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Poziţia ANOSR vizavi de taberele studenţeşti 

 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este cea mai mare 

federatie nationala ce reprezinta drepturile studentilor prin intermediul organizatiilor 

studentesti membre, fiind totodata unicul reprezentant al studenţilor români in Uniunea 

Europeană a Studenţilor (ESU). 

 

Scopul sistemului de învăţământ superior este integrarea tinerilor în societate sub toate 

aspectele ei. Asigurarea unui echilibru între timpul alocat dezvoltării profesionale şi studiului, 

pe de o parte, şi timpul alocat recreerii, pe de altă parte, reprezintă premisa unei educaţii de 

calitate, în care studentul este în centrul procesului de învăţare.  

 

             Pentru a asigura aceste lucruri, este necesară analizarea modului în care studenţii 

români sunt încurajaţi în vederea atingerii performaţelor academice. 

În acest context, taberele studenţeşti reprezintă una dintre puținele politici ale statului 

prin care studenţii merituoşi sunt recompensaţi. Astfel că, dezvoltarea şi aplicarea unei politici 

de încurajare şi motivare a studenţilor astfel încât aceştia să îşi imbunătăţească permanent 

rezultatele şcolare trebuie să reprezinte una din politicile centrale ale sistemului de educaţie.  

Totodată, încurajarea excelenţei reprezintă premisa continuităţii academice. O mare 

parte a studenţilor cu rezultate foarte bune la învăţătură aleg să nu părăsească mediul 

universitar, continuând prin urmarea unei cariere de cadru didactic.  

  

           De asemenea, este cel puţin evident ca decizia de a nu mai acorda taberele de iarnă nu 

reprezintă o soluţie pentru refacerea echilibrului bugetar al României, însă reprezintă o 

pierdere majoră în mediul studenţesc. Acordarea taberelor este un factor motivaţional care 

vine în sprijinul lor şi prin care le este recunoscut meritul, iar neacordarea acestora reprezintă o 

solutie de compromis fără niciun fel de rezultat în redresarea ecnonomiei. 
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           În concluzie, date fiind problemele apărute în cadrul taberelor de vară, reforma 

educaţională prin care sistemul de invăţământ trece, precum şi numeroasele provocări cu care 

studenţii se confruntă în cadrul acestor reforme, considerăm că neacordarea taberelor 

reprezintă încă o încălcare a drepturilor studenţilor. Astfel, plecând de la principiul că studenţii 

reprezintă viitorul unei societăţii echilibrate, bazate pe recunoaşterea şi recompensarea 

meritelor, solicităm MECTS soluţionarea rapidă a acestei probleme. 

 

 

 


