Propunerile ANOSR pentru modificarea modului de calcul al unor indicatori din
Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea
suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2016 propusă
de CNFIS Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a militat constant, în ultimii ani, pentru implementarea unor
indicatori de calitate în ceea ce privește finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior din România. Considerăm necesar ca acești
indicatori să fie implementați în cel mai scurt timp, în mod real. Aplicarea acestor indicatori a fost amânată cu cel puțin un an, preferându-se în
2015 un model în care aceștia să fie pilotați, model ale cărui rezultate publice se lase așteptate.
În speranța implementării indicatorilor de calitate începând cu acest an, având în vedere propunerea de Metodologie de alocare a fondurilor
bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul 2016 propusă de Consiliul
Național pentru Finanțarea Învățământului Superior Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), ANOSR face
următoarele propuneri către CNFIS și MENCȘ privind modificarea unor indicatori de calitate care urmează a fi aplicați în 2016, în speranța
stimulării suplimentare a universităților pentru a atinge anumite standarde. Modificările cerute nu modifică substanțial scopul urmărit de către
acești indicatori, însă aceștia devin, din punctul nostru de vedere, mai relevanți.
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