Propunerea ANOSR în vederea stabilirii unui protocol
cu Guvernul României în domeniul educației
1.

Menținerea gratuității la transportul feroviar pentru toate tipurile de trenuri, clasa a
II-a, indiferent de distanțele și numărul călătoriilor, pentru toți studenții înmatriculați
la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate,
indiferent de vârsta pe care o au.
1.1.

Urgentarea transmiterii datelor din „Registru Matricol Unic” operatorilor de
transport

feroviar

și

operatorului

de

transport

cu

metroul

pentru

operaționalizarea posibilității procurării online a legitimațiilor de călătorie.
2.

Finanțarea corespunzătoare a învățământului universitar și sprijinirea tinerilor să
participe și să finalizeze studii universitare prin măsuri de suport social, precum burse,
facilități de masă, cazare și transport, subvenții, locuri/ granturi de studii finanțate de
la bugetul de stat etc. Evitarea introducerii unui sistem de creditare/împrumuturi
pentru învățământul superior care să împovăreze tinerii la plată/ rambursare pe
perioade îndelungate.
2.1.

O creștere progresivă anuală a valorii unitare a alocației pentru burse cu
cel puțin 20%. De asemenea, definirea clară în Legea nr. 1/ 2011 a educației
naționale cumularea burselor din categorii diferite;

2.2.

Creșterea finanțării de bază în anul 2020 la suma de 6522 lei/ student
echivalent, conform asumării luate de Partidul Social Democrat în fața
studenților din decembrie 2016 (sumă la care ar fi trebuit să se ajungă încă din
anul 2018);

2.3.

Crearea cadrului legal pentru a interzice perceperea de către universități a
unor taxe nejustificate;

2.4.

Alocarea unor fonduri speciale pentru a sprijini universitățile să își adapteze
atât spațiile de studiu, cazare, servire a mesei cât și materiale de studiu
pentru nevoile studenților cu dizabilități.

3.

Actualizarea cadrului legislativ, având reglementări echitabile pentru studenții
români de pretutindeni.
3.1.

Creșterea cuantumului burselor pentru studenții români de pretutindeni de la
ciclurile de licență și masterat de la 65, respecitv 75 de euro până la o valoare
de minimum 578 lei. Creșterea burselor pentru studenții-doctoranzi și medicii

rezidenți români de pretutindeni la nivelul burselor pentru ceilalți studenți
români;
3.2.

Definirea clară și neechivocă a posibilității cumulării burselor dedicate
studenților români de pretutindeni cu alte categorii de burse.

4.

Alocarea unui fond de investiții suficient de mare care să permită renovarea
căminelor studențești, pentru a le aduce la standarde europene. Totodată și
construcția de noi cămine studențești.
4.1.

Urgentarea procedurilor pentru construcția celor 30 de cămine studențești
prevăzute în planul de guvernare, încă din anul 2017;

4.2.

Creșterea subvenției pentru cămine și cantine până la valoarea minimă de
2492 lei/ lună/ student cazat începând cu anul universitar 2019-2020,
conform asumării luate de Partidul Social Democrat în fața studenților din
decembrie 2016 (sumă la care ar fi trebuit să se ajungă încă din anul 2017);

4.3.

Acordarea de locuri subvenționate în căminele studențești și mese zilnice la
cantinele universitare acordate gratuit pentru studenții proveniți din
categoriile defavorizate.

5.

Sistem de învățământ competitiv și atractiv la nivel internațional:
5.1.

Adoptarea unei strategii de internaționalizare a învățământului universitar.
În plus, sprijinirea financiară a universităților performante pentru urca în
topurile internaționale;

5.2.
6.

Creșterea fondurilor alocate pentru cercetare cu 50% față de anul 2018.

Consolidarea unui sistem de consiliere și orientare în carieră finanțat
corespunzător, cu resurse umane suficiente și bine pregătite, atât în învățământul
universitar cât și cel în preuniversitar pentru a deveni funcțional și pentru a-și îndeplini
misiunea în serviciul elevului/ studentului.
6.1.

Asigurarea unei finanțări care să permită angajarea

unei resurse umane

specializată (consilier în carieră, psiholog, sociolog) la fiecare 500 de elevi,
respectiv 1000 de studenți;
6.2.

Includerea activității de consiliere și orientare în carieră în parcursul de studii al
fiecărui elev/ student.

7.

Consolidarea statutului studenților drept parteneri cu drepturi egale, în învățământul
superior. Inclusiv prin asigurarea dreptului acestora de a participa, din anul universitar
2019-2020, în procesele de alegere pentru funcțiile de conducere din universități întro proporție de cel puțin 25% din total electoratului.

7.1.

În plus, includerea studenților în componența Consiliilor departamentelor, în
proporție de minimum 25% din totalul membrilor;

7.2.

Includerea studenților în componența Consiliului de Administrație al
universității, în proporție de minimum 25% din totalul membrilor.

8.

Dezvoltarea unui sistem de învățământ cu adevărat centrat pe student, flexibil, cu
mijloace și metode de predare adaptate nevoilor acestora și o infrastructură academică
modernă.
8.1.

Reforma sistemului de formare inițială a cadrelor didactice și crearea unui
cadru legislativ stabil pentru formarea continuă a cadrelor didactice. În plus,
crearea unui cadru legislativ pentru formarea inițială și continuă a cadrelor
didactice universitare;

8.2.

Crearea unui cadru legislativ care să permită trasee educaționale cât mai
flexibile, încurajând dezvoltarea programelor interdisciplinare și a celor
implementate în parteneriate naționale sau internaționale;

8.3.

Dezvoltarea unor servicii distincte, cu personal specializat pentru sprijinul
persoanelor cu dizabilități.

9.

Susținerea unui cadru legislativ care să permită gestionarea Caselor de Cultură ale
Studenților de către universități și dezvoltarea programului național de tabere
studențești.
9.1.

Implicarea reprezentanților studenților în administrarea Caselor de Cultură ale
Studenților;

9.2.

Creșterea duratei unui sejur de tabără la 7 zile;

9.3.

Reintroducerea taberelor studențești de iarnă;

9.4.

Creșterea cuantumului subvenției pentru masă în taberele studențești la 80
de lei/ zi/ student;

9.5.

Stabilirea unui program național de reabilitare/ modernizare și creșterea
capacităților taberelor școlare și studențești pentru a oferi condiții
corespunzătoare, care să le permită introducerea în circuitul taberelor
studențești.

10.

Operaționalizarea accesului la cultură al studenților, prin oferirea de tarife accesibile
și acordarea unei reduceri de cel puțin 75% pentru accesul la activitățile derulate de
toate instituțiile publice de cultură (muzee, dar și cele organizatoare de spectacole:
operă, teatru, filarmonică, cinematograf etc.), în vederea integrării lor participative în
societate.

