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Introducere 

 

În perioada 21-24 februarie, la București, s-a desfășurat conferința internațională ”Dimensiunea 

Socială a Educației – Servicii Suport pentru Studenți – Perspectiva Studenților” (”Social Dimension of 

Higher Education: Student Support Services – Students` perspective”), eveniment ce a reunit lideri ai 

studenților din România, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Polonia, Finlanda și Armenia.  

 

Dimensiunea socială a educație a reprezentat întotdeauna o preocupare constantă a mișcărilor 

studențești. Plecând de la premisa că educația este un bun public, studenții, indiferent de statul din 

care provin, au militat mereu pentru un acces cât mai larg la învățământul superior, pentru ca toate 

categoriile de tineri să poată participa și finaliza studiile, fără a întâmpina vreo barieră de natură 

economică sau socială. 

 

În contextul multiplelor reforme în educație, dar și al crizei economice care a afectat în majoritatea 

cazurilor finanțarea învățământului superior și accesul categoriilor defavorizate, lideri ai federațiilor 

naționale studențești s-au reunit pentru a dezbate problemele comune întâmpinate în domeniul 

dimensiunii sociale a educației, în special în ceea ce privește serviciile de sprijin social pentru 

studenți. Prezentul document își propune să reprezinte o bază de informare atât pentru orice 

student care activează în mișcarea studențescă, cât și pentru orice actor din domeniul educației. 

Acesta cuprinde atât aspecte legate de politicile internaționale educaționale, pozițiile internaționale 

ale studenților, contextul României în ceea ce privește echitatea sau drepturile studenților, cât și 

exemple din sisteme diferite de sistemul educațional românesc. 

 

Pornind de la aceste tematici, studenții și-au creionat propria viziune asupra modului în care ar 

trebui să fie definite și implementate politicile privind serviciile de sprijin social pentru studenți, 

astfel încât acestea să își atingă obiectivele pentru care au fost create – asigurarea accesului și a 

echității în parcurgerea și finalizarea traseului educațional pentru toți studenții.   

 

Conferința a beneficiat de vorbitori cu experiență în ceea ce privește politicile publice în 

învățământul superior, precum: 

- Membri ai Biroului de Conducere a Organizației Europene a Studenților(ESU): Rok Primozic, 
Taina Moisander, Nevena Vuksanovic, Blazhe Todorovski, Liliya Ivanova; 

- Experți în domeniul educației cu experiență în mișcarea studențească și politicile 
educaționale: Daniela Alexe, Robert Santa, Anca Prisăcariu; 

- Reprezentanți ai instituțiilor publice din România: Oana Sârbu (ARACIS); 
- Lideri ai studenților din diferite țări europene (Mihai Dragoș - ANOSR România, Anna Rutz – 

PSRP Polonia, Christoffer Anderson, Mikko Valtonen – SAMOK Finlanda).  
 

În sesiunea de deschidere a conferinței, reprezentanții studenților de la nivel european și național au 

reafirmat importanța educației ca bun și responsabilitate publică, subliniind necesitatea continuării 

reformelor astfel încât barierele ce stau în calea accesului și echității în educație să fie îndepărtate – 

”Educația este un drept al omului, un bun public, iar accesul la educație trebuie să fie realizat fără 

întâmpinarea barierelor”– Rok Primozic, vicepreședinte ESU. 
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În viziunea Organizației Europene a Studenților (ESU), studenții au avut o influență decisivă în 

aducerea tematicii dimensiunii sociale a educației în rândul direcțiilor de acțiune ale Procesului 

Bologna, aceștia fiind principalii actori care au trasat viziunea asupra dimensiunii sociale a educației 

la nivel european prin acțiuni de lobby și advocacy făcute la nivelul factorilor decizionali. Mai mult, în 

prezent ESU co-prezidează Grupul de Lucru pe Dimensiunea Socială și Educația pe tot Parcursul Vieții 

în cadrul Bologna Follow-up Group (BFUG), secretariatul care asigură continuitatea implementării 

Procesului Bologna între Conferințele Ministeriale. Cu toate acestea însă, pentru ca studenții să 

poată beneficia de rezultatele politicilor europene legate de dimensiunea socială a educației, acestea 

trebuie să se reflecte în strategii și politici naționale care să asigure accesul și echitatea în 

învățământul superior. Tocmai de aceea, rolul federațiilor studențești naționale este crucial în a 

acționa pentru implementarea acestor politici, prin monitorizarea continuă a acestui proces și 

oferirea de soluții din perspectiva studenților pentru rezolvarea problemelor pe care aceștia le 

identifică. 

 

În viziunea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), este necesară o 

continuare a militării în fața guvernelor și a instituțiilor de învățământ superior pentru dezvoltarea  

de politici și mecanisme adecvate în vederea implementării reale a Procesului Bologna. Totodată, 

este necesară asigurarea unei finanțări corespunzătoare a educației pentru îndeplinirea obiectivelor 

asumate de către miniștri educației, în special legate de garantarea accesului și echității în sistemul 

de învățământ superior prin servicii de sprijin social pentru studenți. La fel cum la nivel european 

ESU a fost polul principal de influență a politicilor legate de dimensiunea socială a educației, la nivel 

național ANOSR a influențat discuțiile privind aspectul social al educației și a introdus principiul 

echității între prevederile Legii nr 1/2011 a Educației Naționale (LEN) adoptată în România în 

ianuarie 2011. ANOSR își asumă continuarea demersurilor de monitorizare periodică și influențare a 

politicilor de acces și echitate în învățământul superior din România până când nu va mai exista nicio 

barieră de ordin financiar sau cauzată de o nevoie specială a unui student în calea accesului și 

parcurgerii traseului educațional. 
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I. Dimensiunea Socială a Educației reflectată în politicile europene 

Vorbitor: Taina Moisander, Vicepreședinte ESU 

Taina Moisander este originară din Finlanda, unde și-a finalizat studiile de masterat în cadrul 

Universității de Științe Aplicate ”Metropolia” din Helsinki. În anul 2010 devine unul dintre liderii 

federației studenților din Finlanda(SAMOK), pentru ca un an mai târziu să facă parte din Comisia pe 

probleme sociale a ESU. În anul 2012 devine vicepreședinte al ESU, având printre responsabilități 

domeniul dimensiunii sociale a educației. Pe parcusul acestei perioade a dobândit o expertiză 

importantă în dimensiunea socială a educației la nivel european, fiind în strânsă legătură cu actorii 

europeni responsabili cu creionarea politicilor de echitate și acces din Europa. 

 

Pentru a putea avea o imagine de ansamblu asupra trendurilor europene legate de învățământul 

superior este necesar să ne aplecăm atenția asupra celor mai importanți actori care creionează 

viziunea și politicile europene privind educația și monitorizează continuu implementarea acestora – 

Procesul Bolgna, Comisia Europeană, Consiliul European, Consiliul Europei și totodată asupra 

asumărilor pe care guvernele le fac în acest amplu context.  

 

Deși dimensiunea socială a educației se reflectă diferit în politicile acestor actori, obiectivele sunt 

aceleași – creșterea accesului la învățământul superior și a numărului de absolvenți cu studii 

superioare, incluzând în procesul educațional toate grupurile de studenți (cu o atenție deosebită 

acordată integrării grupurilor socio-economice dezvantajate sau cu nevoi speciale), datorită 

beneficiilor pe care educația le aduce, la nivel macro, în societate. 

  

Procesul Bologna recunoaște importanța dimensiunii sociale a educației odată cu Comunicatul 

Ministerial de la Praga din 2001 –  ”Miniștri reafirmă, de asemenea, nevoia, amintită de studenți, de 

a lua în considerare dimensiunea socială a educației în Procesul Bologna”. În Comunicatul Ministerial 

de la Bergen din 2005, dimensiunea socială a educației este asumată ca prioritate de sine stătătoare 

pentru implementarea Procesului Bologna, miniștrii asumându-și măsuri care să ducă la creșterea 

accesului în învățământul superior –  ”Dimensiunea socială cuprinde măsuri luate de guverne menite 

să vină în ajutorul studenților, mai ales a celor proveniți din medii sociale dezavantajate, în ceea ce 

privește aspecte financiare și economice și totodată să le ofere servicii de consiliere și orientare în 

vederea lărgirii accesului”, iar în 2007 aceștia dau și definiția dimensiunii sociale a educației în 

contextul Procesului Bologna – ”Împărtășim asipirația societală ca studenții care acced la 

învățământul superior, urmează cursurile și finalizează studiile superioare, la toate nivelurile, să 

reflecte diversitatea populațiilor noastre”, conform Comunicatului Ministerial de la Londra.  

 

În cel mai recent Comunicat Ministerial, adoptat la București în 2012, printre prioritățile setate de 

miniștri se află îmbunătățirea politicilor naționale care să ducă la creșterea accesului și a ratei de 

absolvire a învățământului superior, cu o atenție sporită acordată grupurilor subreprezentate, cu 

grad ridicat de risc de excludere –  ”Ne asumăm consolidarea politicilor de lărgire a accesului general 

și creșterea ratei de absolvire, inclusiv măsuri care vizează creșterea participării grupurilor 

subreprezentate”. Detaliind direcțiile de acțiune în scopul dezvoltării dimensiunii sociale a educației, 

miniștrii își asumă realizarea de eforturi pentru creșterea accesului grupurile subreprezentate, 

pentru reducerea inechităților și pentru oferirea, în condiții optime, de servicii de sprijin social 
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pentru studenți, consiliere și orientare, trasee academice flexibile și alternative, încluzând 

recunoașterea educației anterioare. 

  

În cadrul Procesului Bologna, politicile privind dimensiunea socială a educației și învățământul pe tot 

parcursul vieții sunt dezvoltate într-un grup de lucru co-prezidat de ESU și Irlanda, al cărui activitate 

se concentrează în jurul oferirii de sprijin pentru implementarea planurilor și strategiilor naționale de 

acțiune legate de dimensiunea socială a educației și monitorizarea progreselor făcute în acest sens. 

 

În ceea ce privește dimensiunea socială a educației reflectată în politicile instituțiilor europene, cea 

mai importantă strategie lansată de Comisia Europeană pentru această decadă – Europa 2020, 

setează printre cele 5 obiective principale care urmăresc dezvoltarea inteligentă, sustenabilă și 

inclusivă a Uniunii Europene creșterea ponderii populației cu studii superioare, cu vârstă cuprinsă 

între 30-34 de ani în total populație de vârsta respectivă, până la cel puțin 40%. Prin urmare, este 

clar trendul inclusiv pe care UE îl promoveză la nivelul politicilor europene și naționale, lucru care se 

reflectă în asumările făcute de Consiliul UE de a încuraja creșterea accesului la învățământul superior 

cu o adaptare a calității educației la un număr mai mare de studenți și la oferirea de oportunități 

pentru grupurile nereprezentate sau subreprezentate. 

 

Totodată, în cadrul strategiei ”Educație și Formare Profesională 2020” lansată de Comisia Europeană 

în 2009, printre cele patru obiective strategice comune pentru statele membre în domeniul educației 

și al formării profesionale, se numără promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active, 

menționându-se că educația și formarea ar trebui să permită tuturor cetățenilor să dobândească și 

să dezvolte abilități și competențe pentru ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării, 

cetățenia activă și dialogul intercultural. În concluziile Consiliului UE legate de această strategie și de 

modul în care aceasta ar trebui implementă, membrii Consiliului subliniază importanța oferirii de 

oportunități tuturor cetățenilor, indiferent de circumstanțele personale, sociale sau economice ale 

acestora și apar mențiuni despre dezvoltarea cooperării privind integrarea studenților cu nevoi 

speciale și a celor emigranți. 

 

Un alt cadru strategic relevant este reprezentat de strategia ”Modernizarea sistemelor de 

învățământ superior”, lansată în 2011 ca o reformă care să conducă la creșterea numărului de 

absolvenți, îmbunătățirea calității predării și maximizarea a ceea ce învățământul superior poate 

oferi pentru a ajuta economia UE să iasă mai repede din criză. Comisia subliniază faptul că Europa 

trebuie să atragă în învățământul superior o categorie transversală mai largă a societății, în special 

categoriile dezavantajate sau vulnerabile și să aloce resurse pentru a face față acestei provocări și 

atrage atenția asupra faptului că reducerea abandonului școlar în învățământul superior este 

esențială pentru atingerea obiectivelor UE. Analizând această strategie, Consiliului UE recunoaște 

faptul că este nevoie de o mai mare atenție privind provocările legate de calitate și diversitate în 

învățământul superior și recomandă dezvoltarea de strategii de access pentru grupurile 

subreprezentate, alături de servicii de consiliere și orientare. 

  

În ”Concluziile Consiliului UE asupra dimensiunii sociale a educației și formării profesionale”, 

document lansat în 2010, Consiliul subliniază încă o dată provocările specifice ale accesului și ale 

participării grupurilor dezavantajate la învățământul superior precum și la educație în general și 
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recomandă ca la nivel european să se facă eforturi în vederea schimbului de bune practici în acest 

sens și dezvoltării de analize politice bazate pe dovezi, precum și alocarea unui sprijin financiar 

corespunzător. În ceea ce privește recomandările pentru statele membre, analizând problema 

grupurilor subreprezentate, Consiliul sugerează crearea de măsuri pentru creșterea participării, 

identificarea grupurilor defavorizate, dezvoltarea de planuri sau strategii naționale, analizarea 

modului în care mecanismele de finanțare și suport social influențează participarea și orientarea 

unui sprijin financiar special dedicat în această direcție. Totodată, Consiliul recomandă elaborarea de 

strategii la nivel instituțional (la nivel de universitate) care să reglementeze activitatea didactică în 

cadrul universității, dezvoltarea de rute progresive de acces și mecanisme de recunoaștere a 

educației anterioare, sporirea oportunităților pentru modurile flexibile și diversificate de învățare și 

predare și modul în care finanțarea poate crea stimulente în acest sens, implementarea 

învățământului centrat pe student, creșterea accesului șomerilor la învățământ superior, 

îmbunătățirea pregătirii profesionale a personalului didactic pentru a face față la nevoi și stiluri 

diferite de învățare și colectarea de date în vederea monitorizării atingerii țintelor naționale. 

  

Un alt actor important la nivel european care influențează politicile internaționale din Europa este 

organizația internațională ”Consiliul Europei”, formată din 47 de state. Comisia Miniștrilor, instanța 

de decizie a acestei organizații, formată din miniștrii afacerilor externe ale celor 47 de state,  a 

adoptat în 2012 o serie de recomandări pentru statele membre cu privire la calitatea sistemelor de 

educație. În cadrul documentului ”Recomandări pentru o Educație de Calitate pentru Toți” este 

definit, ca principiu de bază, principiul oportunităților egale, menționând că educația de calitate ar 

trebui să se asigure fără nicio discriminare și ar trebui definită prin accesul la sistemul educațional și 

condițiile de desfășurare ale procesului de predare și învățare astfel încât să permită studenților să 

finalizeze cu succes programul de studiu urmat. În ceea ce privește învățământul superior, 

documentul menționează că studenților ar trebui să li se asigure un acces egal și echitabil în 

universități și în cadrul programelor de studiu, pe baza abilităților și aspirațiilor lor, precum și faptul 

că autoritățile publice au o responsabilitate esențială în crearea unui cadru coerent care să asigure 

oportunități egale de acces la și în învățământul superior pentru toți cetățenii. 

  

Prin urmare, chiar dacă nu există o cooperare efectivă între acești actori relevanți la nivel european, 

este mai mult decât evident faptul că toți promovează aceleași principii – accesul la o educație de 

calitate pentru toți. Din perspectiva ESU, există premisele ca în viitor aceste instituții să colaboreze și 

să aibă agende comune, pentru un mai mare impact al dezbaterilor și subiectelor abordate. 

  

Discutând însă despre cât de relevante și influente sunt aceste politici europene la nivel național, 

concluzia dezbaterilor între participanți a fost că acestea nu sunt atât de influente pe cât ar trebui să 

fie, nedevenind priorități la nivel național, în special atunci când implementarea lor necesită investiții 

financiare din fonduri publice. Acest lucru este valabil în special pentru liniile de acțiune ale 

Procesului Bologna, unde nu există obligativitatea implementării asumărilor făcute de către statele 

semnatare sau sancțiuni în acest sens, ci doar recomandări.  În ceea ce privește Uniunea Europeană, 

strategiile nu vizează echitatea ca prioritate principală, ci mai degrabă oferirea unei educații care să 

crească angajabilitatea, prin urmare, nu se simt foarte mari presuni asupra statelor membre în acest 

sens. Modul în care aceste politici sunt implementate, depinde și de capacitatea de lobby și 

susținerea lor de către federațiile studențești naționale. 
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II. Percepția studenților cu privire la politicile europene de acces și echitate în Învățământul 
Superior 
Vorbitori: Nevena Vuksanovic, membru Biroul de Conducere ESU 

Nevena Vuksanovic este din Serbia și este membră a Biroului de Conducere ESU de la mijlocul anului 

2011. În această perioadă a coordonat și a participat la mai multe proiecte și evenimente 

internaționale legate de dimensiunea socială a educației, în cadrul cărora a avut ocazia să 

aprofundeze acest domeniu. A făcut parte din echipa de coordonare a publicației ESU ”Bologna With 

Students Eyes 2012”, document de referință în ceea ce privește implementarea Procesului Bologna.   

  

În ceea ce privește percepția studenților cu privire la implementarea politicilor descrise anterior, 

acestea sunt în principal exprimate la nivel internațional, în spațiul public, cât și în relaționări directe 

cu diverși actori, de către ESU (Organizația Europeană a Studenților). 

 

În ceea ce privește dimensiunea socială a educației, se constată că odată cu scăderea numărului de 

studenți, odată cu îmbătrânirea populației la nivel european, s-au adâncit și inegalitățile în termeni 

de acces și participare în învățământul superior, neexistând suficiente politici naționale coerente pe 

termen lung care să creeze contextele potrivite pentru reprezentarea corespunzătoare a grupurilor 

dezavantajate în masa de studenți. 

 

Organizația Europeană a Studenților (ESU) e de părere că învățământul superior reprezintă un drept 

fundamental al omului și îl consideră bun și responsabiltate publică. Sunt cunoscute efectele 

benefice pe care învățământul superior le produce la nivelul societății, însă înțelegerea și tratarea cu 

responsabilitate a acestor efecte trebuie să se reflecte și în modul prin care statele finanțează 

educația, pe toate nivelurile.   

 

Cât despre dimensiunea socială a educației, aceasta nu trebuie văzută ca o investiție care produce 

beneficii pe termen scurt, cum este angajabilitatea de exemplu, ci ca o investiție necesară pe termen 

lung care aduce beneficii seminificative pentru dezvoltarea întregii societăți din punct de vedere 

social, cultural și economic. 

 

Referindu-ne la indicatorii principali la care ESU se raportează atunci când vine vorba de 

dimensiunea socială a educației, aceștia sunt accesul și echitatea, însoțiți de mobilitate. În ceea ce 

privește accesul, ESU consideră că educația ar trebui să fie accesibilă pentru toți cetățenii și să existe 

totodată măsuri complementare care să sprijine îndepărtarea barierelor de orice fel pentru toate 

categoriile posibile de studenți. Echitatea este văzută ca un proces continuu prin care orice student 

este tratat în conformitate cu nevoile sale individuale, asigurându-se astfel un context propice 

pentru oferirea acelorlași șanse de succes pentru toată lumea.  

 

Mobilitatea este percepută ca asigurarea cadrului prielnic pentru dezvoltarea abilităților și 

competențelor fiecărui student în locurile pe care acesta le consideră cele mai potrivite. Totodată, 

ESU încurajează învățarea pe toată durata vieții, considerând că ar trebui îndepărtate orice bariere 

legate de vârsta studenților în ceea ce privește accesul și echitatea în învățământul superior. 
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Pe lângă acești indicatori generali, în analizele făcute asupra modului de implementare a 

recomandărilor Procesului Bologna privind dimensiunea socială a educației, ESU urmărește și 

aspecte specifice privind accesul și echitatea în învățământul superior: serviciile de sprijin social, 

echilibrul de gen, accesul și serviciile pentru studenții cu dizabilități, serviciile de sănătate, 

consilierea psihologică și orientarea în carieră, serviciile pentru studenții cu copii, recunoașterea 

învățării anterioare sau a traseelor alternative de educație și egalitatea între generații.   

 

Unul dintre studiile cele mai reprezentative care urmăresc, printre altele, și aceste aspecte este 

”Bologna With Students Eyes”1 pe care  ESU îl lansează înaintea fiecărei Conferințe Ministeriale a 

Procesului Bologna începând cu anul 2003, publicație care cuprinde percepția federațiilor naționale 

studențești asupra modului de implementare a Procesului Bologna la nivelul statelor semnatare ale 

comunicatelor ministeriale, împreună cu o serie de concluzii și recomandări politice, ce stau ca 

fundament pentru pozițiile și argumentele ESU în legătură cu viitorul Procesului Bologna. 

 

Concluziile studiului lansat în 2012 în ceea ce privește dimensiunea socială a educației arată că 

ultimii ani au adus îmbunătățiri vizibile în ceea ce privește politicile și dorința de lărgire a accesului și 

creștere a numărului de absolvenți în învățământul superior. Importanța dimensiunii sociale a 

educației în Procesul Bologna a crescut din perspectiva colectării de date și a asumărilir politice, însă 

există în continuare piedici importante în amplul proces de implementare a lor. Declarațiile și 

asumările politice nu par a fi întotdeauna secondate de planuri coerente sau finanțări 

corespunzătoare pentru punerea lor în practică sau monitorizarea lor în scopul evaluării impactului 

la nivel național sau european. Acest lucru va continua să afecteze dezvoltarea unitară și coerentă a 

Spațiului European al Învățământului Superior (SEIS), în lipsa unor măsuri efective pentru aducerea 

statelor mai puțin dezvoltate la nivelul celor care au găsit soluția pentru implementarea corectă și 

eficientă a asumărilor politice. 

 

Criza socio-economică a precipitat necesitatea investiției în dimensiunea socială. Din păcate însă, 

multe state nu au reușit să prioritizeze acest lucru corespunzător și riscă acum să regreseze în acest 

sens, prin introducerea de măsuri dure de austeritate și politici care sunt în contradictoriu cu 

asumările făcute. Într-o perioadă în care învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o necesitate 

pentru crearea unei piețe a muncii competitive la nivel global, studenții consideră că păstrarea 

abordărilor tradiționale de către statele semnatare, în ceea ce privește accesul, recunoașterea 

învățării anterioare și finalizarea studiilor pare să fie o strategie sortită eșecului.  

 

Cât despre serviciile de sprijin social pentru studenți, nu există o definiție universală a ceea ce 

reprezintă acestea, cui ar trebui să se adreseze și de către cine ar trebui să fie gestionate, modul în 

care acestea sunt văzute fiind în general influențat de sistemele generale de sprijin social din fiecare 

țară și de serviciile care se adresează inclusiv studenților, fără a-i defini ca grup țintă principal. De 

exemplu, sunt state care nu au servicii de asistență medicală create special pentru studenți, dar 

acestea sunt acoperite în cadrul sistemul general de servicii pentru toți cetățenii.  

 

În cadrul studiului BWSE publicat de ESU in 2012, la întrebarea privind relevanța anumitor servicii 

sociale pentru studenți în sensul sprijinului pe care acestea le oferă studenților pentru a-și putea 

finaliza studiile, federațiile naționale studențești au răspuns că cele mai importante sunt serviciile de 
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cazare și masă. În același timp, fiind întrebate despre percepția lor asupra serviciilor pentru care se 

simte cea mai mare lipsă de resurse alocate, acestea au răspuns că cea mai mare lipsă se resimte în 

cazul serviciilor de cazare. Prin urmare, se pare că serviciile pentru care există cea mai mare nevoie 

din partea studenților se confruntă cu cele mai mari lipsuri în materie de resurse alocate. Faptul că 

serviciile de cazare sunt percepute ca cea mai semnificativă problemă pentru studenți nu este deloc 

o surpriză, problema cazării reprezentând cea mai mare povară financiară suportată de un student 

pe perioada studiilor în toate țările SEIS și, în același timp, cel mai puțin satisfăcător serviciu social. 

Centrarea serviciilor sociale pe nevoia de cazare a studenților poate juca un rol important în 

îmbunătățirea condițiilor de trai pentru studenți.     

 

În ceea ce privește disponibilitatea și calitatea serviciilor de sprijin social pentru studenți, studiul ne 

arată că federațiile naționale privesc imaginea de ansamblu ca fiind una pozitivă, majoritatea 

serviciilor fiind accesibile și la o calitate rezonabilă sau bună. Cu toate acestea, așa cum am 

menționat anterior, cazarea a fost semnalată ca fiind zona cu cel mai mare deficit. Următoarele 

servicii pe care studenții le-au considerat deficitare sunt serviciile de masă, consiliere psihologică și 

consiliere și orientare în carieră. 

 

Recomandările pe care studiul le dă la nivelul statelor semnatare ale comunicatelor ministeriale sunt 

în primul rând legate, după cum e de așteptat, de prioritizarea dimensiunii sociale a educației printre 

obiectivele strategice principale, mai ales în contextul crizei socio-economice care ar trebui 

contracarată prin beneficiile pe termen mediu și lung rezultate din lărgirea accesului la învățământul 

superior, de asemenea se recomandă dezvoltarea de strategii si planuri naționale coerente de acces 

și echitate și monitorizarea periodică a implementării și efectelor acestora și finanțări 

corespunzătoare către acest domeniu. La nivel european, ESU recomandă intensificarea acțiunilor de 

colectare a datelor privind dimensiunea socială a educației, pentru a avea o viziune clară a situației și 

a efectelor măsurilor luate deja și propunerea de către BFUG a unei strategii de dezvoltare a 

dimensiunii sociale a educației, alături de un set de indicatori la nivel european și național, mai ales 

în ceea ce privește accesul și participarea grupurilor subreprezentate.  

 

În ceea ce privește influența ESU asupra conținutului comunicatelor ministeriale, în special 

comunicatul adoptat la București în 2012, studenții, prin ESU, au avut o contribuție semnificativă în 

ceea ce privește prevederile comunicatelor in general, și datorită calității ESU de structură 

consultativă a BFUG. Totodată, introducerea obiectivului de finanțare publică a învățământului 

superior în cadrul comunicatului asumat de miniștrii educației la București, a fost unul dintre 

rezultatele acțiunilor de lobby ale ESU care s-au realizat și prin intermediul membrilor săi –liderii 

studenților prezenți în delegațiile ministeriale ale statelor semnatare. 
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III – Studiu de caz: România 

Drepturile studenților din România 

Vorbitor: Mihai Dragoș, președinte ANOSR 

Mihai Dragoș activează în mișcarea studențească din anul 2007, perioadă în care a ocupat diferite 

poziții cheie în reprezentarea studenților din România, fiind ales ca președinte al ANOSR la mijlocul 

anului 2012. A fost președinte al Asociației Studenților de la Psihologie și Științe ale Educației din 

Universitatea din București, după care a susținut și promovat pozițiile studenților români la nivelul 

ESU din postura de vicepreședinte Relații Internaționale ANOSR. Pe parcursul activității sale de 

reprezentare a dobândit expertiză pe domeniile de interes adoptate ca priorități pentru studenții din 

România și, prin acțiunile ANOSR, a influențat semnificativ, în interesul studenților, anumite politici 

educaționale naționale din învățământul superior.  

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este o federație națională de tip 

umbrelă, care reunește 73 de organizații studențești din 15 centre universitare, fiind prima și cea 

mai importantă federație studențească din România, non-guvernamentală și apolitică. ANOSR își are 

rădăcinile în mișcările studențești din 1995, însă este înregistrată oficial abia în aprilie 2001 printr-o 

decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. 

Scopul ANOSR este acela de a reprezenta interesele comune ale studenților din România, de a apăra 

și promova drepturile și obligațiile studenților și de a stimula participarea lor la procesul educațional 

și viața socială, economică și culturală din România. Reprezentativitatea îi este recunoscută și 

susținută la nivel național de legislația în vigoare, de actorii decizionali din domeniul educației 

precum Ministerul Educației Naționale, de organizații importante din societatea civilă, mass-media, 

de comunitatea academică iar la nivel internațional prin apartenența la Organizația Europeană a 

Studenților (ESU), ca membri cu drepturi depline și având foști delegați în structurile de conducere a 

ESU, inclusiv președintele ESU în perioada 2008-2010.  

 

În România, actul normativ care reglementează drepturile și obligațiile studenților la nivel național  

este ”Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului” (cunoscut și ca ”Stautul Studentului”), document 

care a fost adoptat la 30 martie 2012. Pe lângă acesta, la nivel național drepturile studenților mai 

sunt reglementate și de către Legea nr1/2011 a Educației Naționale (LEN), cu modificările ulterioare, 

o parte din drepturile din Statutul Studentului regăsindu-se și în articolele legii. Totodată, drepturile 

studenților mai pot fi influențate și de către Cartele universitare sau diferite regulamente interne 

adoptate de Senatele acestora, care definesc anumite drepturi caracteristice, pornind de la misiunea 

și specificul universității. Și nu în ultimul rând, principala reglementare care influențează 

implementarea reală sau nu a anumitor drepturi ale studenților este legată de modul în care este 

definit bugetul României și sumele alocate pentru educație. 

 

În ceea ce privește cele mai importante drepturi ale studenților din România, acestea pot fi împărțite 

în 4 categorii: drepturi sociale, drepturi legate de participarea studenților în procesul decizional, 

drepturi legate de procesul de învățare și alte tipuri de drepturi.  

 

Unul dintre principalele drepturi sociale ale studenților este legat de granturile de studiu oferite de 

către stat, care acoperă toate taxele de școlarizare și care în prezent se acordă pentru aproximativ 

30% din numărul total de studenți din România. Totodată, Ministerul Educației acordă pentru toți 
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studenții care primesc aceste granturi, subvenții destinate cheltuielilor legate de cazare și masă 

(subvenția cămine-cantine – aproximativ 20 de euro/student) acordată universităților, în vederea 

oferirii de locuri de cazare ieftine pentru studenți și mâncare la prețuri accesibile în cadrul 

cantinelor. Există și prevederi legate de direcționarea acestei subvenții direct către studenți, la 

cererea acestora, în cazul în care aleg să locuiască în altă parte, însă datorită criteriilor actuale nu a 

fost posibil acest lucru decât pentru un număr aproape insignifiant de mic de studenți. Statutul 

Studentului prevede că bursele sociale ar trebui să acopere cel puțin cheltuielile minime legate de 

cazare și masă, însă conform Raportului de Implementare a Statutului Studentului întocmit de 

ANOSR, se pare că acest lucru nu este respectat de către universități. Mai mult, universitățile nu pot 

percepe taxe pentru eliberarea documentelor care atestă statutul de student (certificate, foi 

matricole, diplome). Tot Statutul Studentului prevede că la începutul fiecărui curs, profesorii trebuie 

să asigure studenților un suport de curs în format fizic sau electronic. Studenții din anul întâi 

beneficiază la început de an de un ”Ghid al Bobocului”, în care sunt prevăzute cele mai relevante 

informații pentru adaptarea lor la viața academică. Toți studenții beneficiază în mod gratuit de 

consiliere psihologică, consiliere și orientare în carieră și servicii de asistență medicală oferite în 

cadrul universităților. De asemenea, aceștia pot cere forme alternative de evaluare, în cazuri 

speciale. Studenții beneficiază de cel puțin 50% reducere la transportul public și de 75% reducere la 

accesul la evenimente culturale organizate de instituții publice. Toate informațiile legate de taxele 

percepute de universitate trebuie să fie făcute publice, incluzând numărul lor, tipul, valoarea și 

modul în care au fost calculate. Legea nr 1/2011 a Educației Naționale prevede și posibilitatea 

accesării unui împrumut de studiu prin intermediul Agenției de Credite și Burse de Studii (ACBS), dar 

acest sistem nu a fost implementat încă. 

 

În ceea ce privește drepturile legate de participarea studenților în procesul decizional, cel mai 

important lucru este faptul că în toate structurile decizionale din universități (Senat și Consiliu 

Facultății) studenții trebuie să fie reprezentați în proporție de minim 25%, conform Legii nr 1/2011 a 

Educației Naționale, și au dreptul de a participa la toate deciziile luate în aceste structuri în toate 

etpele procesului decizional. De asemenea, aceștia sunt reprezentați în cadrul unor comisii sau foruri 

de specialitate, atât la nivelul universității, cât și la nivel național, pe diferite domenii (asigurarea 

calității, etică, dimensiunea socială, calificări etc.). Alegerile pentru studenții reprezentanți din 

structurile decizionale sunt organizate de către organizațiile studențești, alegeri în care conducerea 

universității sau cadrele didactice nu pot interfera, însă universitatea poate sprijini acest proces din 

perspectiva asigurării elementelor de logistică. 

 

Studenții beneficiază și de o serie de drepturi menite să le asigure un tratament echitabil și corect în 

procesul de învățare. Unul dintre acestea este dreptul de a fi informați de către profesori, în primele 

două săptămâni ale fiecărui semestru, despre structura și obiectivele fiecărui curs și modalitatea de 

evaluare, care nu are voie să se modifice fără acordul prealabil al studenților. Studenții nemulțumiți 

de modul în care le-a fost evaluat un examen scris pot depune o contestație solicitând ca o comisie 

nouă de evaluare, din care profesorul care a evaluat inițial lucrarea nu poate face parte, să o re-

evalueze și noteze. De asemenea, rezultatele evaluărilor cadrelor didactice făcute de studenți 

reprezintă informații publice și trebuie postate în locuri vizibile, inclusiv pe internet. Studenții au 

drepturi de proprietate intelectuală pentru lucrările academice sau de cercetare pe care le fac, 

drepturi pe care le impart cu profesorii coordonatori. Formele de învățare non-formală/ informală, 
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ca voluntariatul sau participarea la diverse conferințe științifice, pot fi recunoscute prin acordarea de 

credite ECTS. În procesul de învățare este interzisă discriminarea studenților în vreun fel și aceștia au 

dreptul la libertate de exprimare în toate aspectele ce țin de viața lor academică. 

 

Pe lângă aceste drepturi, Statutul Studentului specifică faptul că toate cererile sau adresele depuse 

de studenți trebuie înregistrate de universitate și trebuie să primească un răspuns, indiferent dacă 

este unul pozitiv sau negativ. Toate anunțurile sau apelurile lansate către studenți de către 

universitate trebuie să aibă o perioadă de răspuns de cel puțin 5 zile, iar în cazul în care studenții 

depun plângeri, aceștia pot beneficia de protecție din partea universității.  

Deși acum situația pare una bună din punct de vedere al reglementării drepturilor studenților în 

România, a fost o luptă aprigă pentru ANOSR și studenți pentru ca Statutul Studtenlui să fie adoptat 

la nivel național. Necesitatea acestui document a fost abordată de ANOSR încă din perioada 2006-

2007 când, după consultări cu liderii studenților, a fost creată prima schiță a Statutului Studentului. 

Ulterior, din 2007 până în 2011 au existat mai bine de 25 de întâlniri publice cu studenții din diferite 

centre universitare din România pentru a dezbate conținutul Statutului Studentului și pentru a-i da o 

formă finală cât mai exhaustivă. În paralel, ANOSR a întreprins acțiuni de lobby în vederea adoptării 

Statutului Studentului la nivel legislativ în toată această perioadă, până când în 2011, în contextul 

unei noi Legi Naționale a Educației, la propunerile studenților, a fost introdus un articol care specifică 

faptul că un ”Cod al drepturilor și obligațiilor studentului”, propus de organizațiile studențești, va fi 

adoptat în termen de 6 luni de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Acest lucru nu a fost însă 

respectat, ANOSR participând la o serie de negocieri cu Ministerul Educației și chiar demarând 

proteste studențești, până ce în 30 martie 2012, documentul a fost adoptat prin Ordin de Ministru. 

Chiar dacă Statutul Studentului a fost adoptat, de la adoptare până în prezent, ANOSR a monitorizat 

continuu implementarea prevederilor documentului la nivelul universităților și a întreprins acțiuni de 

promovare a drepturilor studenților prin intermediul organizațiilor studențești. 
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IV. Politici naționale de echitate în învățământul superior din România 

Vorbitor: Daniela Alexe, expert UEFISCDI 

 

Daniela Alexe este expert în politici publice în domeniul învățământului superior și activează în 

prezent în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, 

Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). A fost președinte ANOSR în perioada 2010-2012 și, prin contribuția 

sa în acțiunile ANOSR, a contribuit la dezvoltarea implicării studenților în creionarea politicilor 

educaționale din România, fiind totodată o militantă a drepturilor studenților din universitățile din 

România. 

 

Începând cu anul 1990, România a făcut trecerea de la un sistem elitist de educație la ”masificarea” 

învățământului. În România, acest proces a fost marcat de căderea regimului comunist în 1989. Dacă 

în 1990, România avea doar 48 de universităţi, toate de stat, până în 2010 numărul acestora s-a 

dublat, ajungând la 108 universităţi, inclusiv datorită apariției universităţilor private, România având 

în 2010 un număr de 56 de universitati de stat şi 52 private. Creşterea numărului de studenţi este şi 

mai spectaculoasă, numărul acestora crescând de 7 ori, de la peste 100.000 de studenţi în 1990 la 

puţin sub 1 milion de studenţi în anul universitar 2008/2009. Conform datelor de la INS (Institutul 

Național de Statistică), în anul universitar 2011/2012, România are aproape 700.000 de studenți 

dintre care 75% studiază în universități de stat.  

 

Reformele educaţionale din perioada de după 1990 au fost numeroase şi au adus schimbări 

semnificative asupra sistemului de învăţământ superior. Perioada 1990-1995 a fost caracterizată de 

schimbări reparatorii generale ale sistemului educaţional, ca urmare a trecerii României de la 

sistemul comunist la cel democratic. În 1995 au fost puse bazele legale pentru un nou sistem de 

învăţământ superior, funcționând după o nouă lege a educaţiei şi un nou mod de acreditare a 

universităţilor. Perioada 1999-2010 a fost dominată de o serie nouă de reforme, menite să alinieze 

sistemul de învăţământ superior la principiile şi obiectivele Procesului Bologna. 2008-2010 a 

reprezentat o perioadă de reconfigurare a sistemului şi a instituţiilor de învăţământ superior, prin 

evaluarea stării actuale a sistemului educaţional şi identificarea de noi posibilităţi de dezvoltare a 

sistemului de învăţământ superior. În 2008 a fost semnat „Pactul Naţional pentru Educaţie”, un 

document asumat de toate partidele politice reprezentate în Parlament şi actori din societatea civilă, 

care cuprinde 8 obiective generale pentru sistemul educaţional ce urmau să fie atinse în următorii 5 

ani. Începutul anului 2011 a însemnat adoptarea unei noi legi a educaţiei, care a adus o serie de 

modificări de esență în viziunea privind sistemul de învăţământ superior. Cele mai de impact 

modificări care au rezultat în urma implementării noului cadru legislativ au fost: clasificarea 

universităților în 3 categorii – universităţi de educaţie, universităţi de educaţie şi cercetere şi 

universităţi de cercetare avansată, schimbarea sistemului de finanţare, influențat de această 

clasificare a universităţilor, un model nou de guvernanţă şi management instituţional (prin 

reconfigurarea structurilor interne). 

 

În ceea ce privește echitatea şi coeziunea socială a învăţământului superior, conform datelor 

statistice, de remarcat este faptul că, în pofida opiniei publice generale, procentul de tineri cu vârste 

cuprinse între 30 şi 34 de ani care au absolvit o formă de educaţie terţiară a fost de doar 20,4% în 
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2011, procentul crescând cu aproape 4 puncte din 2008, în condițiile în care ținta pe care şi-a setat-o 

România pentru 2020 în contextul strategiei Europa 2020 este de doar 26,7%.  

 

În ceea ce privește diferențele de gen, se remarcă faptul că România nu are poitici de egalitate de 

gen în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ superior, iar cifrele arată că în populaţia cu vârstă 

cuprinsă între 19 şi 23 de ani, femeile care finalizează studiile univeritare sunt mai numeroase decât 

bărbații.  

 

În ceea ce privește mediile socio-economice din care provin absolvenţii de învăţământ superior, 

conform datelor din 2009, dintre cei 20% din cei mai săraci tineri cu vârste cuprinse între 25 şi 29 de 

ani doar 3,8% dintre aceştia au absolvit un ciclu de învăţământ superior, în timp ce dintre cei 20% cei 

mai înstăriţi tineri procentul celor care au absolvit cel puţin un ciclu de învăţământ superior este de 

52,4%.  

 

Dacă la nivelul României, populaţia provenită din mediul rural reprezintă 44,9%, acest procent nu se 

reflectă şi în numărul de absolvenţi de învăţământ superior, procentul acestora fiind de doar 20,8% 

în 2011.  

 

Cât despre participarea tinerilor cu dizabilităţi în învăţământul superior, situaţia este şi mai 

îngrijorătoare – dacă la nivel naţional procentul de tineri cu vărste cuprinde între 20 şi 29 care au 

dizabilităţi este de 2,06%, procentul de studenți cu dizabilităţi a fost de 0,07% în 2010, un număr 

aproape nesemnificativ raportat la masa totală de studenți.  

 

În ceea ce privește cadrul general al politicilor din învățământ superior cu impact asupra echității, 

Legea nr 1/2011 a Educației Naționale are la bază principiul echității, iar accesul la învățare se face 

fără discriminare și prin respectarea principiilor egalității de șanse și incluziunii sociale. Programul de 

guvernare al actualului Guvern (2013-2016) prevede printre priorități dezvoltarea de politici sociale 

de echitate în vederea consolidării coeziunii sociale, creșterea participării populației de etnie romă la 

niveluri superioare de educație, programe de tipul ”a doua șansă” pentru eliminarea 

analfabetismului și pentru integrarea pe piața forței de muncă, stimularea tinerilor din mediul rural 

să participe la procesul educațional și creșterea burselor sociale la un nivel care să acopere 

cheltuielile pentru cazare, masă și materiale didactice.  

 

În Pactul Național pentru Educație, actorii cei mai relevanți pentru învățământul din România își 

asumă ”definirea unor arii de educație prioritară, pentru a depăși decalajul care separă în mod 

dramatic mediul rural de cel urban sau diferite categorii sociale din România” și ”transformarea 

educației timpurii într-un bun public, realizarea unei educații școlare obligatorii de 10 ani și 

garantarea unui acces neîngrădit la educație gratuită până la absolvirea liceului”.  

 

Planul Național de Reforme 2009-2013 prevede măsuri pentru atingerea țintei de 26,7%  tineri cu 

vârstă cuprinsă între 30 și 34 de ani care au absolvit o formă de educație terțiară până în 2020 și 

definește ca grupuri dezavantajate: populația din zona rurală, populația de etnie romă, copiii cu 

cerințe educative speciale (CES) și alte grupuri vulnerabile (copii aparținând grupurilor provenite din 

zone socio-economice dezavantajate, copii singuri acasă, imigranți etc.).  
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Structurile instituționale cu atribuții legate de implementarea politicilor de echitate în sistemul de 

învățământ superior cele mai importante sunt Ministerul Educației Naționale (MEN), Consiliul 

Național de Finanțare a Învățământului Superior (CNFIS), Agenția de Credite și Burse de Studii (ACBS) 

și universitățile. Ministerul nu are un departament specific care să vizeze problemele legate de 

echitatea în educație, însă sarcinile în vederea asigurării echității sunt împărțite către mai multe 

departamente diferite. CNFIS trimite anual propuneri Ministerului cu privire la alocarea de fonduri 

pentru cămine, cantine și burse, având chiar o comisie specială care se ocupă cu serviciile de sprijin 

social pentru studenți. Chiar dacă în prezent nu este funcțională, ACBS, conform legii educației, ar 

trebui să fie cea care gestionează sistemul de împrumuturi pentru studenți și bursele pentru studii 

desfășurate în străinătate. Responsabilitatea universităților în implementarea politicilor de echitate 

este de distribuire a fondului de burse (pe criterii sociale sau de merit), de stabilire a procedurilor de 

admitere și distribure a granturilor de studiu și de distribuire a granturilor pe facultăți și programe de 

studiu. 

 

În ceea ce privește cadrele specifice de politici și instrumente din învățământul superior, se 

evidențiază o imagine și mai clară asupra modului în care echitatea este reflectată prin 

reglementările legislative de la nivel național.  

 

În ceea ce privește finanțarea costurilor de școlarizare, există un număr de granturi de studiu 

aprobate anual de către Guvern pentru universitățile de stat. Modalitatea prin care aceste granturi 

sunt distribuite către studenți se face exclusiv pe baza clasificării studenților în funcție de rezultatele 

academice din fiecare an universitar. Totodată, există locuri speciale bugetate pentru tinerii de etnie 

romă, tinerii din centre de plasament și tinerii etnici români din străinătate. Pe lângă aceste granturi 

de studii, universitățile de stat au locuri pentru care studenții plătesc în întregime taxa de studiu. 

Universitățile private se bazează exclusiv pe această formă de finanțare (taxe de studiu plătite de 

studenți). 

 

Deși există un articol în legea educației care prevede locuri bugetate garantate pentru candidații 

proveniți din medii cu risc socio-economic ridicat sau marginalizate din punct de vedere social – 

romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori, acest 

lucru nu este încă implementat în universitățile din România. 

 

Pe lângă costurile de școlarizare, statul oferă și forme de sprijin financiar direct către studenți, în 

vederea acoperirii altor costuri, prin intermediul burselor sau împrumuturilor. Sistemul de burse 

prevede existența a două tipuri de burse, unul bazat pe performanțele academice în scopul stimulării 

excelenței și celălalt bazat pe situația socială a studenților în vederea sprijinirii financiare a 

studenților cu venituri mici. Fiecare universitate primește o sumă de 69 de lei (15,3 euro) pentru 

fiecare număr de granturi de studiu primite de la Guvern. Universitatea decide autonom cum 

împarte această sumă totală către studenți, prin burse de performanță (denumite și burse de 

studiu/merit etc.) și burse sociale. Fondul destinat burselor sociale în universități nu depășete de 

regulă mai mult de 15% din valoarea totală a fondului de burse. Deși legea educației prevede că 

bursele sociale trebuie să acopere cheltuielile minime de cazare și masă, ale căror valori sunt 
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estimate a fi de 566 de lei (125,7 de euro), valoarea medie a burselor sociale în universitățile din 

România este de 192 de lei (42 de euro). 

 

În ceea ce privește sistemul de împrumuturi, chiar dacă nu este funcțional în prezent, conform Legii 

Educației, acesta ar trebui să se adreseze studenților care provin din familii cu venituri mici și 

valoarea unui împrumut ar trebui să acopere costurile de studiu și de trai ale studentului. De 

menționat este faptul că în legislație se prevede ca absolvenții care profesează în mediul rural timp 

de minim 5 ani de zile după absolvire sunt scutiți de plata a 75% din împrumut. 

 

Totodată, mai există un tip de burse destinat studenților din mediul rural, al cărei condiții de primire 

este angajamentul studentului că va munci în sistemul educațional din mediul rural, în domeniul în 

care urmează studiile, pentru o perioadă cel puțin egală cu perioada în care a beneficiat de bursă. 

 

Politica națională de asigurare a calității prevede că acreditarea instituțiilor de învățământ superior 

din România se face pe baza unor evaluări periodice ale Agenției Române de Asigurare a Calității în 

Învățământul Superior(ARACIS), ce au la bază 43 de indicatori de performanță. Acești indicatori au 

influențat considerabil viziunea și politicile universităților. Dintre cei mai importanți indicatori cu 

impact asupra echității din învățământul superior de remarcat este ponderea veniturilor proprii ale 

universității în fondul total de burse, politicile de admitere bazate exclusiv pe competențe 

academice, metodele de predare pentru studenții cu dizabilități, programele de recuperare pentru 

cei cu dificultăți în procesul de învățare și asigurarea de locuri de cazare pentru cel puțin 10% din 

numărul total de studenți.  

 

Serviciile de sprijin social de care beneficiază toți studenții din România sunt asistența medicală și 

psihologică gratuită, reducere de minim 50% pentru transportul public rutier, feroviar sau naval la 

nivel local și național, reducere de 75% pentru accesul la muzee, concerte, teatru, operă, filme sau 

alte evenimente culturale sau sportive organizate de instituții publice și eliberarea gratuită a 

certificatelor sau documentelor de studiu. În plus, studenții din universitățile publice mai beneficiază 

de cămine și cantine subvenționate parțial de la bugetul de stat și de acoperirea cheltuielilor legate 

de cazare, masă și transport pentru stagiile de practică din afara universității. Pe lângă acestea, mai 

există câteva servicii sociale pentru categorii specifice de studenți: studenții orfani sau cei proveniți 

de la casele de copii au transport public gratuit, studenții proveniți din medii dezavantajate au 

prioritate la cazarea în cămine, există burse speciale pentru studenții etnici români din afara 

granițelor, aceștia având și prioritate la cazarea în cămine, iar copiii cadrelor didactice au gratuitate 

la cazarea în cămine.  

 

În ceea ce privește serviciile academice oferite în universităţi, sunt oferite servicii de consiliere și 

orientare în carieră (dar la care au apelat doar un număr de 3,68% de studenți în anul universitar 

2009/2010), există programe de tipul ”fără frecvență” sau ”învățământ la distanță” pentru 

flexibilizarea traseelor educaționale, însă nu există trasee alternative de acces în învățământul 

superior. 

 

În ceea ce privește politicile instituționale ale universităților legate de echitate, nu există încă o 

imagine de ansamblu asupra planurilor instituționale strategice pentru perioada 2012-2016, întrucât 
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universitățile nu le-au publicat încă din cauza alegerilor noilor conduceri ale universităților, care s-au 

desfășurat pe parcursul anului 2012 în toate universitățile din România. Totuși, pe baza 

experiențelor anterioare, au fost identificate câteva elemente comune care se regăsesc în general în 

politicile instituționale privind echitatea: construcția de noi cămine și/sau reabilitarea celor 

existente, îmbunătățirea condițiilor de cazare, aspecte legate de creșterea accesului la învățământul 

superior și flexibilizarea studiilor (în special pentru studenții angajați). 
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V. Serviciile de sprijin social pentru studenți. Modele europene 

Facilitatori: 

Rok Primozic, Vicepreședinte ESU 

Blazhe Todorovski, Membru în Biroul de Conducere ESU 

Mikko Valtonen, președinte federația studenților din Finlanda (SAMOK) 

Christoffer Anderson, ofițer internațional federația studenților din Finlanda (SAMOK) 

 

 

În această sesiune participanții au fost familiarizați cu semnificația, rolul și caracteristicile serviciilor 

de sprijin social pentru studenți, au analizat două sisteme naționale în acest sens – finlandez și 

macedonian, pentru ca, la final, să poată contura caracteristicile sistemului perfect de servicii sociale 

pentru studenți, din perspectiva lor. 

 

Serviciile sociale (sau de sprijin social) pentru studenți au fost definite ca acele servicii sau 

mecanisme care furnizează asistență, resurse și sprijin pentru studenți în vederea asigurării 

accesului, parcurgerii și finalizării studiilor pentru toate categoriile de studenți. Acestea ar trebui să 

garanteze șanse și oportunități egale pentru toți cei care intră sau ar putea să intre în sistemul de 

învățământ superior, indiferent de situația lor socială sau de circumstanțele personale. Acestea sunt 

oferite în general de instituțiile publice responsabile cu educația, dar pot fi oferite și de către 

municipalități, asociații sau companii, depinzând de diferitele tipuri de legislații ale statelor. Însă, 

indiferent de sursele lor de proveniență, pentru ca aceste servicii să fie eficiente și să aibă impactul 

scontat ele trebuie să asigure acces egal și nediscriminatoriu, să fie gratuite sau la prețuri 

accesibile și de bună calitate.  

  

Serviciie sociale pentru studenți fac parte din serviciile sociale generale ale unui stat, garantând 

studenților echitate în procesul educațional și sprijin în finalizarea studiilor, indiferent de obstacolele 

pe care un student le-ar fi avut înainte sau în timpul studiilor. În general, aceste servicii dedicate 

studenților cuprind mecanisme de sprijin social, servicii de sprijin academic și servicii auxiliare. 

Dacă mecanismele de sprijin social se referă în general la facilitarea accesului la condiții minime de 

trai pentru toți studenții, cum ar fi asigurarea de locuri de cazare și mese la prețuri reduse, formele 

de sprijin academic sunt necesare pentru a înlătura efectele negative produse de diferențele de 

calitate ale formelor anterioare de educație, pentru a sprijini și promova diferitele stiluri de învățare, 

pentru a-i orienta pe studenți în carieră și pentru a-i ajuta să facă alegerile necesare într-un sistem 

centrat pe student – de exemplu consiliere academică, consiliere în carieră, măsuri de sprijin pentru 

adaptarea și integrarea studenților internaționali, cursuri de limbă etc. Pe lângă acestea, serviciile 

auxiliare acoperă acele aspecte din viața unui student care sunt vitale pentru asigurarea unei vieți și 

a unei bunăstări de calitate, cum ar fi asigurarea și asistența medicală, diferite asigurări de accidente, 

servicii de pază sau activități sportive sau recreative.  

  

Sistemul finlandez 

 

Una dintre cele mai interesante aspecte ale sistemului de învățământ superior din Finlanda este 

faptul că accesul este gratuit pentru toată lumea (nu există taxe de studiu), indiferent de 

caracteristicile personale sau mediul economic din care provine fiecare student.  
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Instituțiile de învățământ superior sunt împărțite în două categorii, universități și universități de 

științe aplicate (politehnici). Un lucru aparte în universități este faptul că toți studenții, conform legii, 

sunt membri în organizațiile studențești din instituția din care provin, existând la nivel național două 

federații studențești – una care reprezintă interesele studenților din universități și una care 

reprezintă interesele studenților din universități de științe aplicate. În scopul asigurării 

independenței mișcării studențești, studenții din universități plătesc o cotizație anuală către 

federația națională care îi reprezintă, acest lucru nefiind obligatoriu și pentru studenții de la 

universitățile de științe aplicate. Studenții ambelor tipuri de instituții de învățământ superior trebuie 

să plătească o taxă anuală pentru asigurarea medicală. Taxele anuale pentru studenții din 

universități variază între 90 și 130 de euro, în timp ce pentru studenții din cadrul universităților de 

științe aplicate acestea variază între 15 și 30 de euro.  

 

Accesul gratuit nu asigură însă și reprezentarea optimă a tuturor grupurilor din societate, întrucât 

există grupuri pentru care există alte bariere în acces decât cele de ordin financiar. Unul din aceste 

grupuri este reprezentat de studenții sau potențialii studenți cu dizabilități. Ministerul Educației și 

Culturii a creat un grup de lucru format din câteva școli care au analizat problema accesului timp de 

câțiva ani, lansând o serie de recomandări care să ducă la creșterea accesului la învățământul 

superior pentru tinerii cu dizabilități. În prezent, există o bună reprezentare a tinerilor cu dizabilități 

fizice în învățământul superior, însă această situație nu este la fel de bună pentru tinerii cu 

dizabilități psihice, deși există mecanisme speciale de admitere pentru aceștia. Pe plan legislativ, 

există și o lege a egalității, care interzice orice formă de discriminare în instituțiile de învățământ 

superior, indiferent de limba vorbită, orientarea sexuală sau originea etnică, existând totodată o 

serie de măsuri pozitive pentru grupurile dezavantajate (de exemplu mai mult timp de studiu pentru 

studenții cu tulburări de citire). Totodată, există și o lege a egalității de gen, a cărui scop este 

prevenirea discriminării de gen. Această lege obligă toate instituțiile de învățământ să aibă strategii 

care să asigure egalitatea de gen și să implice și studenții în acest proces. 

 

În ceea ce privește mecanismele de sprijin social, acestea sunt de 3 tipuri -burse de studiu, subvenții 

de cazare și împrumuturi și pot fi accesate pe durata unui ciclu de studiu normal plus încă un an. 

Bursele de studiu sunt în valoare de 298 de euro lunar de la care se scade impozitarea de 10%. 

Acestea sunt portabile pentru studenții care aleg să experimenteze studiul în străinătate. Subvențiile 

de cazare pot fi de la 27 de euro, până la 201 euro, studenții fiind scutiți de impozit dacă valoarea 

subvenției este de sub 37 de euro. De asemenea, este posibil accesul la un împrumut de 300 de euro 

lunar, valoarea acestuia putând fi de până la 770 de euro pentru studenții de peste 18 ani care nu 

mai locuiesc cu părinții.  

  

Cele mai importante centre universitare dispun și de locuri de cazare pentru studenți, statul oferind 

subvenții pentru fundațiile sau companiile care construiesc astfel de locuri, însă acestea sunt mai 

greu accesibile pentru studenții străini. De asemenea, există localuri special amenajate pentru 

studenți în care aceștia primesc reduceri la mâncare pe baza carnetului de student.  Pe lângă asta, 

studenții mai beneficiază și de reduceri la mijloacele publice de transport, iar cei care nu sunt eligibili 

pentru primirea burselor de studiu sau a subvențiilor pentru cazare și provin din familii cu venituri 
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mici pot beneficia de îndemnizații pentru locuințe care să acopere parțial valoarea cheltuielilor 

legate de cazare pe perioada studiilor. 

 

Cu toate că sistemul pare unul destul de prietenos cu studenții, mai ales din punct de vedere al 

accesului și al sprijinului financiar oferit, se pare că studenții de cele mai multe ori evită să apeleze la 

împrumuturile oferite de stat, datorită incertitudinii găsirii unui loc de muncă imediat după absolvire 

și a imposibilității de returnare a împrumuturilor, preferând să caute alte surse de finanțare, cum ar 

fi locuri sezionere și necalificate de muncă încă din perioada studiilor sau sprijin din partea familiei. 

 

 

 

 

Sistemul macedonian 

 

În Macedonia, există 5 universități de stat, care sunt finanțate de către Guvern dar în care există și 

studenți care plătesc taxe de studiu, și 13 universități private, în care toţi studenții plătesc taxe de 

studiu, numărul total de studenți fiind de aproximativ 80.000. Taxele de studiu în universitățile de 

stat sunt de 600 de euro, din care statul acoperă 200 de euro, iar studenții restul de 400, taxele din  

universitățiile private variind în funcție de specificul și proprietarul instituției.  

 

În ceea ce privește bursele de care pot beneficia studenții macedoneni, acestea se acordă doar în 

universitățile de stat, iar pentru nivelul licență există de trei tipuri, fiecare având o valoare diferită. 

Există burse de performanță în valoare de 65 de euro, burse de studiu în valoare de 49 de euro și 

burse sociale în valoare de 41 de euro. Pentru studenții de la masterat sau doctorat, bursele nu 

urmăresc decât criterii de performanță. Totodată, studenții care provin din familii cu venituri foarte 

mici pot aplica pentru acoperirea întregii taxe de studiu, însă numărul celor care primesc astfel de 

granturi este în general redus. 

 

În ceea ce privește serviciile de cazare și masă, Macedonia dispune de cămine și cantine studențești, 

existând și parteneriate cu mediu privat în vederea facilitării cazării studenților și primirii de reduceri 

la prețurile pentru mâncare. Studenții trebuie să aplice anual pentru un loc la cămin, numărul 

acestora fiind de aproximativ 8.000 la nivelul Macedoniei. Taxele pentru cămin variază între 30 și 40 

de euro, în condițiile în care chiria pentru un apartament cu 2 camere în Skopje este de la 200 la 400 

de euro, însă calitatea căminelor nu este foarte bună.  

 

Există locuri speciale în universități acordate pentru studenții din minoritățile etnice (sârbi, turci, 

valahi, romi) și chiar o universitate specială pentru studenții albanezi, în care toate programele de 

studiu se desfășoară în limba albaneză. 

 

În ceea ce privește studenții cu dizabilități, aceștia sunt scutiți de plata taxei de studiu și 

universitățile sunt obligate să ofere facilitățile necesare participării acestora la procesul educațional. 

Cu toate acestea, nu există date publice cu privire la accesul studenților cu dizabilități în 

învățământul superior. 
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Totodată, pentru studenții de etnie macedonă din afara granițelor și pentru copiii cadrelor militare 

educația este gratuită, aceștia fiind scutiți de toate taxele - taxa de școlarizare, taxa de cazare, 

materiale de studiu etc. . De asemenea, studenții cărora le-a decedat un părinte pot primi o formă 

de sprijin social lunară din partea statutului. 

 

Pe lângă acestea, toți studenții beneficiază de asigurare medicală și de posibilitatea de a accesa un 

voucher de 220 de euro pentru achiziționarea unui calculator. 

 

Toate aceste servicii de sprijin social se acordă doar până la vârsta de 26 de ani pentru toți studenții. 
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VI. Workshop -Sistemul perfect de servicii sociale pentru studenți 

Facilitatori:  

Rok Primozic, vicepreședinte ESU 

Taina Moisander, vicepreședinte ESU 

  

În acest workshop, pe baza cunoștințelor pe care le-au dobândit de-alungul celor 4 sesiuni, 

participanții au fost împărțiți în grupuri de lucru și au creionat sisteme ”ideale” de servicii sociale 

pentru studenți, din perspectiva lor. 

 

Studenții au considerat că accesul la învățământul superior pentru cel puțin 1 program de studiu 

pentru fiecare nivel (licență, masterat, doctorat) ar trebui să fie gratuit pentru toată lumea, 

finanțarea  educației, ca bun și responsabilitate publică, făcându-se de către stat. Pe lângă aceasta, 

universitățile ar trebui să dezvolte strategii de dezvoltare și încurajare a diversității în învățământul 

superior, luând măsurile necesare pentru ca grupurile dezavantajate să aibă șanse egale în ceea ce 

privește accesul la educație. Statele ar trebui să dezvolte mecanisme alternative și flexibile de acces 

în învățământul superior, oferind posibilitatea ca orice formă de educație anterioară să fie luată în 

considerare în procesul de admitere. De asemenea, granturile ar trebui să fie portabile atât pe 

teritoriul statului respectiv, cât și în exteriorul acestuia, pentru stimularea și facilitarea mobilităților 

și în vederea oferirii cât mai multor studenți a șansei de dezvoltare în locuri în care potențialul le 

poate fi fructificat la maximum. 

 

În ceea ce privește bursele, studenții consideră că acestea ar trebui să fie de două feluri: burse de 

performanță și burse sociale. Bursele de performanță ar trebui să încurajeze și șă răsplătească 

studenții merituoși pentru rezultatele academice obținute, având o valoare motivantă și care să 

acopere valoarea unor abonamente la reviste de specialitate sau materiale de studiu. Cele sociale ar 

trebui să susțină financiar studenții care nu își pot permite altfel să participe la procesul educațional, 

nefiind luate în calcul criterii de performanță, decât cele minime pentru trecerea anului – 

acumularea numărului minim de credite pentru promovare, valoarea unei burse acoperind cel puțin 

cheltuielile minime de cazare, masă și materiale de studiu. 

 

Numărul locurilor de cazare ar trebui să fie suficient de mare astfel încât să acopere toate cererile 

studenților sau să existe forme de cazare alternativă pentru care studenții să poată primi subvenții 

din partea statului. Procesul de repartizare al acestor locuri ar trebui să țină cont atât de 

performanțele academice ale studenților, cât și de nevoile lor sociale, existând locuri speciale pentru 

fiecare dintre aceste 2 categorii. Prețurile pentru cazare ar trebui să fie accesibile studenților, 

condițiile  bune, iar studenții ar trebui să aibă acces la facilități (bucătărie, spălătorie, săli de lectură, 

internet etc.) menite să le asigure un trai decent. De asemenea, cantinele ar trebui să aibă un 

program flexibil, să fie curate și să aibă mâncare bună la prețuri accesibile pentru studenți. 

 

Universitățile ar trebui să se preocupe de situația studenților proveniți din grupuri dezavantajate, să 

colecteze date anual și să adopte noi măsuri pentru creșterea accesului acolo unde identifică 

probleme. De asemenea, acestea ar trebui să se adapteze nevoilor tuturor studenților, dezvoltând 

mecanisme pentru integrarea tuturor categoriilor de studenți cu nevoi speciale.  
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Studenții consideră serviciile sociale academice un factor cheie pentru integrarea studenților în 

comunitatea academică și sunt de părere că universitățile ar trebui să le acorde o atenție 

importantă. Aceștia consideră că studenții ar trebui să aibă la dispoziție servicii de consiliere și 

orientare în carieră de bună calitate, atât înainte – pentru a-i ajuta să își aleagă responsabil și 

informat viitoarea carieră, cât și pe perioada studiilor – în scopul facilitării integrării lor pe piața 

muncii. De asemenea, studenții consideră necesară dezvoltarea unui sistem de tutoriat eficient 

pentru studenți, în special pentru a-i ajuta pe cei cu nevoi speciale să se integreze. Traseele 

educaționale ar trebui să fie flexibile, oferindu-le studenților posibilitatea de a reprograma un 

examen sau de a alege forme alternative de învățare. Universitățile ar trebui să se preocupe și de 

studenții străini, facilitându-le adaptarea la un stil de viață și o cultură nouă, oferindu-le totodată 

cursuri gratuite în limba oficială a țării în care vin să studieze. Spațiile universitare ar trebui să 

dispună de internet, iar studenții fără posibilități ar trebui sprijiniți financiar să își poată cumpăra un 

calculator, datorită beneficiilor pe care acestea la au în dezvoltarea personală și academică. 

Totodată, studenții ar trebui încurajați și sprijiniți să participe la conferințe, congrese, traininguri sau 

alte evenimente menite să îi dezvolte pe plan personal și profesional. 

 

Pe lângă acestea, studenții consideră necesare serviciile medicale și de consiliere psihologică în 

cadrul sau în apropierea campusului universitar, gratuitate pentru transportul public local și național 

și facilitarea accesului la activități sportive, culturale sau artistice. Un alt aspect important pe care l-

au sesizat studenții e legat de integrarea în sistemul de învățământ superior a studenților cu familii 

sau care au copii prin oferirea de servicii de îngrijire a copiilor pe durata programului de studiu. 

  

Studenții au conchis că serviciile de sprijin social pentru studenți nu ar trebui să țină cont de vârsta 

acestora și să fie accesibile pentru toți, mai ales în contextul în care învățământul pe tot parcursul 

vieții este una din liniile de acțiune ale Procesului Bologna, iar nevoia creșterii participării populației 

mature la învățământul superior este una evidentă într-o societate în care nevoia de îmbunătăţire a 

pregătirii profesionale sau chiar recalificarea sunt provocări actuale ale pieţei muncii. Mai mult, 

studenții sunt de părere că procesele de asigurare a calității, atât prin reformele internaționale și 

naționale, cât și prin decizii luate în cadrul universităților, ar trebui să țină mai mult cont de 

dimensiunea socială a educației și ar trebui să fie dezvoltați mai mulți indicatori în acest sens.  

 

Discutând despre cât de aplicabil este sistemul creionat de ei în statele care folosesc ca argument 

măsurile de austeritate și lipsa unei finanțări corespunzătoare, aceștia au concluzionat că educația, 

chiar dacă nu este gratuită pentru toată lumea, ar trebui să fie accesibilă pentru toți și să fie 

îndepărtate orice obstacole care stau în calea accesului la învățământul superior pentru un tânăr, 

indiferent de mediul din care provine sau nevoile sale individuale. Totodată, aceștia sunt de părare 

că acolo unde nu există suficiente fonduri, ar trebui să existe o prioritizare eficientă a acestora în 

scopul acoperirii minime a nevoilor legate de costurile de trai și de studiu pentru studenții care nu își 

permit altfel să participe la un program de studiu în învățământul superior. 
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VII.Integrarea studenților cu nevoi speciale în sitemul de învățământ superior. Modelul polonez 

Vorbitor: Anna Rutz, Ofițer pe problema studenților cu dizabilități în cadrul federației studenților din 

Polonia (PSRP) 

Anna Rutz este responsabilă cu politicile federației studenților din Polonia în ceea ce privește nevoile 

studenților cu dizabilități. Este studentă la Universitatea ”Adama Mickiewicza” din Poznan (Polonia) 

și și-a concentrat activitatea în mișcarea studențească în militarea pentru drepturile studenților cu 

dizabilități și creșterea accesului acestora în sistemul de învățământ superior din Polonia. 

 

Pentru a analiza instrumentele implementate de Polonia în vederea integrării tinerilor cu dizabilități 

în învățământul superior, este necesar să se cunoască date privind participarea acestei categorii la 

educație. Astfel, din cei aproximativ 2 milioane de studenți pe care îi avea Polonia în anul 2011, 

30.000 dintre aceștia erau studenți cu dizabilități (1,5%) – 1.700 cu deficiențe de auz (0,085%), 2.300 

cu deficiențe de vedere (0,115%), 9.000 cu handicap fizic sau probleme de mobilitate (0,45%), iar 

17.000 cu alte dizabilități (0,85%). Prin alte dizabilități se pot înțelege deficiențe de comunicare sau 

integrare socială (ex: sindromul Aspenger, tulburările de spectru autist), boli cronice (ex: cancer, HIV, 

epilepsie, diabet) sau tulburări mintale (ex: depresie, schizofrenie, anxietate). 

 

Populația Poloniei este de 38,1 milioane de locuitori, dintre care 3,4 milioane (8,92%) reprezintă 

cetățeni cu dizabilități. Legea de reabilitare socială și încadrare în muncă a persoanelor cu handicap 

definește trei nivele de dizabilități: grave, medii și reduse. În 2011, procentul persoanelor cu 

handicap cu studii superioare a ajuns la 7,1%, iar în cazul populației de vârstă activă a ajuns la 9,4%. 

Cei mai mulți dintre cetățenii cu handicap trăiesc în zone rurale. 

 

În ceea ce privește prevederile legislative legate de participarea studenților cu dizabilități în 

învățământul superior, legea educației din Polonia prevede că printre principalele obiective ale unei 

instituții de învățământ superior ar trebui să se numere și crearea condițiilor necesare pentru 

participarea deplină a persoanelor cu dizabilități în procesul de învățare și cercetare. În cazul 

examenelor de admitere este prevăzut că trebuie să ia în considerare nevoile particulare ale 

studenților cu dizabilități în ceea ce privește procedurile și cerințele de admitere. De asemenea, este 

prevăzut că procesul de predare și învățare trebuie să țină cont de nevoile specifice ale studenților 

cu dizabilități. În acest sens, finanțarea din fonduri publice a universităților urmărește două planuri: 

finanțarea sau co-finanțarea investițiilor materiale, incluzându-le pe cele de care pot beneficia și 

studenții cu dizabilități, și finanțarea mecanismelor necasare pentru includerea studenților cu 

handicap în procesul de învățare.  

 

Studenții cu dizabilități pot accesa granturi de studiu special create pentru aceștia, pentru un ciclu 

din fiecare nivel de învățământ superior, cei care participă la programe de mobilitate de tip Erasmus 

pot primi un grant adițional în acest sens, existând totodată un program al administrațiilor locale 

pentru susținerea persoanelor cu dizabilități. Acest program oferă granturi de studiu pentru 

persoanele cu dizabilități în valoare de 725 de euro, adăugând subvenții adiționale pentru studenții 

cu dizabilități grave și medii în valoare de până la 210 euro. De asemenea, sunt oferite burse pentru 

studenții cu dizabilități cu cele mai bune rezultate (pentru aproximativ 40% dintre aceștia). 
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În ceea ce privește serviciile de sprijin social pentru studenții cu dizabilități, legea le oferă acestora 

mai multă flexibilitate în ceea ce privește participarea la procesul de învățare, studenţii putând alege 

modalități diferite de examinare pe baza nevoilor lor sau chiar participări netradiționale (virtuale) la 

activitățile academice, în cazul unei lungi perioade de incapabilitate de participare fizică.  De 

asemenea, aceștia pot beneficia de asistență personală care să le faciliteze luarea de notițe în timpul 

cursurilor, deplasarea de la o sală de curs la o alta, deplasarea către diferite facilități și baze 

materiale ale universității sau utilizarea resurselor bibliotecii. Studenții cu dizabilități pot accesa și 

servicii de consiliere psihologică, adaptate pentru nevoile lor. Totodată, aceștia pot participa la 

activități sportive special create pentru ei – scrimă, baschet în scaunul cu rotile, înot sau activități de 

îmbunătățire a condiției fizice. 

 

De asemenea, unele universități organizează cursuri de limbajul semnelor atât pentru studenți, cât și 

pentru personalul academic și administrativ, cursuri de pregătire a personalului academic și 

administrativ pentru adaptarea la nevoile specifice alte studenților cu dizabilități și programe de 

consiliere și orientare în carieră adaptate la nevoile acestor studenți. 

 

În ceea ce privește studenții cu deficiențe de auz, aceștia pot beneficia de un interpret în limbajul 

semnelor, de asistență personală pentru luarea notițelor, cursuri de limba engleză desfășurate în 

grupuri mici, cursuri facultative de limbă poloneză, buclă inductivă pentru reducerea zgomotelor din 

exteriorul sălilor de curs (pentru a nu interfera cu sistemele de auz) și camere special amenajate 

pentru nevoile lor în cămine.  

 

Studenții cu deficiențe de vedere pot beneficia de cursuri de orientare în cadrul clădirilor și 

împrejurimilor universității, materiale de studiu în limbaj Braille, sintetizator de citire a textelor sau 

cărți digitale în format audio.  

 

Studenții cu deficiențe locomotorii beneficiază de transport către universitate în autobuze speciale, 

adaptate nevoilor lor, camere adaptate pentru studenții cu scaune cu rotile, activități sportive 

speciale, universitatea fiind totodată nevoită să reducă barierele arhitecturale ce stau în calea 

accesului lor fizic către baza materială a universității.  

 

Cu toate că prevederile legislative sunt menite să creeze un mediu destul de prielnic pentru studenţii 

cu dizabilităţi în ceea ce priveşte accesul, parcurgerea şi finalizarea studiilor în Polonia, una din 

problemele principale cu care se confruntă universităţile în implementarea acestor prevederi este 

legată de finanţarea insuficientă a educaţiei, dublată de lipsa de sprijin şi consiliere din partea 

statului în identificarea celor mai potrivite mecanisme care pot fi implementate în fiecare 

universitate în parte. 

 

Pentru a-și apăra și promova mai bine drepturile în rândul comunității academice, în unele 

universități din Polonia studenții cu dizbilități s-au asociat în organizații ale studenților cu dizabilități. 

Acestea formulează propuneri cu privire la îmbunătățirea condițiilor pentru studenți cu dizabilități, 

organizează campanii de informare și conștientizare, evenimente culturale sau sportive, întâlniri 

periodice în scopul integrării și adaptării acestor studenți în sistemul de învățământ superior și în 

comunitatea studențească, cursuri de dezvoltare personală. 
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Pe lângă acestea, federația națională a studenților din Polonia acordă o atenție deosebită studenților 

cu dizabilități, având în structura sa o persoană care se ocupă exclusiv de problemele acestora, a 

cărui rol este de a reprezenta și promova pozițile studenților cu dizabilități în raport cu Ministerul 

Educației și cu alți actori, de a coopera cu organizațiile pentru studenții cu dizabilități și de a dezvolta 

și încuraja activități pentru îmbunătățirea condițiilor studenților cu dizabilități.  
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VIII. Asigurarea calității serviciilor de sprijin social pentru studenți 

 

A. Perspectiva Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) 

Vorbitor: Oana Sârbu, Șef serviciul de experți și inspectori de specialitate – Acreditare și Asigurarea 

calității, ARACIS 

Oana Sârbu coordonează serviciul de experți din cadrul ARACIS din 2007, este evaluator ENQA și face 

parte din grupul de lucru ENQA – Staff Development. Pe parcursul activității sale în ARACIS a 

participat la numeroase proiecte naționale și internaționale în domeniul asigurării calității în 

învățământul superior, inclusiv la proiectul ”Quest for Quality for Students”, coordonat de ESU în 

scopul creionării viziunii studenților asupra calității educației în contextul reformelor educaționale din 

învățământul superior.  

  

Din perspectiva ARACIS, încă nu se acordă o importanță deosebită serviciilor de sprijin social pentru 

studenți în procedurile de asigurare a calității. Astfel, conform metodologiei de evaluare externă a 

universităților, există un singur indicator în acest sens. Îndeplinirea minimală a standardului este 

determinată de oferirea unui număr minim de servicii sociale, culturale și sportive pentru studenți, 

cum ar fi cazare pentru cel puțin 10% dintre aceștia, facilități sportive, servicii de consilere, toate 

acestea administrate în mod eficient, în timp ce standardul de referință specifică faptul că instituțiile 

de învățământ superior oferă diverse servicii pentru studenți și programe speciale menite să asigure 

o calitate bună a vieții studenților, pe care le monitorizează și evaluează în mod regulat. Conform 

procedurilor de asigurare a calității, universitățile sunt obligate să atingă standardele minime însă 

standardele de referință sunt opționale. Din rapoartele instituționale făcute de ARACIS în urma 

evaluărilor universitățiilor din România, reiese faptul că majoritatea universităților îndeplinesc abia 

standardul minimal, în timp ce foarte puține îl îndeplinesc pe cel de referință. 

 

În schimb, raportându-ne la prioritățile universităților vizavi de oferirea de servicii pentru studenți, 

acestea se concentrează pe oferirea de spații de cazare și masă, facilități sportive, consiliere și 

orientare în carieră, sprijin financiar (burse de merit, burse sociale), servicii medicale și consiliere 

psihologică. Din păcate aceste servicii nu se regăsesc și nu sunt obligatorii în toate universitățile, iar 

unele din acestea pot fi subfinanțate sau cu un număr prea mic de personal angajat. 

 

Motivele care au dus la această situație sunt legate în primul rând de faptul că printre obiectivele 

principale ale procesului de asigurare a calității nu se numără și calitatea serviciilor de sprijin social 

pentru studenți, de aceea calitatea acestora nu este evaluată corespunzător. Pe de altă parte, lipsa 

unei finanțări corespunzătoare a universităților a dus la tratarea cu superficialitate a calității acestor 

servicii, iar universitățile nu și-au dezvoltat o cultură organizațională de asigurare a calității acestor 

servicii. Responsabilitatea dezvoltării unei culturi interne de asigurare a calității care să răspundă 

nevoilor studenților este și a organizațiilor studențești și a studenților în general, întrucât aceștia ar 

trebui să ceară demararea de acțiuni care să le acopere nevoile, atunci când acestea nu se întâmplă 

sau se întâmplă deficitar. 

 

Ca și soluții care să rezolve acestă problemă, metodologia privind evaluările externe instituționale ar 

trebui să acorde o mai mare atenție serviciilor de sprijin social pentru studenți, întrucât acestea 

reprezintă puncte cheie în asigurarea accesului și echității în învățământul superior. Totodată, 
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universitățile ar trebui să își sporească fondurile proprii prin căutarea unor metode alternative de 

finanțare (donații, investiții proprii etc.), iar studenții să pună mai multă presiune pe conducerea 

universităților pentru dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale. 

 

B. Legătura între Asigurarea Calității și Dimensiunea Socială a Educației 

Vorbitor: Anca Prisăcariu, reprezentant al studenților în Registrul European pentru Asigurarea 

Calității în Înățământul Superior (EQAR) 

Anca Prisăcariu activează în mișcarea studențeacă pe domeniul asigurării calității din anul 2009, 

când a participat la mai multe evaluări instituționale ale universităților din România ca student 

evaluator ARACIS. Ulterior, a fost aleasă ca vicepreședinte educațional ANOSR în perioada 2010-2012 

și și-a concentrat activitatea pe dezvoltarea implicării studenților în procesul de asigurare a calității 

la nivel instituțional, național și internațional, prin activitățile întreprinse de ANOSR. În prezent este 

unul din cei 2 delegati ai ESU în Biroul de Conducere EQAR și este implicată în procesul de revizuire a 

Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului 

Superior.  

 

Asigurarea Calității este procesul prin care o instituție poate garanta cu încredere și certitudine că 

standardele și calitatea serviciilor sale educaționale sunt menținute și îmbunătățite în timp 

(incluzând calitatea accesului, al participării și absolvirii învățământului superior pentru toate 

categoriile sociale). Îmbunătățirea Calității reprezintă acțiunile de schimbare pozitivă în scopul 

îmbunătățirii continue a proceselor educaționale din universitate. Cultura calității poate fi înțeleasă 

drept capacitatea unei instituții sau a unui program de studiu de a dezvolta activități de asigurare a 

calității în activitatea de zi cu zi.  

 

Modul în care statele înțeleg procesul de asigurare a calității este diferit, fiecare stat dezvoltându-și 

propria viziune asupra implementării politicilor europene și a aspectelor asupra cărora asigurarea 

calității ar trebui să se concentreze.  

 

În România, de exemplu, evaluarea institutională a fiecărei universități, cât și a programelor de 

studiu este obligatorie din 5 în 5 ani, conform legii, acreditarea fiind influențată de rezultatele 

evaluării. Printre indicatorii evaluați cu impact asupra dimensiunii sociale a educației se numără 

spațiul alocat procesului de învățare raportat la numărul de studenți, numărul de locuri de cazare 

pentru studenți, contribuția proprie a universităților la fondurile de burse sau intrările speciale din 

cladirile universităților create pentru studenții cu dizabilități.  

 

În Finlanda, evaluările externe nu au niciun fel de consecințe formale asupra instituțiilor de 

învățământ superior. Cu toate acestea, toate universitățile au trecut prin procesul de evaluare 

instituțională externă și tratează această problemă cu multă seriozitate. Evaluările nu urmăresc 

indicatori specifici, pe nișe, ci se urmărește dacă mecanismele interne de asigurare a calității sunt 

create și funcționează pentru toate procesele și dimensiunile din universitate, în scopul îmbunătățirii 

calității. Scopul acestor evaluări externe nu este acela de a controla activitatea internă de asigurare a 

calității, ci de a oferi sprijin, asistență și recomandări pe care universitățile le pot utiliza în scopul 

dezvoltării și îmbunătățirii calității educației. Acest lucru se întămplă din cauză că, în viziunea 
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instituțiilor statului, există încredere în sistemul de învățământ superior, iar mecanismele de 

evaluare a calității ajută în dezvoltarea procedurilor și mecanismelor proprii. 

 

Sistemul de asigurare a calității din Suedia nu urmărește activitatea universităților de la niciun nivel 

și nici calitatea vieții studenților, ci este centrată exclusiv pe atingerea rezultatelor învățării, 

bazându-se pe analize individuale. Scopul practicilor de asigurare a calității este acela de a păstra și 

dezvolta instituții de învățământ superior atractive pentru studenți, care se aliniază la standardele 

europene. 

 

În Marea Britanie, procesul de asigurare a calității urmărește toate aspectele legate de participarea 

studenților în învățământul superior. Întreg procesul este responsabilitatea universităților, inclusiv 

recrutarea, pregătirea și setarea obiectivelor evaluărilor externe. În acest sistem comisiile de 

evaluare externă a calității sunt percepute ca grupuri de experți din afara universității care evaluează 

obiectiv îndeplinirea unor ținte în ceea ce privește calitatea educației pe care universitatea și le-a 

asumat și oferă recomandări, contribuind la dezvoltarea calității proceselor educaționale. 

 

În ceea ce privește modul în care dimensiunea socială a educației este tratată în politicile europene 

legate de asigurarea calității, Standardele și Liniile Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul 

European al Învățământului Superior (ESG), documentul central care setează vizunea Asigurării 

Calității în SEIS și care a influențat strategiile și metodologiile naționale în acest sens, are un singur 

punct în care tratează dimensiunea socială a educației, care prevede urmăoarele: ”Resursele pentru 

învățare și sprijin acordat studenților: Instituțiile de învățământ superior ar trebui să se asigure că 

resursele disponibile pentru susținerea studenților în procesul de învățare sunt adecvate și suficiente 

pentru fiecare program de studiu oferit”. De asemenea, documentul ”Linii directoare pentru 

Asigurarea Calității în învățământul superior transfrontalier”, lansat de Organizația Națiunilor Unite 

pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OECD), prevede că ”Actorii trebuie să susțină dezvoltarea calităţii unui învățământ 

superior transfrontalier care să răspundă nevoilor umane, sociale, economice și culturale ale 

studenților”. 

 

Corelarea procesului de asigurare a calității cu dimensiunea socială a educației reprezintă o 

provocare, întrucât statele nu văd momentan o conexiune directă între cele două, însă rolul 

dimensiunii sociale a educației este unul extrem de important pentru dezvoltarea coerentă și 

comprehensivă a învățământului superior, lucru recunoscut inclusiv de miniștrii educației din SEIS în 

cadrul comunicatelor ministeriale ale Procesului Bolgna. Asigurarea egalității de șanse în 

învățământul superior nu ar trebui să fie tratată doar ca o chestiune de justiție socială, ci și ca o 

chestiune de îmbunătățire și consolidare a calității învățământului superior, iar internaționalizarea 

nu poate fi atinsă cu adevărat decât dacă un grup diversificat de studenți și profesori devin mobili, 

de aceea este crucial să urmărim și aceste aspecte în momentul în care definim metodologii și 

indicatori de asigurare a calității. Acestea ar trebui să facă instituțiile de învățământ superior să își 

seteze obiective în acest sens și să creeze strategii pentru îndeplinirea acestora.  

 

Procesul de asigurare a calității ar trebui să își întărească rolul de monitorizare regulată și 

îmbunătățire a accesului și a ratei de absolvire a învățământului superior pentru grupurile 
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subreprezentate. În acest sens, asigurarea calității ar trebui să dezvolte capacitatea instituțiilor de 

învățământ superior de a identifica și rezolva obstacolele ce stau în calea studenților din grupurile 

subreprezentate, să influențeze angajamentele instituțiilor în ceea ce privește dimensiunea socială a 

educației și să asigure oferirea și funcționalitatea serviciilor sociale de bună calitate pentru studenți.  

 

Nu putem vorbi de educație de calitate decât dacă aspectele legate de serviciile sociale sunt de 

calitate. Nu este suficientă definirea unei liste limitate de indicatori și standarde pentru dimensiunea 

socială a educației, dacă întreg procesul de asigurare a calității nu promovează dimensiunea socială a 

educației ca parte vitală în construirea unei educații de calitate. Listele de indicatori și standarde 

sunt întotdeauna limitate, raportându-ne la diversitatea din SEIS, însă această diversitate nu trebuie 

niciodată folosită ca o scuză.  

 

 

C. Perspectiva Organizației Europene a Studenților (ESU)   

Liliya Ivanova, membru în Biroul de Conducere ESU 

Liliya Ivanova este originară din Bulgaria și este unul din membrii Biroului de Conducere ESU 

responsabili de domeniul implicării studenților la nivel european în procesul de asigurare a calității în 

învățământul superior. În prezent, coordonează unul dintre cele mai importante proiecte ale ESU în 

domeniul asigurării calității – QUEST, care dorește să definească o viziune generală a studenților 

asupra modului în care studenții percep calitatea învățământului superior în contextul reformelor 

educaționale din Europa.  

 

Asigurarea Calității reprezintă una dintre liniile de acțiune ale Procesului Bologna, Comunicatul 

Ministerial de la Berlin din 2003 specificând faptul că ”în conformitate cu principiul autonomiei 

instituționale, responsabilitatea principală pentru asigurarea calității în învățământul superior revine 

fiecărei instituții de învățământ superior în parte”.  

 

Totodată, comunicatul a invitat Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul 

Superior (ENQA) să dezvolte, alături de alți actori, un set de standarde și proceduri pentru asigurarea 

calității. Ca urmare a acestei invitații, în anul 2005 a fost adoptat documentul ”Standardele și Liniile 

Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al Învățământului Superior” (ESG), la 

propunerea grupului E4 din care face parte ENQA, ESU, Organizația Europeană a Universităților 

(EUA) și Asociația Europeană a Instituțiilor din Învățământul Superior (EURASHE). 

 

Tot la propunerea grupului E4, în 2008 a fost lansat Registrul European pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior, structură care cuprinde cele mai importante agenții națioanele pentru 

asigurarea calității, având rolul de a crește calitatea acestora și permițând astfel universităților să 

aleagă între o agenție locală sau una dintr-o altă ţară, dacă aceasta este compatibilă. 

 

În ceea ce privește implicarea ESU în procesul de asigurare a calității, federația face parte din grupul 

E4 mai sus menționat, format din organizațiile europene care cooperează și sunt consultate în 

legătură cu aspecte ce țin de asigurarea calității în Procesul Bologna. De asemenea, este implicată în 

Programul de Evaluare Instituțională (IEP) al EUA, prin care se oferă servicii de evaluare externă 

pentru universități și totodată în evaluările externe ale agențiilor de asigurarea calității făcute de 
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ENQA. Asigurarea calității în învățământul superior reprezintă un obiectiv principal în activitatea 

ESU, progresele și implementarea prevederilor Procesului Bologna în acest sens fiind monitorizate 

prin intermediul a diferite studii (Exemplu: Bologna with Students Eyes). ESU gestionează și un grup 

de studenți experți în asigurarea calității, al cărui rol este să dezvolte implicarea studenților în 

procesul de asigurare a calității și să participe la evaluări instituționale externe. De asemenea, ESU a 

fost și este implicată în dezvoltarea Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calității în 

Spațiul European al Învățământului Superior (ESG), care în prezent se află în proces de revizuire, și 

este parte activă a proiectului de Cartografiere a Implementării ESG în SEIS (MAP-ESG).  

 

ESG este un document care conține un set de principii generale pentru asigurarea calității în 

învățământul superior din SEIS, fară să conțină proceduri sau reglementări care trebuie adoptate la 

nivel național, așa cum era estimat inițial, lăsând implementarea acestor principii la autonomia 

sistemelor naționale. Documentul prevede ce ar trebui să facă universitățile, nu cum ar trebui să facă 

și nu există standarde de calitate în acest sens. Principiile promovate sunt împărțite pe 3 nivele de 

acțiune – asigurarea internă a calității în instituțiile de învățământ superior, asigurarea externă a 

calității realizată de către agențiile de asigurare a calității și asigurarea calității agențiilor de 

asigurarea calității. Principiile de bază ale documentului sunt responsabilitatea instituțională pentru 

asigurarea calității, participarea actorilor, inclusiv a studenților, diversitatea modalităților de 

abordare a asigurării externe a calității și sensibilitatea diferitelor contexte.  

 

Partea întâi a ESG își concentrează atenția asupra a ceea ce ar putea fi considerate condițiile 

prealabile asigurării unui proces educațional de calitate. Acestea acoperă o gamă largă de domenii, 

inclusiv: asigurarea calității cadrelor didactice (Standardul 1.4), resursele pentru învățare și sprijin 

acordat studenților (Standardul 1.5), sistemele de informații (Standardul 1.6) și informarea publică 

(Standardul 1.7).  

Standardul 1.5 prevede că ”Instituțiile de învățământ superior ar trebui să se asigure că resursele 

disponibile pentru susținerea studenților în procesul de învățare sunt adecvate și suficiente pentru 

fiecare program de studiu oferit”, iar linia directoare spune că ”Pe lângă profesorii lor, studenții au la 

dispoziție o serie de resurse care să îi ajute în procesul de învățare. Acestea variază de la resurse 

fizice, cum ar fi bibliotecile sau facilitățile oferite de calculator, la resurse umane sub formă de tutori 

sau consilieri. Resursele și alte mecanisme de sprijin al învățării ar trebui să fie ușor accesibile pentru 

studenți, proiectate pe baza nevoilor lor și deschise la feedbackul oferit de cei care le utilizează. 

Instituțiile de învățământ superior ar trebui să monitorizeze, revizuiască și îmbunătățească în 

permanență eficiența serviciilor de sprijin pentru studenți”. 

 

Raportul de Implementare al Procesului Bologna din 2012, realizat de BFUG, confirmă faptul că 

asigurarea calității se focusează pe procesul de predare/învățare, în timp ce serviciile de sprijin social 

pentru studenți sunt în general excluse. 

 

În raportul ESU privind ESG lansat în 2012, se specifică faptul că standardul 1.5 privind resursele 

pentru învățare și sprijin acordat studenților, este formulat într-o manieră în care lasă loc de 

interpretări, studenții recomandând ca principiile generale ale Procesului Bologna, în special cele 

legate de accesul și participarea echitabilă în învățământul superior, precum și lărgirea accesului, să 

fie mai clar specificate în cadrul ESG. În ceea ce privește scopul ESG, ESU e de părere că pentru a 
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atinge obiectivele legate de dimensiunea socială în general și problema accesului în mod specific, ar 

trebui dezvoltate referințe mai clare, cum ar fi: transparentizarea procedurilor de acces, structuri de 

sprijin pentru studenți în cadrul instituțiilor de învățământ superior, personal didactic incluziv și 

pregătit să răspună nevoilor unor studenți cu nevoi diverse, practici diversificate de învățare și 

evaluare etc. Mai mult, importanța esențială în integrarea accesului și a dimensiunii sociale a 

învățământului superior în dezvoltarea proceselor de evaluarea internă și externă a calității ar trebui 

să fie subliniată și în ESG.  
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Anexa 1 – 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 
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- 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) 
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Anexa 2 – Lista de participanți 

 

Numele Țara 

Sergey Kocharyan Armenia 

Sargis Asatryants Armenia 

Blazhe Todorovski Macedonia 

Davor Vrgovikj Macedonia 

Gorjan Angelovski Macedonia 

Kiril Spiroski Macedonia 

Luka Krzalovski Macedonia 

Liliya Ivanova Bulgaria 

Borislav Asenov Iliev Bulgaria 

Neli Zdravkova Boseva Bulgaria 

Anna Rutz Polonia 

Christoffer Anderson Finlanda 

Mikko Valtonen Finlanda 

Taina Moisander Finlanda 

Danijela Varat Serbia 

Tijana Isoski Serbia 

Nevena Vuksanovic Serbia 

Rok Primozic Slovenia 

Robert Santa România 

Anitoaei Madalina România 

Razvan-Alexandru Radu România 

Murarasu Luciana Ionela România 

Ciurea Valentin Alexandru România 

Oniga Sebastian România 

Ana Maria Radoi România 

Anca Mărgineanu România 

Andreea Petruț România 

Brîndușa Lungu România 

Cristi Popescu România 

Delia Gologan România 

Mihai Dragoș România 

Călin Cociș România 

Iulia Flavia Miron România 

Diana Buturcă România 

Edwald-Viktor Ghillich România 

Monica Ștefana Ioneasa România 

Andreea Izabela Vug România 

Alexandru Moisescu România 

Daniel Tănasie România 
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Florina Bobolea România 

Robert Kristof România 

Iulia Natalia Faur România 

Patricia Couți România 

Natalia Constantinescu România 

Gabriela Coman România 

Ioana Aramă România 

Maria Virginia Ros România 

Mihai Chelariu România 

Dragoș Ionuț Ciobanu România 

Dragoș Cristian Dumitru România 

Andrada Alina Oprea  România 

Draga Ana-Maria România 

Raul Dumitrascu România 
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Anexa 3 – Programul Conferinței 

 

ZIUA 1 (21 Februarie 2013) 

 

17:00 – 17:45 Sesiune introductivă 

Discursuri de deschidere: 

 Mihai Dragoș, ANOSR; 

 Rok Primozic, ESU; 
 

17:45 – 18:00 Pauză de cafea 

 

18:00 – 19:00 Sesiunea 1  

 

Dimensiunea socială a educației în politicile europene (accesșiechitateîn Procesul Bologna, strategiile 

Comisiei Europene și ale altor actori relevanți la nivel european) 

Vorbitor:Taina Moisander, vicepreședinte ESU 

 

Perspectiva studenților asupra politicilor europene de acces și echitate în învățământul superior 

(Implementarea Procesului Bologna din perspectiva studentilor, poziția ESU privind dimensiunea 

socială a educației)  

Speaker: Nevena Vuksanovic, membru Biroul de Conducere ESU 

 

19:00 Cină 

 

22:00 Seară socială 

 

Ziua 2 (22 Februarie 2013) 

 

10:00 – 11:20 Studiu de caz -  România 

 

Drepturile studenților din România 

Vorbitor: Mihai Dragoș, președinte ANOSR;  

 

Politici naționale și mecanisme de acces și echitate în Învățământul Superior  

Vorbitor: Daniela Alexe, UEFISCDI;  

 

11:20 – 11:40 Pauză de cafea 

 

11:40 – 13:00 Ateliere de lucru paralele: Modele de sisteme de servicii de sprijin social pentru 

studenți (partea 1) 

Facilitatori:  

Rok Primozic, vicepreședinte ESU 

Blazhe Todorovski, membru Biroul de Conducere ESU 

Mikko Valtonen, președinte federația studenților de la universitățile de științe aplicate din Finlanda 
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Christoffer Anderson, ofiței internațional la federația studenților de la universitățile de științe aplicate 

din Finlanda 

 

13:00 – 14:40 Pauză de masă 

 

14:40 – 16:00 Ateliere de lucru paralele: Modele de sisteme de servicii de sprijin social pentru 

studenți (partea 2) 

Facilitatori:  

Rok Primozic, vicepreședinte ESU 

Taina Moisander, vicepreședinte ESU 

 

16:00 – 16:20 Pauză de cafea 

 

16:20 – 18:00 Sesiune plenară 

 

Studiu de Caz: Integrarea studenților cu nevoi speciale în sistemul de învățământ superior din 

Polonia 

Vorbitor: Anna Rutz, federația studenților din Polonia 

 

Concluziile atelierelor de lucru paralele 

Vorbitor: Rok Primozic, vicepreședinte ESU 

 

18:00 – 19:00 Cină  

 

21:00 Seară socială 

 

Ziua 3 (23 Februarie 2013) 

 

10:00 – 11:20 Atelier de lucru: Implicarea studenților în dezvoltarea serviciil de sprijin social pentru 

studenți 

Vorbtor: Mihai Dragoș, președinte ANOSR 

 

11:20 – 11:40 Pauză de cafea 

 

11:40 – 13:00 Panel: Calitatea serviciilor de sprijin social pentru studenți 

Vorbitori: 

Oana Sârbu, ARACIS 

Anca Prisăcariu, reprezentant al studenților în EQAR 

Liliya Ivanova, ESU 

 

13:00 – 15:00 Pauză de masă 

 

15:00 – 20:00 Vizită în București 
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20:00 – 22:00 Cina 

 

22:00 Seară socială 

Ziua 4 (24 Februarie 2013) 

 

10:00 – 11:00 Sesiune de încheiere – concluzii finale 

Vorbitori: 

Delia Gologan, raportor general al evenimentului 

Mihai Dragoș, președinte ANOSR 

 

 

  


