
                                                           
                                                  

 

Declarație comună asupra sistemelor de servicii sociale pentru studenți  
din Sud-Estul Europei 

 
Noi, reprezentanții federațiilor naționale ale studenților din Inițiativa SudEst Europeană și colegii din 
Polonia, Finlanda, Armenia și Organizația Europeană a Studenților ne-am întâlnit în București în perioada 
21-24 februarie pentru a analiza dimensiunea socială a educației din Sud-Estul Europei, concentrându-ne în 
special asupra sistemelor de servicii sociale pentru studenți. Am analizat diferite modele din această 
regiune și din alte țări din Europa.  
 
Avem convingerea că educația trebuie tratată ca bun și responsabilitate publică și societățile ar trebui să 
finanțeze educația din fonduri de stat și să creeze totodată mecanisme de îndepărtare a barierelor care pot 
apărea în accesarea, parcurgerea și absolvirea învățământului superior pentru tinerii proveniți din medii 
socio-economice dezavantajate sau având diverse nevoi speciale.  
 
Am concluzionat cu îngrijorare că serviciile de sprijin social pentru studenți sunt subdezvoltate și 
ineficiente în a-și atinge scopul pentru care au fost create. Eforturile făcute pentru a corecta participarea 
scăzută a grupurilor dezavantajate în învățământul superior sunt insuficiente. Deși guvernele noastre au 
semnat declarații ambițioase referitoare la asigurarea echității, prevăzute în documente de politici publice 
internaționale precum Comunicatele Ministeriale ale Procesului Bologna, studenții cu dizabilități, proveniți 
din mediul rural sau din familii dezavantajate socio-economic, imigranții și unele minorități etnice sunt 
acceptați, urmează și finalizează studiile superioare în procente mult mai mici decât ponderea lor în 
societate. 
 
Cerem guvernelor noastre și instituțiilor de învățământ superior să ia măsurile necesare pentru a garanta 
următoarele servicii sociale pentru toți studenții, indiferent de mediul socio-economic din care provin, 
dizabilitățile pe care le pot avea, religie, convingeri politice, origine etnică, apartenență culturală, sex sau 
orientare sexuală: 

- suficiente locuri de cazare și în cantine, accesibile pentru toți studenții care au nevoie de ele, având 
condiții decente și care să fie accesibile și studenților cu dizabilități 

- burse sociale care să acopere cel puțin cheltuielile de trai – cazare și masă; studenții cu burse 
sociale ar trebui să poată accesa și burse de merit 

- sprijin financiar pentru programe de mobilități și schimburi de experiență, cursuri de limbă în 
timpul sau înaintea perioadei de mobilitate și recunoaștere deplină a cursurilor urmate la o 
instituție de învățământ superior diferită 

- asigurare de sănătate, asistență medicală de bază în campusuri universitare și servicii de 
psihologice 

- servicii de orientare profesională, tutoriat și consiliere pentru studenți și totodată pentru elevi, 
pentru a ajuta la alegerea adecvată a traseului de studiu și a celui profesional 

- condiții și facilități care să asigure participarea deplină a studenților cu dizabilități în activitățile 
educaționale, sociale și culturale legate de studiile universitare 

- materiale de studiu gratuite, acces la biblioteci, reviste științifice de specialitate și la baza materială 
și tehnologică a universității pentru proiecte legate de studii 

- acces gratuit la internet în campusurile universitare 
- acces gratuit la baza sportivă a universității pentru asigurarea unui stil de viață sănătos 
- alte servicii sociale, în funcție de contextul național și nevoile specifice ale studenților 

 



                                                           
                                                  

 

Pentru ca aceste servicii de sprijin social să își atingă obiectivele pentru care au fost create, solicităm 
guvernelor și instituțiilor de învățământ superior asumarea următoarelor măsuri: 

- crearea, implementarea și evaluarea periodică a strategiilor și politicilor naționale pentru 
includerea grupurilor subreprezentate în învățământul superior  

- asigurarea de trasee de învățare flexibile astfel încât să satisfacă nevoile unei populații diverse de 
studenți 

- adaptarea instrumentelor de asigurare a calității pentru a viza mai mult calitatea serviciilor de 
sprijin social pentru studenți,  parte importantă în generarea calității în educație 

- garantarea unor stagii de practică și internship-uri de calitate, pentru a facilita conectivitatea dintre 
educație și piața muncii 

- organizarea de diferite traininguri și cursuri de formare pentru cadrele didactice și auxiliare astfel 
încât acestea să se poata adapta studenților cu nevoi speciale: cu dizabilități, maturi, proveniți 
dintr-un mediu cultural diferit, cu familii și altele 

- pregătirea cadrelor didactice pentru adaptarea la noile tehnologii apărute și diferitele stiluri de 
învățare 

- asigurarea unui tratament egal și a unor condiții financiare similare cu cele aplicate studenților 
naționali pentru studenții străini care urmează aceleași studii 

 
În calitate de reprezentanți ai studenților, ne asumăm să monitorizăm reformele luate pentru asigurarea 
echității în sistemele noastre educaționale și să continuăm să luptăm pentru măsuri eficiente care să 
abordeze și rezolve problemele existente. Facem apel la guvernele noastre să ne consulte, ca federații 
independente ale studenților, în dezvoltarea de politici și strategii naționale legate de învățământul 
superior și cerem factorilor de decizie de la nivel european să consulte Organizația Europeană a Studenților 
(ESU) în acest sens. 
 
Semnatari: 
ANOSR – Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) 
SUS – Studentska Unija Srbije (Serbia)  

SKONUS – Student Conference of Serbian Universities (Serbia) 

NSUM – National Student Union of Macedonia (Macedonia) 

NASC – Nacionalno Predstavitelstvo na Studetskite Saveti v Republika Bulgaria (Bulgaria) 

UBS – Barski Studentski (Bulgaria) 

SSU – Studentska Organizacija Slovenije (Slovenia) 

 

Susținători: 

SAMOK – Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto (Finlanda) 

PSRP –  The Students` Parliament of the Republic of Poland (Polonia) 

ANSA – Armenian National Students` Association (Armenia) 

CNE – Consiliul Național al Elevilor (România) 

ESU – European Students’ Union (Organizaţia Europeană a Studenţilor) 

 
 
 

 


