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Către Uniunea Salvați România,
În atenția domnului președinte Dan BARNA,

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federație ce
reprezintă drepturile și interesele studenților din România, solicită o întâlnire cu președintele
Uniunii Salvați România, domnul Dan Barna, precum și cu alți reprezentanți ai conducerii
centrale a USR, în special cu cei responsabili de domeniul educație. Ne dorim ca întâlnirea să
aibă loc până la vacanța parlamentară a anului 2019, scopul fiind cel de a discuta despre asigurarea
participării studenților în procesul de alegere a rectorului, în proporție de 25% din totalul
electoratului.
În momentul de față situația participării studenților în procesul de alegere a rectorului este
îngrijorătoare, prin prisma faptului că media la nivel național este de doar 12,18%. Aceasta este
nejustificat de redusă pentru principalii beneficiari ai procesului de învățământ, motiv pentru care
ANOSR susține alocarea unei importanțe deosebite asupra consultării și implicării studenților în
toate procesele decizionale dintr-o universitate.
Rectorul este reprezentantul întregii comunități universitare – din care, în general, fac parte
peste ⅔ studenți – nu doar reprezentantul cadrelor didactice. Diminuând ponderea studenților
din electoratul participant la alegerea rectorului, a scăzut și interesul candidaților pentru
satisfacerea nevoilor și intereselor lor în planurile manageriale de candidatură, atenția
deplasându-se pe problemele semnalate de cadrele didactice – categoria dominatoare din
electorat. Aceste documente au influențat ulterior strategiile și planurile de lucru ale
universităților, modul în care au fost gestionate și împărțite bugetele și poziționările universităților
față de diferite aspecte legate de învățământul superior.
Studenții sunt recunoscuți ca parteneri cu drepturi depline ai comunității academice atât
în documentele strategice de la nivel internațional – în special cele legate de Procesul Bologna,
cât și în legislația națională. În ultimii 19 ani, miniștrii educației din țările europene angrenate în
procesul reformator au susținut ferm că studenții sunt „membri cu drepturi depline ai comunității
academice” (Comunicatul Ministerial de la Praga, 2001), au subliniat „necesitatea includerii
studenților în reformele sistemului de învățământ superior” și au recunoscut „rolul fundamental
jucat de organizațiile studențești în dezvoltarea Procesului Bologna” (Comunicatul Ministerial de la
Berlin, 2003). Mai mult decât atât, Conferință Ministerială a Procesului Bologna, ce a avut loc în

anul 2012 la București, a reprezentat un prilej de reafirmare a angajamentului miniștrilor educației
europeni de a „susține implicarea studenților în structurile de guvernanță ale instituțiilor de
învățământ superior la toate nivelele” (Comunicatul Ministerial de la București, 2012), iar la
penultima Conferință Ministerială, de la Erevan, din luna mai 2015, miniștrii educației din statele
semnatare ale Procesului Bologna și-au asumat că „vor susține și vor proteja studenții în exercitarea
dreptului lor la libertate academică și vor asigura participarea lor ca parteneri cu drepturi depline
în guvernarea instituțiilor de învățământ superior autonome”.
Astfel, considerăm oportună o întâlnire între reprezentanții ANOSR și reprezentanții
conducerii Uniunii Salvați România, pentru a discuta despre acest subiect, căruia ar trebui să i se
acorde un grad mult mai ridicat de importanță, pentru ca guvernanța universităților din România
să evolueze.
Așteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresa de e-mail office@anosr.ro sau la numărul
de telefon 0724 867 829 (Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte ANOSR).
În speranța unui răspuns prompt, vă asigurăm de întreaga noastră considerație!
Președinte ANOSR
Petrișor – Laurențiu ȚUCĂ

***
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima federație
națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 ani, are ca scop principal
reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și
obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și
culturală.
ANOSR reunește studenți din 20 centre universitare din întreaga țară, din 30 de universități,
atingând un număr de 109 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a
mecanismului mișcării studențești.
La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membru în Consiliul
Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România
la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților
(ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

