - Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iaşi
13. UMF Iaşi - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T Popa" Iaşi
14. UAIC - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
15. UP - Universitatea din Petroşani
16. ULBS - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
17. USV - Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
18. UPT - Universitatea "Politehnica" din Timişoara
19. UVT – Universitatea de Vest din Timişoara
20. UMFTgM - Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş
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