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Cuvânt de început 

 

Simate cititorule,   

 

Anul 2012 a reprezentat pentru România  un moment cheie în relația 

internațională cu actorii cei mai importanți din domeniul educației, 

fiind gazda a trei dintre cele mai importante evenimente europene în 

acest sens: Conferința Ministerială a Spațiului European al 

Învățământului Superior (EHEA Ministerial Conference) – întâlnirea 

Miniștrilor Educației din țările care și-au asumat Procesul Bologna în 

vederea discutării statusului implementării și trasării de noi direcții și 

obiective, Forumul Politicilor Bologna (Bologna Policy Forum) – 

desfășurat în paralel cu Conferința Ministerială în scopul dezvoltării dialogului și cooperării 

internaționale în cadrul Procesul Bologna şi Adunarea Generală a Organizației Europene a 

Studenților (Board Meeting of ESU) – forul suprem de decizie al studenților la nivel european 

în care aceștia și-au stabilit prioritățiile pentru următorul an. 

 

Sărbătorind 2 ani de la lansarea oficială a Spațiului European al Învățământului Superior 

(SEIS), Miniștrii Educației, cu o contribuție semnificativă a studenților, au adoptat 

Comunicatul Ministerial de la București, stabilind astfel prioritățile reformelor educaționale 

din Europa pentru următorii 3 ani. 

 

Pornind de la acestea, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 

a realizat acest studiu pentru a prezenta percepția studenților cu privire la implementarea 

reformelor aduse de Procesul Bologna în politicile și mecanismele naționale. Scopul acestui 

studiu este de a reflecta o imagine de ansamblu asupra modului în care România reușește 

să pună în practică direcțiile politicilor educaţionale asumate la nivel internațional și felul în 

care eforturile făcute în acest sens sunt percepute de către studenți, cei asupra cărora se 

resfrâng,  în calitate de principali beneficiari ai actului educaţional. Considerăm că, pe lângă 

datele furnizate de universităţi cu privire la modul în care sunt implementate politicile şi 

recomandările internaţionale, este absolut necesar să fie luată în calcul și percepția 

studenților în acest sens, pentru a ne putea construi o imagine clară și completă asupra 

realităţii în care se află sistemul de învățământ superior din România.  În viziunea ANOSR, 

procesul de elaborare al politicilor trebuie să fie bazat pe consultarea și dialogul cu toți 

actorii implicați și trebuie asigurate mecanisme speciale de colectare și integrare a perceției 

și opiniilor acestora. 

 

Deşi Raportul Naţional de Implementare a Procesului Bologna a fost deja realizat în 

România, acesta nu poate fi considerat complet şi relevant pentru fundamentarea viitoarelor 

politici naționale, întrucât în cadrul procesului de realizare a acestuia opinia studenţilor nu a 

fost luată în considerare. 

 

Necesitatea contribuţiei studenţilor în realizarea politicilor educaţionale din România este 

susţinută şi garantată prin politicile internaţionale care s-au înmulţit odată cu evoluţia 

Procesului Bologna. În cadrul Conferinţei Ministeriale de la Praga (2001), Miniştrii Educaţiei 

au afirmat faptul că studenţii trebuie să participe şi să influenţeze organizarea şi conţinutul 
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politicilor educaţionale din cadrul universităţilor, iar în cadrul Conferinţei Ministeriale de la 

Berlin (2003) studenţii au fost recunoscuţi ca membri cu drepturi depline ai comunităţii 

academice şi parteneri egali în guvernanţa învăţământului superior. În cadrul Conferinţei 

Ministeriale de la Budapesta (2010), Miniştrii Educaţiei au reafirmat rolul studenţilor ca actori  

cheie în dezvoltarea Spaţiului European al Învăţământului Superior, în dobândirea 

cunoştinţelor şi competenţelor necesare pentru viitoarele lor cariere, dar şi pentru formarea 

acestora ca cetăţeni care să susţină dimensiunea democratică a societăţii. Importanţa 

participării studenţilor a fost readusă pe agenda publică cu ocazia întâlnirii ministeriale de la 

București: „Ne angajăm să sprijinim implicarea studenților, a cadrelor didactice și altor 

categorii de personal în structurile de guvernanță de la toate nivelurile” [30]. 

Subliniem pe această cale importanţa care trebuie acordată monitorizării constante  a 

implementării politicilor naționale din educație, pentru a putea evalua măsura în care 

acestea şi-au atins obiectivele stabilite, impactul asupra grupului țintă și satisfacția acestora 

ca beneficiari. Prezentul studiu va fi un pilon important în dezvoltarea viitoarelor politici 

educaţionale propuse și promovate de ANOSR. Ne dorim ca acesta să fie considerat un 

reper conţinând poziţia studenţilor în raport cu politicile din domeniul educaţiei care urmează 

a fi elaborate şi implementate. 

 

 

Cu respect, 

Mihai Dragoş,  

Președinte ANOSR 
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Sumar executiv 

Procesul Bologna a pornit de la ideea creării unui cadru de reforme şi politici care să 

contribuie la creşterea gradului de compatibilitate şi comparabilitate a sistemelor naţionale 

de învăţământ superior din Europa, la nivel internațional. În ciuda impactului anumitor 

reforme şi a eforturile depuse în vederea realizării de progrese în învăţământul superior, 

ANOSR remarcă şi în acest an faptul că realitatea cu care studenţii se confruntă zi-de-zi în 

mediul universitar nu corespunde cu asumările şi angajamentele României la nivel 

internațional. 

Implementarea Procesului Bologna în România în contextul socio-economic actual 

Actuala criză economică şi socială a condus la efecte negative care s-au resimţit şi au 

influenţat evoluţia politicilor educaţionale în România, cu precădere sub aspectul 

subfinanţării acestui domeniu, precum şi în ceea ce priveşte scăderea locurilor de muncă, 

fapt ce a influenţat gradul de angajabilitate a absolvenţilor de învățământ superior și 

perspectivele viitoare ale actualilor studenți. Acum, mai mult ca niciodată, sistemul de 

învăţământ superior are rolul de a revigora şi reda relevanţa educaţiei, pentru ca aceasta să 

contribuie eficient la dezvoltarea de competenţe în rândul cetăţenilor români, care să ajute 

societatea să depăşească actuala criză. 

În acest context, dar și având în vedere faptul că ultimii doi ani au reprezentat o perioadă de 

reformă puternică în sistemul de educație din România, ANOSR și-a propus să evidențieze 

perspectiva studenților cu privire la modul de implementare a liniilor de acțiune ale 

Procesului Bologna pe plan național, promovând în același timp următoarele principii 

fundamentale pe care educația trebuie să se bazeze:  

 

 Finanțarea publică a educației (statul trebuie să fie principalul actor care se implică în 

finanțarea corespunzătoare a educției); 

 Educația trebuie să fie accesibilă, echitabilă, inclusivă și liberă de orice fel de 

prejudecăți și forme de discriminare, permițând accesul la educație și sprijin pe tot 

parcursul procesului educațional pentru orice cetățean care își dorește acest lucru, 

independent de mediul din care provine sau caracteristicile lui; 

 Asigurarea unui proces educațional de calitate la toate nivelurile; 

 Participarea studenților la procesul decizional de la toate nivelurile; 

 Plasarea studenților în centrul procesului educațional; 

 Promovarea și susținerea mobilităților studențești ca instrumente de formare 

academică a studenților și de dezvoltare a Spațiului European al Învățământului 

Superior; 

 Creșterea gradului de angajabilitate a studenților și corelarea studiilor cu piața 

muncii; 

 Stabilirea unui cadru al calificărilor care să se integreze în viziunea europeană și 

care să faciliteze dezvoltarea învățării pe tot parcurul vieții și recunoașterea formelor 

de educație parcurse anterioar; 

 Dezvoltarea unui cadru în care orice formă de învățare să poată fi recunoscută; 
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Plecând de la aceste principii, ANOSR a prezentat mai jos opinia studenților, afirmând în 

același timp că educația este singurul mecanism prin care o societate poate să evolueze 

natural, să devină mai puternică și mai solidă.  

 

Structura studiului: 

Prezentul studiu a fost împărţit pe mai multe domenii, în acord cu liniile de acţiune ale 

Procesului Bologna: Dimensiunea socială a Educației, Angajabilitatea, Cadrul Calificărilor, 

Asigurarea Calităţii, Mobilităţile studenţeşti, Învăţământul Centrat pe Student, Învățarea pe 

tot parcursul vieţii, Recunoașterea studiilor și Dezvoltarea de Instrumente de Transparență. 

Fiecare capitol al studiului cuprinde trei părți principale: prezentarea legislației naționale, 

prezentarea percepției studenților și oferirea de recomandări în vederea îmbunătățirii 

politicilor și mecanismelor în acord cu liniile de acțiune analizate.   

 

Concluzii: 

 Dimensiunea socială a educației are nevoie de o atenție specială din partea 

universităților și a decidenților de la nivel național. În contextul unei reforme căreia îi 

lipsește o viziune coerentă privind această dimensiune, mecanismele și 

instrumentele propuse și implementate nu reușesc să asigure incluziunea categoriilor 

defavorizate, cu atât mai mult cu cât definirea lor, în vederea identificării nevoilor 

specifice, este amânată. Date fiind inechitățile sociale, lipsa participării la educației a 

categoriilor sociale defavorizate și finanțarea insuficientă a educației, România 

trebuie să ajusteze măsurile actuale cu măsuri afirmative de incluziune socială, 

susținute de o finanțare corespunzătoare. Reafirmăm faptul că fără o reevaluare  a 

viziunii statului față de dimensiunea socială a educației, învățământul superior nu își 

atinge obiectivele în termeni de echitate, acces și diversitate. Considerăm că 

responsabilitatea statului față de societate se reflectă în modul în care tratează 

educația și nevoile studenților. 

 

 Angajabilitatea studenților trebuie să devină un concept cheie în stabilirea politicilor 

educaționale, iar rolul principal în acest sens ar trebui să îl joace universitățile. 

Dezvoltarea competențelor transversale și întărirea legăturii cu angajatorii trebuie să 

fie în lista de priorități a oricărei instituții de învățământ superior. Mai mult, 

angjabiliatea trebuie să devină un aspect cuantificabil, iar universitățile trebuie să 

dezvolte mecanisme de monitorizare a inserției pe piața forței de muncă precum și 

de analiză a nevoilor forței de muncă, care să stea la baza dezvoltării reformelor din 

curriculă. 

 

 Cadrul Calificărilor trebuie să fie implementat respectând nevoile de dezvoltare ale 

studenților și de adaptare pe piața muncii şi, o dată cu implementarea lui, să 

determine o reformă a curriculei actuale, realizată cu implicarea studenților și a 

anagajatorilor. 

  

 Asigurarea calității trebuie să devină o filosofie în definirea sistemelor de educație. 

Un rol esențial îl dețin aici instituțiile specializate în domeniu care trebuie să insiste 
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prin oferirea de recomandări universităților pentru a îmbunătății constant procesul de 

asigurare a calității și astfel, sistemul educațional în sine. ANOSR subliniază 

importanța perceperii acestui proces ca pe o oportunitate pentru universități de a-și 

îmbunătăți și dezvolta continuu procesele de asigurare internă a calității cu scopul 

conturării unei culturi participative în cadrul instituției și nu ca fiind un proces exclusiv 

de evaluare și bifare a unor standarde îndeplinite. În acest sens, subliniem 

importanța dezvoltării de mecanisme care să ducă la atingerea acestor obiective, iar 

sistemele de audit intern și calitate internă, ambele cu participarea activă a 

studenților, trebuie să devină practici în toate universitățile din România! 

 

 Mobilitățile studențești reprezintă în momentul de față unul dintre cele mai greu de 

accesat instrumente de dezvoltare academică. Deși acestea au beneficiat de o 

oarecare îmbunătățire în ultimii ani, sprijinul acordat de universități nu a fost și încă 

nu este suficient în acest sens. Reafirmăm importanța implicării reale a universităților 

în diversificarea experiențelor de învățare ale studenților și sprijinirea acestora în 

accesarea diferitelor programe de mobilitate externă din punct de vedere financiar și 

nu numai. Sperăm astfel să se poată depăși o parte din barierele actuale ce stau în 

calea accesării acestui instrument. Totodată, constatăm că mecanisme naționale 

care să faciliteze desfășurarea de mobilități interne nu există în prezent, fapt care 

face aproape imposibilă accesarea mobilităților interne de către studenți.  

 

 Învățământul Centrat pe Student trebuie să reprezinte viziunea care setează modul 

în care procesul educațional este reglementat și organizat. Univesitățile, cu deplina 

constribuție a cadrelor didactice și a studenților, trebuie să dezvolte mecanisme de 

adaptare continuă la nevoile diverse de învățare ale studenților. Plasarea studentului 

în centrul procesului educațional și transferul de decizie de la cadrele didactice la 

studenți (asigurând autonomia în învățare) reprezintă premisa dezvoltării unor 

cetățeni resposabili și implicați.     

  

 Învățarea pe tot parcursul vieţii trebuie privită ca un instrument cheie în lărgirea 

accesului la educație și în pregătirea populației pentru a face față cu succes tuturor 

schimbărilor din societate, de a reduce rata sau combate șomajul și de a crește 

nivelul general de calificare a populației, concomitent cu ridicarea nivelului de trai al 

acesteia. În aces sens, instrumentele specifice acestei dimensiuni a sistemului 

educațional trebuie neapărat să devină funcţionale şi să-și crească popularitatea în 

rândul studenților și al societății în general, reprezentând o preocupare permanentă a 

furnizorilor de activități educaționale.  

 

 Recunoașterea studiilor este esențială în promovarea mobilităților și a învățării pe 

tot parcursul vieții. Integrarea reală a României în acest Spațiul European al 

Învățământului Superior nu este posibilă fără un sistem funcțional prin care diferitele 

experiențe de învățare să fie recunoscute.  
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Metodologie 

Prezentul studiu se fundamentează pe opinia liderilor studenţilor din România cu privire la 

impactul politicilor adoptate de stat şi universităţi în vederea implementării Procesului 

Bologna în România. Analiza urmărește să evidenţieze percepția organizațiilor studențești 

cu privire la modul în care eforturile depuse în scopul implementării politicilor și reformelor 

asumate de statul român la nivel internațional se resimt în realitățile din universități. 

Totodată, acesta reprezintă un document reper în ceea ce privește poziţia studenţilor în 

raport cu  politicile din domeniul educaţiei care urmează a fi elaborate şi implementate 

 

1.Întrebări de cercetare 

Principalele întrebări la care ANOSR a încercat să găsească un răspuns prin prezenta 

cercetare au fost: 

 În ce măsură se reflectă prevederile asumate de către Miniştrii Educaţiei în cadrul 
Conferinţelor Ministeriale în realitatea resimţită de studenţi în universităţile din 
România? 

 În ce măsură răspund actualele politici educaţionale la nevoile reale ale studenţilor 
din România? 

 

2.Metoda de cercetare utilizată 

Având în vedere principalele obiective ale prezentului studiu, precum şi grupul de 

respondenţi vizat, putem cataloga demersul de cercetare parcurs ca fiind unul calitativ, 

întrucât în cadrul acestuia a fost luată în considerare doar perspectiva unei singure categorii 

de beneficiari, subiectivitatea răspunsurilor acestora fiind un fapt asumat de la începutul 

cercetării. Cu toate acestea, datele colectate sunt de natură cantitativă, însă acestea nu au 

fost colectate şi analizate respectând rigorile analizei statistice pentru că nu acesta este 

scopul studiului de faţă (de a produce rezultate semnificative din punct de vedere statistic). 

Prin întrebările adresate liderilor organizaţilor studenţeşti şi răspunsurile colectate, studiul și-

a propus să redea o imagine de ansamblu asupra modului în care stadiul de implementare 

al politicilor educaţionale actuale este perceput de către studenţi. 

 

3.Instrumente utilizate 

Datorită resurselor limitate (temporare, financiare, umane) pe care le-am avut la dispoziţie, 

dar şi datorită volumului extins de informaţii care necesita a fi cules în vederea realizării 

analizei ulterioare în conformitate cu liniile de acţiune ale Pocesului Bologna, am ales 

utilizarea chestionarului în format online ca principal instrument de analiză. Chestionarul 

aplicat organizațiilor studențești a cuprins un set 42 de întrebări care au fost stabilite în baza 

indicatorilor utilizaţi de către Organizaţia Europeană a Studenţilor (ESU) în cadrul studiului 

”Procesul Bologna prin ochii studenților” (Bologna with Student Eyes). 

 

4.Colectarea datelor 

Datele au fost colectate prin completarea chestionarului online de către 34 de preşedinţi ai 

organizațiilor membre ANOSR, reprezentând 19 universități de stat. Chestionarele au fost 

completate în urma dezbaterii cu membrii organizațiilor studențești - lista organizaţiilor 

respondente poate fi găsită în Anexa 1.  
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Studiul are mai multe surse de colectare a datelor și, pe lângă opiniile studenților, au fost 

utilizate și documente din domeniul educației și legislației naționale care fac referire la liniile 

de acțiune ale Procesului Bologna, din perioada 2009-2012.  

 

5.Analiza şi interpretarea datelor 

Răspunsurile organizaţilor studenţeşti au fost centralizate, iar ulterior acestea au fost 

împărţite pe categorii, în funcţie de subiectele aduse în discuţie (ex. Finanţarea educaţiei, 

asigurarea calităţii și altele) şi corelate cu prevederile din documentele utilizate. 

Fiecare capitol al studiului cuprinde 3 părți principale: prezentarea legislației naționale, 

prezentarea opiniilor organizațiilor studențești precum și oferirea de recomandări în vederea 

îmbunătățirii politicilor și mecanismelor din domeniul liniei de acțiune analizate.  

 

7.Concluziile şi recomandările ANOSR 

În cadrul acestui studiu putem vorbi despre o conexiune existentă între datele colectate din 

partea organizaţilor studenţeşti, conţinutul documentelor analizate, precum şi principiile şi 

asumările anterioare ale ANOSR pentru diferite domenii. Astfel, în funcţie de rezultate, au 

fost propuse soluţii şi recomandări care au fost şi sunt agreate de către liderii studenţilor din 

România. 
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Dimensiunea Socială a Educației 

Viziunea Procesului Bologna asupra dimensiunii sociale a educației este că educația ar 

trebui să fie accesibilă și echitabilă pentru oricine dorește să parcurgă un program de studiu 

în învățământul superior. Pentru o dezvoltare coerentă și inclusivă a societății este necesar 

ca masa de studenți să reflecte îndeaproape caracteristicile formale ale populației unei țări. 

În acest sens, penru asigurarea echității în învățământul superior și pentru reprezentarea 

tuturor categoriilor de populație în mediul academic este nevoie ca statul să adopte și 

implementeze politici și mecanisme pozitive pentru grupurile dezavantajate, reducând astfel 

barierele pe care acestea le întâlnesc în accesarea, parcurgerea și absolvirea 

învățământului superior. 

 

Educația reprezintă bun și responsabilitate publică, fiind important ca acest lucru să se 

reflecte în modul în care statul finanțează educația. În acest sens, ultima Conferința 

Ministerială de la București a avut ca rezultat o serie de asumări comune pentru care 

studenții, prin reprezentanții lor, au militat îndelung. Deși contextul economic a reprezentat o 

provocare pentru statele membre ale SEIS, miniștrii educației au prioritizat finanțarea publică 

a educației, asumându-și: „Acum, mai mult ca oricând, învățământul superior trebuie să stea 

la baza eforturilor noastre pentru depășirea crizei. Având aceste lucruri în vedere, ne 

angajăm să asigurăm cel mai înalt nivel posibil de finanțare publică pentru învățământul 

superior și să fructificăm și alte surse adecvate, ca o investiție în viitorul nostru.”. 

 
Raportându-ne la modul în care dimensiunea socială a educației se reflectă în politicile și 

prevederile naționale, din Legea Educației Naționale deducem că principalele drepturi 

sociale ale studenților sunt dreptul de a beneficia de o bursă socială care trebuie să acopere 

cheltuielile minime de masă și cazare, dreptul de a cumula acest tip de bursă cu alte tipuri  

de burse acordate pe baza performanțelor academice, dreptul de a beneficia de servicii de 

consiliere și orientare în carieră și dreptul de a primi sprijin în ceea ce privește cazarea, atât 

în cadrul căminelor studențești ale universităților cât și pentru formele de cazare alternativă 

pe care aceștia le aleg. De asemenea, în ceea ce privește studenții proveniți din medii socio-

economice dezavantajete (mediul rural, comunități ale minorităților, studenții absolvenți ai 

liceelor din localități cu mai puțin de 10 000 de locuitori), aceștia pot beneficia și de granturi 

de studiu (locuri bugetate). Nu în ultimul rând, în cazul studenților care doresc să se 

transfere temporar în cadrul altei universități, subvenția de studiu îi va urma (principiul 

subvenția urmează studentul). Legea Educației Naționale precum și Statutul Studentului 

cuprind o serie de prevederi care fac referire la studenții cu dizabilități, atât în ceea ce 

privește obligativitatea existenței în mediul universitar  a căilor de acces adaptate acestora 

precum și în ceea ce privește existența posibilității de a mări durata de școlarizare dar și de 

a beneficia de școlarizare la domiciliu, pe perioadă determinată. 

 

Studiul ANOSR privind implementarea Procesului Bologna în România a analizat 

dimensiunea socială a educației și modul în care aceasta este percepută de liderii 

studenților prin intermediul analizei modului în care aceștia percep că sunt gestionate 

problemele grupurilor dezavantajate, serviciile sociale studențești și participarea studenților 

în guvernanța universităților (reprezentarea studențească).  

 

 



 

                           11  
 

Dimensiunea socială a educației – ce importanță i se acordă și de către cine? 

  

Prima întrebare din chestionarul ANOSR s-a referit la importanța pe care diverși actori o 

acordă dimenisunii sociale a educației din perspectia liderilor studenților, urmărind astfel 

impactul real al asumărilor miniștrilor la nivel național.  

       

 
 

 

 

 
 

 

De asemenea, 26% dintre respondenți au afirmat că pentru universitatea din care provin, 

această linie de acțiune a Procesului Bologna este foarte importantă, în timp ce 18% dintre 

respondenți consideră că este puțin importantă sau neimportantă: 

  

 
 

 

18%

32%35%

12%
3%

Importanța dimensiunii sociale a 
educației pentru Ministerul Educației

Foarte important 

Important 

Puțin important 

Neimportant

Nu știu 

26%

53%

15%
3% 3%

Importanța dimensiunii sociale a 
educației pentru universități

Foarte important 

Important 

Puțin important 

Neimportant

Nu știu 

68%

26%

6% 0% 0%

Importanța dimensiunii sociale a 
educației pentru organizațiile 

studențești

Foarte important 

Important 

Puțin important 

Neimportant

Nu știu 

Referindu-ne la importanța pe 

care Ministerul Educației o 

atribuie dimensiunii sociale a 

educației, 47% dintre respondenți 

au afirmat că dimensiunea 

socială este neimportantă sau 

puțin importantă pentru minister, 

32% au afirmat că este 

importantă și doar 18% consideră 

că este foarte importantă, așa 

cum a fost ea asumată ca 

prioritate odată cu Comunicatul 

Ministerial de la Bergen (2005). 

Universitățile din România 

reprezintă actorii responsabili de 

implementarea politicilor 

naționale la nivel local. 

Chestionați cu privire la 

importanța pe care universitatea 

de provenienţă o acordă 

dimensiunii sociale a educației,  

majoritatea dintre respondenți au 

afirmat că este importantă (53%). 

 

 

Nu în ultimul rând, liderii 

studenților au fost chestionați cu 

privire la importanța pe care 

organizația proprie o acordă 

dimensiunii sociale a educației, 

promovării și implementării reale 

a acestei linii de acțiune. Astfel, 

pentru aproximativ 94% dintre 

aceștia este importantă sau 

foarte importantă! 
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Din răspunsurile întrebărilor ce vizează importanța pe care Ministerul, universitățile și 

organizațiile studențești o acordă dimensiunii sociale a educației, putem foarte ușor 

concluziona că studenții sunt mult mai preocupați de acest aspect și că măsura în care 

aceste instituții își fac simțită implicarea este nesatisfăcătoare față de nevoia resimțită în 

rândul acestora.   

 

 

Echitate și Acces 

 

Ce împiedică studenții din orice categorie socio-economică să acceseze un program 

de studiu, să îl parcurgă și să îl finalizeze cu succes? 

 

Accesul real al studenților din orice categorie socio-economică și de orice etnie, sex, religie 

sau naționalitate poate fi blocat de o serie de bariere cum ar fi proveniența din mediul rural, 

din centrele de plasament sau din familiile cu venituri reduse,  apartenența la diverse grupuri 

minoritare și altele. ANOSR și-a propus, prin intermediul acestui studiu să identifice 

principala barieră a studenților români, precum și măsura în care fiecare dintre barierele mai 

sus menționate afectează viața studențească.  

 

Conform Institutului Național de Statistică populația din mediul rural reprezintă în România 

45% din totalul populației, iar conform Eurostat, in anul 2008 procentul populatiei cu risc de 

saracie si excluziune sociala a fost de 44,2%. Corelând aceste date cu rezultatele 

chestionarului aplicat liderilor studenților, dar și cu faptul că in anul universitar 2009-2010 

doar 15,47% din numarul total de student inmatriculati au fost studenți care provin din medii 

socio-economice defavorizate (conform studiului ANOSR ”Echitate în educație” din 2011), 

ANOSR insistă asupra dezvoltării de strategii durabile și mecanisme sustenabile prin care să 

se asigure echitatea în educație! 

 

Problema grupurilor dezavantajate a fost subliniată și cu ocazia întâlnirii ministeriale de la 

București în care ministrii responsabili cu educația au reafirmat: „Studenții care sunt admiși 

dar și cei care finalizează studiile universitare trebuie să reflecte diversitatea populațiilor din 

Europa. Vom crește eforturile adresate grupurilor  subreprezentate, pentru a dezvolta 

dimensiunea socială a învățământului superior, a reduce inegalitățile, a oferi servicii sociale 

și de consiliere adecvate, a oferi un parcurs academic flexibil și căi de acces alternative, 

inclusiv de recunoaștere a învățării anterioare. Încurajăm utilizarea învățării colegiale în 

privința dimensiunii sociale și ne propunem să monitorizăm progresul realizat în acest 

domeniu.” 

 

                                                          

3% 9%

18%

70%

0%

Proveniența din mediul rural 

Determină o 
barieră majoră 

Determină o 
barieră medie  

Determină o 
barieră minoră 

Nu determină o 
barieră 

Proveniența din mediul rural 

reprezintă în momentul de față o 

barieră pentru studenți din 

perspectiva a aproximativ 30% 

dintre respondenți. 
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Venitul redus al familiilor care întrețin studenți la facultate determină de multe ori 

presiuni majore asupra acestora de a se angaja în timpul studiilor pentru a putea parcurge 

studiile sau chiar de a renunța la studii.  

    
 

 

 
 

  

 

 

 

3%

24%

32%

41%

Proveniența din familii cu 
venituri reduse 

Determină o barieră 
majoră 

Determină o barieră 
medie  

Determină o barieră 
minoră 

Nu determină o barieră 

3%

17%

15%

56%

9%

Proveniența din centrele de 
plasament

Determină o barieră 
majoră 

Determină o barieră 
medie  

Determină o barieră 
minoră 

Nu determină o 
barieră 

Nu știu 

12%

18%

20%

38%

12%

Dizabilitățile

Determină o barieră 
majoră

Determină o barieră 
medie

Determină o barieră 
minoră

Nu determină o 
barieră

Nu știu

Proveniența din centrele de plasament 

este un alt aspect pe care studenții l-au 

analizat din perspectiva limitării 

accesului. Astfel, din totalul 

respondenților 36% au menționat că 

acest aspect reprezintă o barieră în 

accesarea, parcurgerea și finalizarea cu 

succes a învățământului superior:  

Persoanele cu dizabilități sunt o 

categorie subreprezentată care are 

nevoie de o serie de măsuri suplimentare 

pentru a fi integrată în mediul academic 

Analizand situatia persoanelor cu 

dizabilitati din Romania pentru 2010, 

prezentata de Directia Generala pentru 

Protectia Persoanlor cu Handicap din 

Romania acestea reprezintă aproximativ 

3% din populatia Romaniei. Dacă luăm în 

calcul doar categoria de vârstă 18-29 de 

ani, numărul persoanelor cu dizabilităţi ce 

aparţin acestei subgrupe atinge un 

procent de 10,22% din numărul total de 

adulţi cu dizabilităţi. 

Chestionați cu privire la modul în 

care venitul redus al familiilor 

determină bariere pentru acești 

studenți, 59% dintre respondenți 

consideră că lipsa resurselor 

financiare determină bariere.  
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În cadrul studiului ”Echitate în Educație” ANOSR din 2011 a analizat și procentul de studenți 

cu dizabilități din universități, și acesta este de doar 0.11% din numărul total de studenți 

înmatriculați. Analizând rezultatele chestionarului, 51% dintre respondenți au menționat că 

această categorie socială întâmpină bariere în accesarea învățământului superior: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

3% 6%

9%

56%

26%

Altă orientare sexuală

Determină o barieră 
majoră 

Determină o barieră 
medie  

Determină o barieră 
minoră 

Nu determină o 
barieră 

Nu știu 

3%

9%

85%

3%

Apartenența la grupurile minorităților 
religioase

Determină o barieră 
majoră 

Determină o barieră 
medie  

Determină o barieră 
minoră 

Nu determină o barieră 

Nu știu 

0%6%

12%

79%

3%

Apartenența la grupurile minorităților 
etnice

Determină o barieră majoră 

Determină o barieră medie  

Determină o barieră minoră 

Nu determină o barieră 

Nu știu 

Diferențele în orientarea 

sexulă reprezintă o barieră 

pentru studenţii în cauză din 

perspectiva a aproximativ 18% 

dintre respondenţi  

 

Apartenența la grupurile 

minorităților religioase este 

considerată o barieră în accesarea 

educaţiei doar de 12% dintre 

organizațiile chestionate, 

reprezentând 4 universități, însă 

pentru aproximativ 85% dintre 

respondenți acest aspect nu 

reprezintă o barieră în accesarea 

învățământului superior.  

Nici studenții care provin din 

grupurile minorităților etnice nu 

întâmpină bariere din perspectiva 

a 79% dintre organizațiile 

respondente, fiind totuși un aspect 

problematic în cazul a 18% dintre 

respondenți (6 universități). 



 

                           15  
 

 
 

 

Concluzii privind barierele care limitează accesul studenților din medii socio-

economice defavorizate 

 

 Studenții care provin din familii cu venituri reduse și studenții cu dizabilități sunt 

categoriile sociale care întâmpină cele mai mari bariere în accesarea educației (59% 

respectiv 51% dintre organizațiile respondente au afirmat acest lucru). Aceste 

aspecte sunt și cele care afectează cele mai multe universități (16, respectiv 15) 

 Studenții care provin din familii cu venituri reduse sunt categoria socială care 

întâmpină bariere medii în cele mai multe universități (8 universități) 

 Statutul de părinte și proveniența din grupurile minorităților etnice sunt singurele 

aspecte care nu determină bariere majore 

 În doar două universități aproape toate barierele menționate în studiu afectează 

studenții (3 dintre barierele menționate sunt medii, 3 sunt minore și 1 este majoră) 

 Doar într-o singură facultate studenții din grupurile minorităților religioase precum și 

studenții cu altă orientare sexuală întâmpină o barieră majoră 

 Toate universitățile în care reprezentanții studenților au menționat că există bariere 

au fost în Clasa de performanță A – cele mai performante (conform procesului de 

clasificare a universităților realizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului din 2011)  

 

 

Recomandări: 

 

 Identificarea categoriilor sociale defavorizate (elaborarea metodologiilor subsecente 

Legii Educației Naționale în acest sens) 

 Realizarea unui studiu de nevoi privind categoriile defavorizate 

 Alocarea din totalul bugetului pe învățământ superior a unui procent special pentru 

bursele sociale, astfel încât să acopere toate cererile de burse sociale  

 Creșterea cuantumului pentru bursele sociale astfel încât să acopere costurile 

minime de cazare și masă, conform Legii Educației Naționale 

 Formarea și dezvoltarea Centrelor de Consiliere și Orientare în Carieră astfel încât 

să devină funcționale și să răspundă nevoilor reale ale studenților 

 Dezvoltarea de proiecte europene care vizează integrarea studenților din mediile 

defavorizate 

 Promovarea mecanismelor de acordare a burselor pentru studenții din mediul rural 

15%

17%

56%

12%

Statutul de părinte

Determină o barieră majoră 

Determină o barieră medie  

Determină o barieră minoră 

Nu determină o barieră 

Nu știu 

Ultimul aspect analizat de ANOSR 

este statutul de părinte și măsura 

în care acest lucru afectează 

studenții. Deși nu reprezintă o 

barieră majoră în nicio universitate, 

32% dintre respondenți au afirmat 

că este o barieră în universitățile 

lor (6 universități). 
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 Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a lucra cu persoane cu dizabilități și 

cu studenții proveniți din centrele de plasament prin programe de formare  

 Modificarea OUG 73/2004 privind acordarea subvenţiei individuale de cazare pentru 

a face acest mecanism funcțional și accesibil studenților  

 

De ce renunță studenții la facultate? 

 

Un alt aspect al dimensiunii sociale a educației îl reprezintă abandonul școlar în rândul 

studenților, generat de diverse motive – de la probleme care țin de situația materială precară 

până la taxe prea mari sau angajare. Chestionați cu privire la motivele care determină un 

student să renunțe la facultate, alegerea greșită a facultății (41%) și lipsa resurselor 

financiare (35%) sunt principalele motive din persectiva studenților. 

 

 
 
 

studenții îl au la dispoziție pentru a se pregăti pentru examenele de final. Astfel, acceștia nu 
reușesc decât într-o măsură foarte mică să se adapteze la cerințele cadrelor didactice și, 
datorită numărului mare de examene nepromovate, renunță la studii. Totodată, lipsa de 
încredere a studenților în relevanța diplomei pe piața forței de muncă este un alt motiv care îi 
determină pe studenți să renunțe la studii în favoarea unui program de studii mult mai căutat 
de mediul public sau privat. 
 

Recomandări: 

 Formarea tuturor centrelor de consiliere și orientare în carieră astfel încât să 

organizeze programe de prezentare a instituției pentru viitorii studenți și să spijine în 

mod activ, eficient și cu rezultate elevii în decizia de a alege un program de studiu 

 Realizarea de către fiecare universitate a unui raport periodic privind inserția pe piața 

forței de muncă a absolvenților și postarea acestuia pe pagina site 

 Dezvoltarea de parteneriate între Centrele de Consiliere și Orientare în Carieră din 

mediul preuniversitar și universitar 

 Sprijinirea parteneriatului între structurile de reprezentare ale studenților și ale 

elevilor 

35%

6%

41%

3%
3%

12%

Motivele care determină 
studenții să renunțe la 

facultate 
Lipsa resurselor financiare

Lipsa de încredere în 
calitatea educației 
Alegerea greșită a 
facultății/specializării
Inadaptarea la mediu/grup

Nu știu 

Alt motiv 

Lipsa de încredere în calitatea 

educației este un motiv care a fost 

identificat de 2 dintre respondeți ca 

fiind principalul motiv care 

determină studenții să renunțe la 

studii, iar inadaptarea la 

mediu/grup de unul dintre 

respondenți. Alte motive 

menționate de studenți ca fiind 

principala cauză pentru care  

studenții renunță la facultate au fost 

și faptul că adaptarea curriculei la 

ciclul de studii de 3, respectiv 2 ani, 

s-a realizat într-un mod superficial,  

materia este prea  multă și prea 

grea,  raportată la timpul pe care 
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 Susţinerea de către MEN şi universităţi a proiectelor organizaţiilor studenţeşti care 

vizează informarea elevilor cu privire la oferta educaţională a universităţilor şi 

familiarizarea elevilor cu mediul universitar 

 

Finanțarea educației  

 

Cine trebuie să își asume responsabilitatea sprijinirii studenților pe parcursul 

studiilor? 

 

Într-un stat sănătos, în care sistemul de educație este coerent, modul în care studenții sunt 

școlarizați este unul unitar, cu un sistem de finanțare echitabil care se aplică uniform.  

În momentul de față, în România, există universități private, care desfășoară programe de 

studiu la forma cu taxă și universități de stat care desfășoară programe de studiu la forma 

buget și la forma cu taxă. Astfel, o parte a studenților sunt susținuți de la bugetul de stat, alții 

sunt susținuți de familii și alții se întrețin singuri (se angajează sau au alte surse de venit). 

 

Astfel, putem identifica 3 filosofii diferite în procesul de școlarizare a studenților, care 

generează, în momentul de față, numeroase discrepanțe între studenți, inechitate și 

presiune socială care, în timp, devine mai importantă decât educația în sine.  

 

Doar câte un respondent a menționat că studentul (prin loc de muncă cu jumătate de normă 

sau cu normă întreagă), respectiv mediul privat (prin burse), ar trebui să fie responsabili cu 

susținerea studenților pe parcursul studiilor.  

 

 
 

Conform Legii Educației Naționle, finanțarea studenților se face prin subvenții (pentru  

cămine-cantine, pentru burse, pentru transport) și prin locurile bugetate alocate 

universităților de stat din România.  

 

ANOSR este de părere că investiția în educație este cheia succesului unui societăți, a unei 

economii, unui stat întrucât, așa cum se arăta și într-un studiu realizat de OECD 

(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) o societate mai educată este o 

societate care: are costuri pentru sănătate mai mici întrucât aceștia previn bolile, scăzând 

rata de apariție a acesteia; în care productivitatea muncii crește întrucât oamenii mai educați 

au rezultate mult mai bune la locul de muncă; în care rata șomajului scade, întrucât, 

6%

73%

3% 15%

3%

Cine ar trebui să sprijine studentul 
pe perioada studiilor 

Familia 

Statul, prin 
subvenții, granturi 
Studentul, prin job part sau 
full time pe timpul studiilor 
Universitatea (prin burse)

Companii din mediul privat 
(prin burse)
Nu știu 

Chestionați cu privire la aceste 

aspecte, 73% dintre respondenți 

au afirmat că statul, prin subvenții 

și granturi este cel care trebuie să 

susțină studenții pe parcursul 

studiilor, 15% au afirmat că 

principalul responsabil trebuie să 

fie Universitățile, prin sistemul de 

burse, iar 6% dintre respondenți 

au ales familia ca responsabil în 

acest sens. 
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crescând nivelul de educație se identifică noi modalități de dezolta mecanisme pentru 

integrarea cât mai multor persoane pepiața forței de muncă; în care rata criminalității scade; 

în care mizeria, ignoranța, nepăsarea nu se mai întâlnesc, și altele. 

 

Recomandări 

 

 Creșterea procentului din Produsul Intern Brut alocat educației 

 Cresterea subvenției cămine cantine 

 Creșterea capacității instituționale a universităților și creșterea cifrelor de școlarizare  

 Stabilirea unui procent minim din granturi care să fie acordate pentru cazurile sociale 

 Evaluarea universităților și în funcție de politicile de echitate și acces pe care le 

dezvoltă și implementeză 

 

Facilități fiscale pentru familiile care întrețin studenții la facultate – important sau nu? 

 

 
 

 

Astfel, 91% dintre respondenți au afirmat că este important sau foarte important ca familiile 

care întrețin studenți la facultate să fie scutite de taxe, în timp ce doar 9% au afirmat că este 

puțin important sau neimportant. 

 

Recomandare 

Conceperea și aplicarea unui sistem prin care studenții să fie încurajați să meargă la 

facultate, prin sprijinirea familiilor acestora, ar putea fi o soluție funcțională la blocajul 

bugetar prin care se stopează creșterea procentului din PIB alocat educației.  

 

Unde este important să direcționăm finanțarea de la stat? 

 

Plecând de la principiul că studenții au nevoie de o serie de servicii sociale pentru a putea fi 

școlarizați corespunzător, momentan universitățile le oferă acestora cămine, cantine, dar și 

centre de consiliere și orientare în carieră. Însă având în vedere că sumele de bani alocate 

acestor servicii nu sunt nicidecum suficiente (și aici ne referim la în mod principal la 

capacitatea căminelor de a susține toți studenții care au nevoie de un loc de cazare, la 

condițiile acestora precum și la capacitatea centrelor de consiliere și orientare în carieră care 

nu sunt complet funcționale) liderii studenților au fost rugați să menționeze o direcție în care 

statul ar trebui să crească investiția.  

 

53%38%

6% 3%

Importanța ca familiile ce întrețin 
studenți să beneficieze de 

facilități fiscale 

Foarte important 

Important

Puțin important 

Neimportant

Întrucât studenții care sunt       

întreținuți de familii sunt majoritari  

(chiar și cei de la buget, întrucât nu  

toți primesc burse de la stat/ 

universitate pentru dezoltarea  

academică necesară) , 

reprezentanții organizațiilor 

studențești  au fost chestionați cu 

privire la  acordarea acestor familii 

a unor  facilități fiscale (reduceri sau 

scutiri  de taxe).  
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Recomandări 

 Implicarea reprezentanților legitimi ai studenților la nivel național în alocarea 

bugetară privind educația 

 Demararea procedurilor legale privind construcția de noi cămine 

 Creșterea capacității universităților de a câștiga și gestiona fonduri europene în 

vederea construirii de noi cămine 

 Renovarea actualelor cămine și dotarea acestora în mod corespunzător (săli de 

lectură, bucătării, mașini de spălat, și altele.) 

 Înființarea unui departament în cadrul MEN care să gestioneze serviciile sociale 

studențești 

 

Serviciile studențești 

 

Activitatea centrelor de consiliere și orientare în carieră 

 

Centrele de consiliere și orientare în carieră au fost, pentru multă vreme, un mecanism pe 

care universitățile l-au introdus doar pentru că a fost obligatoriu. Conform unui studiu realizat 

de ANOSR în 2011 pe un eșantion de 20 000 de studenți din 24 de universități, analizând 

situația serviciilor studențești, Centrele de Cnsiliere și Orientare în Carieră prezentau cea 

mai nesatisfăcătoare situație: în aproape toate universitățile, procentul studenților mulțumiți 

s-a situat sub 20%!  Mai mult, conform unui alt studiu realizat de ANOSR în 2010 unele 

dintre centrele de consiliere percepeau taxe studenților. 

 

Rolul acestor centre este, așa cum punctează și Comunicatul Ministerial de la Budapesta din 

2010, ”să faciliteze un mediu de învățare și de lucru care să inspire și să cultive 

învățământul centrat pe student ca formă de încurajare a celui care învață în toate formele 

educației, oferind cea mai bună soluție pentru trasee de învățare sustenabile și flexibile.” 

 

Dorind să afle ce servicii oferă centrele de consiliere și orientare în carieră studenților, 

ANOSR a analizat acest aspect prin intermediul acestui studiu. Astfel, oferirea de informații 

și îndrumarea privind programele de studiu ale universității (50% dintre respondenți), 

consilierea psihologică (44% dintre respondenți), furnizarea de informații și îndrumarea 

privind oprtunitățile de burse și alte forme de pregătire profesională (38% dintre respondenți) 

23%

24%

6%

32%

3%

3% 9%

Principala direcție în care statul să 
crească investiția financiară

Construcția și/sau renovarea căminelor 

Subvenții pentru cămine- cantine

Burse sociale

Burse de studiu/merit

Sport și cultură 

Altă direcție 

Nu știu 

Alt răspuns 

Exprimând nevoia reală a 

studenților din România, 48% dintre 

respondenți au ales varianta 

căminelor și a cantinelor, 

menționând că renovarea și 

construcția de noi cămine, precum 

și subvenția cămine-cantine sunt 

principalele direcții în care statul 

trebuie să crească investiția.O 

treime dintre respondenți (32%) au 

afirmat că bursele de merit/studiu ar 

trebui să reprezinte o prioritate, în 

timp ce doar 6% au ales bursele 

sociale.  
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dar și informații și îndrumare privind oportunități de locuri de muncă (35% dintre respondenți) 

sunt cele mai des întâlnire servicii oferite de Centrele de Consiliere și Orientare în carieră.  

 

La polul opus, 24% dintre respondenți au afirmat că în universitatea lor centrul de consiliere 

și orientare în carieră organizează cursuri de dezvoltare personală a studenților, același 

procent afirmând că se organizeză și cursuri privind modul de realizare al unui Curriculum 

Vitae. În egală măsură, nefuncționarea sau neoferirea de servicii a fost răspunsul a 24% 

dintre respondenții chestionarului. 

 

Mai mult, în alte situații, aceste centre funcționeză, însă oferă foarte puține servicii. Spre 

exemplu, în Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București singurul 

serviciu oferit este furnizarea de cursuri privind dezvoltarea personală a studenților. 

Important de menționat este faptul că nicio organizație din cele participante la studiu nu a 

menționat alt serviciu pe care universitatea îl oferă, exceptându-le pe cele din chestionar. 

Totodată, exceptând Uniersitatea Politehnica din Timișoara unde organizațiile studențești au 

afirmat că toate serviciile menționate în chestionar sunt oferite studenților de către Centrul 

de Consiliere și Orientare în Carieră, nicio universitate nu oferă studenților mai mult de 4 

sevicii din totatul celor menționate. 

 

Recomandări: 

 

 Elaborarea anuală a unui plan de acțiuni pe termen mediu (1 an) și lung (4 ani) de 

către centrul de consilere și orientare în carieră de la nivelul universității 

 Monitorizarea și evaluarea activității centrului de consiliere și orientare în carieră, prin 

raport public pe site-ul universității 

 Demararea de campanii de popularizare a acestor structuri în rândul studenților 

 

Reprezentarea studenților  

 

Participarea reală a studenților în procesul de luare a deciziilor este premisa unei lupte pe 

care studenții o duc de mai  bine de 20 ani. Deși este inclusă în Procesul Bologna ca parte a 

Dimensiunii Sociale a Educației, reprezentarea studenților în România este un aspect la 

care încă mai este de lucrat. Legea educației naționale numește studenții parteneri ai 

instituțiilor de învățământ superior și membri egali ai comunității academice, iar organizațiile 

studențești, precum și federațiile naționale, sunt recunoscute ca reprezentanți legitimi ai 

studenților și actori cu care Ministerul Educației se consultă în stabilirea și implementarea 

politicilor educaționale. Tot în LEN, se armonizează sistemul de alegere a studenților din 

Senate și Consiliile Facultății și se introduce o viziune democrată bazată pe principiul 

”oricine poate candida, toți pot vota”, încurajând astfel deschiderea și participarea în cadrul 

alegerilor de studenți reprezentanți. Tot pentru nivelul local, organizațiile studențești pot 

delega membri în structurile decizionale/executive/consultative ale universității și pot 

organiza alegerile pentru studenții din Senate și Consiliile Facultății fără implicarea cadrelor 

didactice sau a conducerii facultății/universității.  

 

Deși legislația națională prevede diverse modalități de implicare a studenților, Raportul 

Național de Țară realizat de România pentru Conferința Ministerială de la București a fost 

realizat fără consultarea reprezentanților studenților. Mai grav este faptul că Raportul 
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menționează că organizațiile studențești au fost consultate în realizarea documentului, deși 

acest lucru nu s-a întâmplat în realitate. 

 

La nivel european, participarea studenților a fost reafirmată cu ocazia Conferinței 

Ministeriale de la București: „Ne angajăm să sprijinim implicarea studenților, a cadrelor 

didactice și altor categorii de personal în structurile de guvernanță de la toate nivelurile și 

reiterăm angajamentul nostru pentru instituții de învățământ superior autonome și 

responsabile care adoptă libertatea academică”. 

 

Participare studenților la decizii – discurs politic sau schimbare reală? 

 

Totuși, dincolo de participarea 

formală a studenților în procesul de 

luare a deciziilor, cu adevărat 

importantă este măsura în care 

aceștia  sunt considerați  în mod 

real parteneri decizionali. Adresând 

această întrebare organizațiilor 

studențești, 56% dintre respondenți 

au afirmat că sunt considerați 

parteneri ai mediului academic, iar 

41% dintre aceștia au menționat că 

sunt parteneri doar la nivel 

declarativ.  

 

Recomandări: 

 

 Întâlniri periodice între organizațiile studențești reprezentatie, legal constituite și 

conducerea universităților 

 Facilitarea accesului organizațiilor studențești la regulamente și informații 

 Consultarea organizaţilor studenţeşti în luarea deciziilor care vizează studenţii şi 

integrarea punctelor acestora de vedere 

 Susținerea inițiativelor și activității organizațiilor studențești 

 Încurajarea spiritului critic în rândul organizațiilor studențești și al studenților în 

general 

 

Participarea studenților – aprobată selectiv 

 

Relația de parteneriat dintre studenți și decidenții formali se concretizează în primul rând prin 

participarea studenților în toate structurile universităților, indiferent de tipul sau nivelul de 

decizie care revine acestor structuri. Legea Educației Naționale prevede participarea 

studenților în procent de minim 25% în majoritatea structurilor decizionale, executive sau 

consultative din universități. Totuși, în consiliul departamentului legea nu menționează 

participarea studenților în aceleași condiții ca în cazul celorlalte structuri. Conform Legii 

Educației Naționale, departamentul este o structură ce are drept rol asigurarea producerii, 

transmiterii și valorificării informației într-un anumit domeniu de studiu, deci implicarea 

studenților ar fi normală și justificată.  

 

56%

41%

3%

Sunt studenții recunoscuți ca 
parteneri în mediul academic ? 

Da

Da, dar doar la nivel 
declarativ 

Nu 

Nu știu 
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ANOSR și-a propus să evidențieze opinia liderilor locali cu privire la importanța pe care 

aceștia o acordă participării studenților în consiliul departamentului, astfel că 91% dintre 

respondenți consideră foarte important și important ca vocea studenților să existe în această 

structură, în timp ce doar 6% consideră acest lucru puțin important. 

 

 

 
 

Amintim aici, pe lângă lipsa acestora din consiliul departamentului și lipsa procentului de 

25% din procedura de alegere a rectorilor universităților! 

 

Recomandări: 

 modificarea Legii Educației Naționale și includerea procentului de 25% participare a 

studenților în consiliul departamentului 

 participarea studenților în procent de 25% în Consiliul de Administrație 

 participarea studenților în procent de 25% în procedura de alegere a rectorului 

  

Sunt organizațiile studențești ținta actorilor din societate (educație) atunci când vine 

vorba despre exercitarea diverselor presiuni?   

 

Procentul de 25% de participare a studenților la decizie poate fi considerat satisfăcător 

atunci când reprezintă o masă suficient de critică, ce poate genera o schimbare. Însă tocmai 

din acest motiv, diverși actori pot fi de multe ori tentați să aplice presiuni asupra 

reprezentanților studenților pentru a înclina balanța decizională într-o direcție dorită de 

aceștia. Actul de negociere între organizațiile studențești și actori este unul cât se poate de 

productiv, însă problema apare atunci când mecanismele folosite sunt imorale – de genul 

aplicării de sancțiuni la note, denigrării, amenințării sau alte acțiuni de presiune asupra 

liderilor sau membrilor organizațiilor, sau din contră, oferirii recompenselor materiale, 

financiare sau de altă natură, în schimbul susținerii unei anumite decizii, care este în 

dezacord cu opinia reală a studenților.  

 

Presiunile exercitate de conducerea universităților/facultăților 

65%

26%

6%

3%
Importanța participării  studenților 

în consiliul departamentului

Foarte important 

Important 

Puțin important 

Neimportant

Nu știu 

Astfel, putem afirma că 

relația de parteneriat în 

mediul universitar nu este 

una completă, întrucât 

participarea studenților nu se 

face în proporție de minim 

25% raportat la toate 

deciziile care se iau în 

universitate care îi provesc 

pe studenți.  

 

  

Chestionând președinții organizațiilor 

membre, aflăm că persoanele din 

conducerea universităților sau a 

facultăților au pus presiune într-o 

anumită măsură pe 53% dintre 

organizațiile respondente!  
 

9% 12%

32%

44%

3%

Presiunea exercitată de conducerea 
universității/facultății 

Presiune mare
Presiune medie
Presiune mică 
Nu există presiune 
Nu știu
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Presiunile exercitate de cadrele didactice prin sancționarea academică (note) 

 

 
 

 

 

Presiuni exercitate de cadrele didactice prin denigrarea reprezentanților 

 

 
 

Presiuni exercitate de cadre didactice/coducerea prin stimulente financiare sau profesionale 

(burse, locuri de muncă, locuri în cămin, și altele) 

 
Presiuni exercitate de cadre didactice/conducerea prin amenințări 

 

 

18%

26%56%

Presiunea exercitată de cadrele 
didactice prin sancționarea 

academică
Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

3%

15%

35%
47%

Presiunea exercitată de cadrele 
didactice prin denigrarea 

reprezentanților

Presiune mare
Presiune medie
Presiune mică 
Nu există presiune 
Nu știu

9%
6%

26%56%

3%

Presiunea exercitată de cadrele 
didactice sau conducere prin 

stimulente financiare sau profesionale

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

3%

26%

68%

3%

Presiunile exercitate de cadrele didactice 
sau conducere prin amenințări

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

 

 

 

Referindu-ne la presiunile 

exercitate de cadrele didactice 

prin sancționări academice 

asupra reprezentenților 

studenților, rezultatele arată că 

presiune medie sau mică a 

existat asupra a 44% dintre 

organizațiile respondente. 

 

 

 

Chestionând liderii 

organizațiilor studenților cu 

privire la presiunile exercitate 

de cadrele didactice prin 

denigrarea reprezentanților 

studenților,53% dintre aceștia 

au afirmat că au existat astfel 

de presiuni. 

 

 

41% dintre respondenți au 

afirmat că au existat presiuni 

exercitate de cadrele didactice 

sau conducere prin stimulente 

financiare sau profesionale! 

 

 

Cât despre presiuni 

exercitate de cadre didacice 

sau conducerea universității 

sau facultății prin amenințări, 

29% dintre respondenți au 

afirmat că au existat astfel de 

presiuni. 
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Presiuni exercitate de partidele politice 

 
 

 

Presiuni exercitate de Casele de Cultură ale Studenților 

 

 
 

Presiuni exercitate de instituțiile publice (Primărie, Consiliu Județean, și altele 

 

 
 

 

Presiuni exercitate de Ministerul Educației 

 

 
 

 

3%3%
18%

73%

3%
Presiunile exercitate de partidele politice 

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

3%

6%

12%

76%

3% Presiunile exercitate de Casele de 
Cultură ale Studenților 

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

3% 6%
6%

82%

3%

Presiunile exercitate de instituțiile publice 

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

12%

6%

15%

64%

3%

Presiunile exercitate de Ministerul Educației 

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

 

24% dintre respondenţi au 

afirmat că au existat presiuni 

asupra liderilor și membrilor 

organizațiilor studențești 

venite din partea partidelor 

politice, în timp ce 73% au 

considerat că nu au existat 

presiuni de acest fel. 

 

În ceea ce privește 

eventualele presiuni exercitate 

de Casele de Cultură ale 

Studenților asupra 

organizațiilor studențești, 21% 

dintre respondenţi au afirmat 

că au existat astfel de 

presiuni. 

 

15% dintre respondenţi au 

afirmat că au existat presiuni 

exercitate de instituțiile publice 

asupra organizațiilor 

studențești. 

 

33% dintre respondenţi au 

afirmat că au existat forme de 

presiuni din partea Ministerului 

Educației, în timp ce 64% au 

considerat că nu au existat 

deloc. 
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Presiuni exercitate de allumni organizației 

 
 

Concluzii privind presiunile exercitate de diverși actori asupra organizațiilor studențești 

 

 Cele mai mari presiuni asupra organizațiilor studențești provin din partea conducerii 

universităților/facultăților și din partea cadrelor didactice prin denigrarea 

reprezentanților, urmate de sancționarea academică de către cadrele didactice și de 

oferirea de stimulente financiare/materiale  

 Allumni organizațiilor și instituțiile publice sunt actorii care exercită cele mai puține 

presiuni asupra organizațiilor studențești 

 Ministerul Educației , conducerea universităților sau facultăților și cadrele didactice, 

prin stimulentele financiare/profesionale, sunt actorii care pun o presiune mare 

asupra celor mai multe organizații studențești 

 

Recomandări: 

 

 Aplicarea prevederilor legale aferente (pentru cazurile ce vizează intimidare, abuz de 

putere și funcție, dare de mită, și altele.) 

 Sprijinirea activității organizațiilor studențești prin implicarea acestora în acțiuni de 

bună guvernanță, anti-corupție și etică, atât la nivelul universităţilor cât şi la nivel 

naţional 

 Crearea sau facilitarea creării de mecanisme de monitorizare și control asupra bunei 

guvernanțe din universități 

 

Concluzii finale 

 

Există îmbunătățiri în ultimii 2 ani în ceea ce privește Dimensiunea Socială a 

Educației, însă insuficiente și selective! 

 

Dimensiunea socială a educației, deși promovată mai mult de către studenți, reflectă în fapt 

importanța acordată de factorii decizionali educației și societății în general. Sunt clare 

benefiiciile educației pentru o societate, așa cum este, în fapt, foarte clar și rolul statului: 

acela de a prioritiza educția, de a o finanța coresponzător și de a asigurarea echitatea și 

acesul. Dincolo de acestea, amintim că opiniile studenților, deși critice, sunt cele mai 

obiective, realiste și nepărtinitoare în mediul academic, astfel că participarea acestora la 

întreg procesul decizional desfășurat în interiorul tututror structurilor și la toate nivelurile 

este o condiție esențială pentru asigurarea democrației în mediul universitar, stoparea 

corupției și a abuzurilor, precum și pentru formarea studenților ca viitori cetățeni implicați 

activ în societate.  

3% 3%
6%

82%

6%

Presiunile exercitate de allumni organizațiilor 

Presiune mare

Presiune medie

Presiune mică 

Nu există presiune 

Nu știu

 

În ceea ce privește allumni 

organizațiilor respondente, 

12% dintre acestea au 

afirmat că au existat presiuni 

din partea acestora. 



 

                           26  
 

Angajabilitatea Studenţilor 

Pentru Procesul Bologna şi ţările semnatare ale Comunicatelor Ministeriale, angajabilitatea 

reprezintă capacitatea unei persoane de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu 

competenţele sale, de a-l menţine, de a fi capabil să îl schimbe în funcție de dinamica pieței 

muncii. Deşi angajabilitatea este una din prioritățile urmărite în cadrul Procesului Bolgna 

încă de la primele Comunicate Ministeriale, există în continuare semne de întrebare cu 

privire la eficiența măsurilor implementate de state în vederea creșterii angajabilității 

absolvenților. 

 

Învăţământul superior ar trebui să transfere studenţilor competenţe şi abilităţi necesare 

inserției lor pe piața muncii şi să se asigure că absolvenţii pot să își dezvolte mecanisme 

proprii care să îi ajute să își mențină și îmbunătățească competențele și abilitățile prin 

intermediul vieţii lor profesionale. 

 

La finalul facultăţii, studenţii ar trebui să aibă atât cunoştinţe aprofundate din domeniul lor de 

studiu, cât și competenţe generale, necesare adaptării la provocările pieței muncii. Unul 

dintre cele mai importante roluri ale universității este să pregătească tinerii ca viitori angajaţi, 

să-i ajute să reușească să fructifice oportunităţile de carieră şi să facă față provocărilor pieței 

muncii prin intermediul un set extins de abilităţi transversale. Pe lângă aceasta, rolul 

universității este și acela de a pregăti tineri responsabili și de a contribui la dezvoltarea 

societății nu doar din punct de vedere economic, cât și social, cultural, științific și civic. 

 

Ultima Conferință Ministerială (București 2012) a reprezentat contextul în care Miniștrii 

Educației din SEIS și-au asumat o mai mare responsabilitate în ceea ce privește 

angajabilitatea studenților, afirmând: „Absolvenții de astăzi trebuie să combine abilități și 

competențe transversale, multidisciplinare, și de inovare și cunoștințe de specialitate 

actualizate pentru a putea contribui la nevoile din ce în ce mai curpinzătoare ale  societății și 

ale pieței muncii. Căutăm să îmbunătățim angajabilitatea și dezvoltarea personală și 

profesională a absolvenților pe parcursul carierei lor. Vom obține aceste deziderate prin 

îmbunătățirea colaborării dintre angajatori, studenți și instituții de învățământ superior, în 

special în vederea dezvoltării de programe de studiu care să ajute la creșterea inovării și a 

potențialului antreprenorial și de cercetare al absolvenților”. 

 

Implicarea mediului privat în universități  

 

Relația dintre mediul academic și mediul privat (conectivitate) este un subiect abordat de 

ANOSR și adus pe agenda publică cu numeroase ocazii. Într-un sistem coerent, o 

universitate trebuie să fie conectată cu restul societății, instituțiilor și actorilor însă, având în 

vedere că vorbim despre educație, trebuie să fie conectată și cu angajatorii. Întrucât exprimă 

civilizația, educația, inovarea și progresul, universitățile trebuie să fie inițiatorii dezvoltării 

relațiilor durabile cu angajatorii, prin implicarea acestora în mediul academic.  

 

Studiul ANOSR doreşte ca în secţiunea Angajabilitatea Studenţilor să urmărească modul în 

care mediul privat se implică în universităţi, care sunt efectele implicării asupra sistemului 
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educațional şi cât de mult consideră reprezentanţii studenţilor că ar trebui ca mediul privat să 

poată influenţa deciziile din mediul academic. 

 

Oferirea de feedback pentru realizarea curriculei 

 
 

 

Prima variantă de răspuns – aceea că angajatorii se implică în mare măsură nu a fost 

selectată de nicuna dintre organizatiile respondente, iar implicarea angajatorilor in măsură 

medie a fost selectă doar 3 organizații (9%). 

 

Având în vedere că angajatorii sunt printre principalii actori interesaţi de rezultatele formării 

studenţilor şi de competențele pe care aceștia le dobândesc pe perioada studiilor, acest 

lucru nu poate decât să arate un dezinteres venit în general din partea universităţilor de a 

crea mecanismele necesare facilitării implicării pieței muncii în modelarea procesului 

educațional și a curriculei academice. Universităţile ar trebui să ofere o curriculă flexibilă, 

adaptată la dinamica pieței muncii și la explozia de noi profesii.  

 

Donații și sponsorizări 

 
 

Oferirea de burse private pentru studenți  

 

0% 9%

32%

53%

6%

Implicarea mediului privat în 
universitate prin oferirea de 

recomandări în realizarea curriculei

În măsură mare

În măsură medie

În măsură mică

Nu se implică deloc

Nu știu

3%

32%

32%

15%

18%

Implicarea mediului privat prin donații și 
sponsorizări

În măsură mare

În măsură medie

În măsură mică

Nu se implică deloc

Nu știu

0% 15%

53%

23%

9%

Implicarea mediului privat în universitate prin 
oferirea de burse private către studenți

În măsură mare
În măsură medie
În măsură mică
Nu se implică deloc
Nu știu

În ceea ce privește 

angajabilitatea, prima întrebare a 

chestionarului adresat liderilor 

organizațiilor studențești s-a referit 

la implicarea mediului privat în 

universități prin oferirea de 

recomandări în realizarea 

curriculei. 85% dintre respondenți 

apreciază că acest lucru se 

întampla într-o masură mică sau 

chiar deloc. 

În legătura cu donaţiile şi sponsorizările pe 

care universităţile şi facultăţile le primesc 

din mediul privat, situatia este puţin mai 

bună, întrucât 32% dintre respondenti 

consideră ca acestea există în măsură 

medie. In măsură mică sau deloc au 

răspuns 47% dintre organizațiile 

chestionate, ceea ce indică faptul că 

facultăţile şi universităţile nu au pus la 

punct un sistem eficient de atragere a 

fondurilor din mediu privat. 

Referitor la implicarea mediului privat 

prin oferirea de burse private pentru 

studenți, rezultatele chestionarului sunt 

destul de îngrijorătoare, doar 15% 

considerând că acest lucru se întâmplă 

intr-o măsura medie, restul de 77%                       

x 
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afirmând contrariul. Niciun respondent nu consideră că implicarea mediului privat prin 

oferirea de burse private pentru studenți se întâmplă într-o măsură mare. 

 

Oferirea de stagii de practică și internshipuri pentru studenți 

 
 

Totuşi, modalitatea prin care acest proces se realizează la nivel local nu a fost stabilită într-

un mod clar. Astfel, întrebând organizațiile studențești despre cum se implică mediul privat 

în oferirea de locuri de practică şi internship, 44% de respondenţi consideră că acest lucru 

se întâmplă într-o măsură medie, iar 47% puţin sau deloc.  

 

Observăm că, deşi sunt obligate de către Legea Educației Naționale, nu toate universităţile 

au reuşit să-şi pună la punct un sistem coerent, transparent şi eficient de găsire a unui 

număr minim de 30% din locuri de practică asigurate pentru studenţii lor. De asemenea, 

modalitatea în care locurile de practică identificate sunt promovate în rândul studenţilor şi 

atribuite nu este bine organizată şi eficientă. 

 

Proiectele de cercetare 

 
 

nevoile şi așteptările pieței muncii, să încheie parteneriate în acest sens și, împreună cu 

studenţii, să realizeze proiecte de cercetare complexe și inovative.  

Alt fel de implicare 

 

9%

44%32%

15%
0%

Implicarea mediului privat în universitate 
prin oferirea de locuri de practică și 

internshipuri pentru studenți

În măsură mare

În măsură medie

În măsură mică

Nu se implică deloc

Nu știu

3%

26%

44%

12%

15%

Implicarea mediului privat în universitate 
prin proiecte de cercetare

În măsură mare

În măsură medie

În măsură mică

Nu se implică deloc

Nu știu

3% 6%
6%

3%

82%

Alte modalități de implicare ale mediului privat

În măsură mare

În măsură medie

În măsură mică

Nu se implică deloc

Nu știu

ANOSR a afirmat constant importanța 

stagiilor de practică şi a internshipurilor 

realizate în timpul studiilor pentru 

formarea profesională a studenţilor, de 

aceea, unul dintre articolele propuse de 

ANOSR şi acceptate în Legea 

Educaţiei Naţionale şi Statutul 

Studentului prevede că universităţile 

sunt obligate să asigure 30% din 

locurile de practică necesare. 

Implicarea mediului privat în cadrul 

proiectelor de cercetare este o activitate 

importantă în foarte putșine cazuri (3%), 

cei mai mulți respondenți (56%) fiind de 

părere că implicarea în acest sens se 

face în măsură mică sau chiar deloc. 

Centrele de cercetare, dar şi cadrele 

didactice care coordonează proiecte de 

cercetare ar trebui să păstreze legătura 

cu mediul privat, să afle care sunt                

. 

Chestionând liderii organizațiilor 

studențești în legătură cu alte modalități 

de implicare a mediului privat în afara 

celor prezentate anterior, 82% dintre 

aceștia au răspuns că nu știu să existe 

alte modalități în acest sens. 
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8%
8%

3%

70%

11%

Implicarea mediului privat în deciziile 
universității 

Da, în Senatul Universității

Da, în Consiliul Facultății

Da, în Consiliul de Administrație

Nu la nivel decizional, ci doar la 
nivel de consultare
Nicio implicare

Nu știu 

Totuși, dintre cei care au răspuns că există, din răspunsurile lor menționăm: studenții cu cele 

mai mari merite academice sunt ulterior angajați de companii,  organizarea unor vizite pentru 

studenți la companii de profil sau oferirea de licențe de programe informatice precum și 

consiliere în utilizarea acestora pentru studenți.  

 

Relația dintre mediul academic și mediul privat – cât de departe trebuie să meargă 

parteneriatul? 

 

Una din cele mai dezbatute probleme în rândul studenților este gradul de implicare al 

mediului privat în cadrul structurilor de decizie sau consultative ale universităţilor sau 

facultăţilor. Ar trebui ca angajatorii să fie parte a deciziilor universităților sau ar trebui să fie 

doar consultați?  

 

ANOSR a chestionat liderii studenților cu 

privire  la rolul pe care angajatorii ar 

trebui să îl joace în deciziile academice, 

în mod particular în ceea ce privește 

Consiliul Facultății, Senatul Universității 

sau Consiliul de Administrație. 

Majoritatea reprezentanților studenților 

consideră că angajatorii ar trebui 

reprezentați doar în structurile 

consultative (76% dintre organizațiile 

participante la studiu). 

 

Rolul consultativ al angajatorilor este unul esențial în realizarea conectivității dintre mediul 

academic și mediul privat, tocmai din acest motiv relația trebuie operaționalizată, 

concretizată și clarificată la nivelul universităţii, dar şi facultăţii.  

 

Un lucru important de specificat este faptul că, în multe cazuri, angajatorii cu care 

universităţile au legături sunt, de fapt, fie companii ce au legătură cu o parte din cadrele 

didactice şi de cercetare, fie sunt conduse de absolvenţii lor şi, astfel, au reuşit să dezvolte 

parteneriate. Dar de multe ori relaţiile cu absolvenţii şi cu piaţa muncii sunt asimilitate ca 

fiind acelaşi lucru, ceea ce nu ar trebui să se intample intrucat interesele, competenţele şi 

statusul fiecăruia este diferit şi ar trebui să funcţioneze între alte note.  

 

Concluzii 

 Cele mai îngrijorătoare aspecte referitoare la implicarea mediului privat în universități 

le reprezintă implicarea în realizarea curriculei (în 85% dintre universități nu se 

implică)  și implicarea în oferirea de burse private pentru studenți (în 77% dintre 

universități nu se implică)   

 În nicio universitată mediul privat nu se implică în măsură mare în toate aspectele 

menționate 

 Există universități din țară în care mediul privat nu se implică deloc în niciunul din 

aspectele menționate 

 

 

 



 

                           30  
 

Recomandările ANOSR privind angajabilitatea studenților: 

 

Pentru Ministerul Educației: 

 

 Elaborarea metodologiilor subsecvente Legii Educației (articolul din Lege care 

vizează obligativitatea oferirii de 30% de locuri de practică de către universităţi 

studenţilor)  

 Creare și facilitarea creării de mecanisme formale prin care mediul privat să 

colaboreze cu uiversitățile 

 

Pentru universități: 

 

 Realizarea a cel puţin unei intâlniri pe an cu reprezentanţi ai mediului privat pentru a 

discuta aspecte care vizează curricula. 

 Crearea unei structuri consultative formată din angajatori din domeniile de studiu pe 

care le oferă universitatea  

 Stimularea şi oferirea accesului mediului privat la facilitarea de cursuri opționale 

studenţilor  

 Dezvoltarea de strategii pe termen scurt și mediu de strângere de fonduri din mediul 

privat, de burse pentru studenţi și altele 

 Respectarea Legii Educației Naționale: atribuirea a câte cel puţin 30% de locuri de 

practică în fiecare facultate  

 Crearea unei structuri care să gestioneze procesul de găsire, promovare şi acordare 

a locurilor de practică. Acest department ar  putea fi inclus în Centrele de Orientare şi 

Consiliere în Carieră. 

 Transparentizarea relațiilor actuale dintre universităţi și partenerii din mediul privat. 
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Cadrul calificărilor și sistemul de 3 cicluri 

Viziunea Procesului Bologna de a crea Spațiul European al Învățământului Superior se 

fundamentează pe o serie de instrumente menite să armonizeze sistemele naționale de 

învățământ la nivel european, astfel încât programele de studiu să fie comparabile, iar 

mobilitatea forţei de muncă să devină o realitate.  

 

Sistemul de 3 cicluri a fost implementat în România încă din anul 2005, iar cadrul legislativ 

în acest sens este reglementat în Legea Educației Naționale: ”Programele de studii 

universitare sunt grupate pe domenii de studii și organizate pe 3 cicluri de studiu: licență, 

master, doctorat.”   

 

Realizarea unui cadru național al calificărilor a fost asumată de către miniștrii responsabili cu 

educația din statele semnatare ale Procesului Bologna odată cu întâlnirea de la Bergen 

(2005) când aceştia au declarat: „Adoptăm cadrul general al calificărilor în SEIS, cuprinzând 

cele trei cicluri (inclusiv posibilitatea unor calificări intermediare în contextul reglementărilor 

naționale), descriptori generici pentru fiecare ciclu bazat pe rezultate ale învățării, 

competențe și distribuția de credite pentru primul și al doilea ciclu. Ne angajăm să elaborăm 

până în 2010 cadrele naționale de calificări compatibile cu cadrul general al calificărilor din 

Spațiul European de Învățământ Superior și să trecem la realizarea acestora cel târziu în 

2007. Cerem Grupului de Implementare (BFUG) să raporteze asupra implementării și a 

dezvoltării ulterioare a cadrului general european al calificărilor”. 

 

În România, odată cu adoptarea Legii Educației Naționale din februarie 2011, a fost înființată 

și Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), instituție subordonată Ministerului Educației 

având rolul de a creşte transparenţa, accesul, progresul şi calitatea calificărilor naţionale în 

raport cu piaţa muncii şi societatea civilă prin elaborarea, monitorizarea și implementarea 

Cadrului Național al Calificărilor (în concordanță cu cel european - CEC) pentru învățarea 

continuă precum și prin gestionarea Registrului Național al Calificărilor.  

 

Calificările universitare au la bază setarea obiectivelor şi rezultatelor învăţării în termeni de 

competențe profesionale și transversale pe care studenții le dobândesc la finalul unui 

program de studiu și care se regăsesc în suplimentul de diplomă obținut la final. 

  

Avem un cadru și un instrument național, însă știu studenții despre ele? 

 

Prin intermediul liderilor locali, ANOSR a analizat măsura în care studenții cunosc informații 

despre Autoritatea Națională pentru Calificări sau despre Registrul Național al Calificărilor. 

Astfel, 44% dintre respondeți au afirmat fie că nu știu ce reprezintă, fie că au auzit însă nu 

știu ce rol are. Pe de altă parte, tot 44% dintre aceștia au menționat că au auzit de 

ANC/RNCIS și știu și care este rolul rolul acestora. Totuși, doar 12% dintre organizațiile 

studențești respondente cunosc rolul ANC/RNCIS și știu că studenții au fost implicați prin 

reprezentanți în procesele de construire a cadrului calificărilor. 
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Recomandare 

 demararea unui proiect de popularizare a calificărilor și a RNCIS în rândul 

universităților și al studenților 

 

Utilitatea competențelor dobândite la finalul unui program de studiu și curricula 

universitară – ce legătură există și care este rolul studenților?  

 

Utilitatea completențelor dobândite la finalul unui program de studiu trebuie să fie unul din 

principiile de bază de la care se pornește atunci când se construiește educația. Studenții au 

fost dintotdeauna categoria socială care a putut exprima o voce sinceră cu privire la modul 

în care aceste competențe sunt resimțite ca fiind utile sau nu pe piața muncii.  

 

 
 

Neîncrederea studenților în sistemul formal de educație este una din cauzele care îi 

determină pe aceștia să nu se implice destul în activitățile desfășurate în mediul academic, 

fiind la baza deciziilor acestora de a se angaja încă din timpul studiilor sau chiar de a 

renunța la studii. Totodată, acest lucru conduce la neîncrederea angajatorilor în sistemul de 

educație, alegând să valorifice în primul rând experiența profesională a studenților, în 

detrimentul celei academice. Mai mult, determină cadrele didactice să nu fie motivate să 

intre sau să rămână în sistem și determină societatea în ansamblu să privească 

universitățile ca pe un furnizor de „diplome fără acoperire”.  

 

Care este principalul impediment în reformarea curriculei? 

 

Curricula universitară este un document de referință pentru fiecare program de studiu, 

cuprinzând totalitatea cunoştinţelor, abilităţilor şi competențelor pe care studenții le 

dobândesc la finalul unui program de studiu prin absolvire. Despre reformarea acesteia și 

reformarea sistemului de educație în general se discută de peste 20 de ani, iar în viziunea 

Procesului Bologna reformarea curriculei trebuie să contribuie la creșterea flexibilității 

programelor de studiu. Cu toate acestea, asistăm la o serie de blocaje care împiedică 

educația formală să evolueze cu pași mai repezi decât cei actuali.  

Liderii studenților au fost chestionați cu privire la principalele bariere ce stau  în calea 

reformării cu succes a curriculei, astel încât aceasta să răspundă nevoilor studenților și a 

pieței muncii. Analizând răspunsurile primite, putem concluziona că modificările efectuate de 

universități în curriculă sunt superficiale, existând situații în care modificările din curriculă 

sunt făcute în baza intereselor personale, nelegitime ale corpului academic, în detrimentul 

schimbărilor care să producă efecte benefice pentru studenți. 

6%

76%

15%
3% 0%

Utilitatea competențelor dobândite în urma 
parcurgerii unui program de studiu pentru 

integrarea pe piața forței de muncă

Consideră că nu sunt deloc utile 

Consideră că sunt parțial utile

Consideră că sunt complet utile 

Nu cunosc competențele dobândite în urma 
unui program de studiu 
Nu știu 

Întrebați despre părerea 

studenților privind competențele 

dobândite la finalul unui program 

de studiu, majoritatea 

respondenților (76%) au afirmat că 

acestea sunt parțial utile, în timp 

ce doar 6% le consideră complet 

utile, acest ultim procent fiind chiar 

mai mic decât al celor care le 

percep ca fiind complet inutile 

(15%). 
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32%

38%

15%

12%
3%

Impedimentele în reformarea 
curriculei 

Interesul scăzut al universității/cadrelor 
didactice în această direcție 
Lipsa unui studiu de analiză/cercetare a 
nevoilor pieței forței de muncă 
Neimplicarea / Slaba implicare a mediului 
privat în stabilirea curriculei 
Neimplicarea / Slaba implicare a 
studenților în stabilirea curriculei 
Nu consider că sunt impedimente

23%

56%

21%

Măsura în care universitatea 
răspunde nevoii dezvoltării 
competențelor transversale 

Pune prea mult accent 

În măsură optimă 

În mică măsură 

Deloc/Nesemnificativ

Nu știu 

O organizație ne-a transmis că principala 

barieră în universitatea lor o reprezintă 

„atitudinea academică, conservatoare și 

elitistă existentă la specializările de tradiție”.  

 

Pornind de la premisa setată de 

organizațiile respondente privind lipsa 

interesului universităților în reformarea 

curriculei, ANOSR consideră că aceasta 

reprezintă un rezultat al politicilor 

educaționale care promovează în mod 

particular cercetarea universitară în detrimentul dezvoltării activității academice, angrenând 

astfel un număr destul de mic de studenți.  

 

Răspund universitățile diferitelor tipuri de nevoi ale studenților? 

 

Nevoile studenților sunt variate și în niciun caz nu se rezumă la competențele necesare în 

relație cu piața forței de muncă actuală din Romania. Revenim aici la rolul educației și al 

universităților și subliniem încă o dată aspectele care se referă la necesitatea de a forma 

studenții ca cetățeni, de a aparține unei comunități, de a fi tratați ca indivizi și nu ca marfă 

sau clientelă. Pentru ca aceste lucruri să se întâmple, universitățile trebuie să se flexibilizeze 

și să identifice și alte nevoi de dezvoltare ale studenților: dezvoltare personală, competențe 

transversale, spirit civic, și altele. 

 

 

Competențe transversale (lucrul în echipă, comunicare, spirit critic, capacitate de 

adaptare, prezentare și discurs public ) 

 

Competenţele transversale sunt atribute ale învăţării, combinaţii de cunoştinţe, deprinderi şi 

atitudini adecvate contextului, care ar trebui să permită adaptarea flexibilă şi rapidă a 

absolventului, permiţându-i să se dezvolte și pe un alt domeniu, în cazul în care pe piaţa 

muncii există această solicitare.   

 

Odată dobândite, acestea pot fi 

transferate în alte contexte mai generale, 

fiind traversate de un număr de teme 

care se aplică transversal: gândire 

critică, creativitate, rezolvare de 

probleme, evaluarea riscului, luarea 

deciziilor, managementul constructiv al 

emoţiilor. 

 

Astăzi, aceste competențe au devenit necesare – atât pentru asigurarea progresului unei 

societăţi dinamice, dar şi pentru evolutia individuală a absolventului, fiind un criteriu cerut pe 

piața forței de muncă. Însă cu toate acestea, analizând rezultatele chestionarului aflăm că 

77% dintre universități nu răspund sau răspund în mică măsură nevoii dezvoltării 

competențelor transversale. 
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15%

47%

38%

Măsura în care universitatea 
răspunde nevoii dezvoltării de 

competențe sociale 

Pune prea mult accent 

În măsură optimă 

În mică măsură 

Deloc/Nesemnificativ

Nu știu 

3%

35%

38%

24%

Măsura în care universitatea 
răspunde nevoii dezvoltării civice 

Pune prea mult accent 

În măsură optimă 

În mică măsură 

Deloc/Nesemnificativ

Nu știu 

Competențe sociale (relaționare interpersonală) 

Importanța dobândirii competențelor sociale este ilustrată cel mai bine prin beneficiile 

aferente dezvoltării unui set  de abilităti 

necesare în orice context profesional, precum  

capacitatea de a adopta roluri diferite în funcţie 

de specificul situaţiilor sociale, de a-i influenţa 

pe ceilalţi indivizi, de a stabili uşor şi într-un mod 

adecvat relaţii interpersonale, de a comunica 

eficient în diverse contexte interpersonale, de a 

utiliza într-un mod adecvat puterea şi 

autoritatea. Din pacate însă, rezultatele 

chestionarului sugerează că 85% dintre universități răspund în mică măsură sau deloc nevoii 

dezvoltării de competențe sociale. 

 

Dezvoltare civică (voluntariat, implicare în nevoi ale comunității, acces la decizii și 

altele) 

Implicarea în acțiunile sau procesele ce 

influențează direct sau indirect studenții este o 

nevoie ce a aparut prin prisma dezvoltării 

gradului de apartenență la un anumit mediu și 

din dorința de a contribui direct la evoluția lui, 

fie că acest mediu este o organizație non-

guvernamentală, fie o întreagă comunitate 

sau societate. Chestionând liderii 

organizațiilor studențești cu privire la măsura 

în care universitatea răspunde nevoii 

dezvoltării civice a studenților, 62% dintre respondenți consideră că universitatea nu 

contribuie deloc sau contribuie într-o mică măsură la dezvoltarea acestei nevoi. 

 

Informații și competențe inutile 

 
 

 

 

Abilități practice în domeniul profesional 

 

În prezent, în învățământul superior se sesizează nevoia de o mai bună corelare a formării 

teoretice cu dezvoltarea de abilități practice în domeniul de activitate. Pentru a combate 

reticența din partea angajatorilori privind integrarea în piața muncii a tinerilor fără experiență, 

20%

31%
46%

3% 0%

Măsura în care universitatea 
promovează informații și 

competențe inutile pentru studenți

Pune prea mult accent

În măsură optimă

În mică măsură

Deloc/Nesemnificativ

Nu știu

În încercarea de a contribui la dezvoltarea 

unor cunoștințe și compețente în anumite 

domenii, în învățământul superior pot fi 

abordate informații mai puțin necesare și 

competențe pe care studenții nu le consideră 

relevante pentru domeniului de studiu aferent. 

Chestionați în legătură cu acest aspect, 20% 

dintre liderii organizațiilor studențești 

respondente au considerat că universitatea 

pune prea mult accent pe promovarea de 

informații și competențe inutile pentru studenți. 
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32%

59%

9%

Măsura în care universitatea răspunde 
nevoii de dobândire de abilități practice 

în domeniul profesional 

Pune prea mult accent 

În măsură optimă 

În mică măsură 

Deloc/Nesemnificativ

Nu știu 

53%

20%

12%

9%

3% 3%
Interesul scăzut al universității/cadrelor 
didactice în această direcție 

Lipsa unui studiu de analizare/cercetare a 
nevoilor pieței forței de muncă

Neimplicarea/Slaba implicare a mediului 
privat în stabilirea curriculei 

Neimplicarea/ Implicarea slabă a 
studenților în stabilirea curriculei 

Nu consider că sunt impedimente 

Nu știu 

Impedimente ce împiedică universitatea să 
răspundă și altor nevoi de dezvoltare

ar fi ultil ca absolvenții sistemului de 

învățământ  universitar să fie pregătiți atât 

teoretic cât și practic, în concordanță cu 

nevoile angajatorilor. Cu toate acestea, 68% 

dintre respondenți consideră că universitatea 

nu contribuie deloc sau contribuie într-o mică 

măsură la dezvoltarea abilităților practice în 

domeniul profesional. 

 

Concluzii: 

 competențele sociale, dezvoltarea personală și competențele transversale sunt cele 

mai importante nevoi ale studenților la care universitățile nu răspund 

 

De ce nu răspund universitățile și altor tipuri de nevoi de dezvoltare ale studenților? 

 

Rolul universităților este acela de a 

forma cetățeni activi, responsabili și 

implicați, contribuind astfel la 

dezvoltarea nivelului de cultură și 

civilizație a întregii societăți. Însă 

fără o acoperire reală a tuturor 

nevoilor studenților, scopul 

procesului educațional nu este 

atins. Chestionați fiind în legătură 

cu impedimentele ce impiedică 

universitatea să răspundă la nevoile 

de dezvoltare ale studenților, peste 

jumătate din liderii studenților 

respondenți (53%) consideră că de 

vină este interesul scăzut al 

universităților și al cadrelor didactice 

în această direcție, 20% consideră că de vină este lipsa unui studiu de cercetare a nevoilor 

pieței muncii, în timp ce doar 3% consideră că nu sunt impedimente în acest sens.     

 

Ce putem observa, corelând aspectele mai sus menționate cu reformarea curriculei, este că 

interesul universităților și al cadrelor didactice este insuficient pentru a rezolva cele mai 

importante lacune privind adaptarea curriculei la nevoile reale ale studenților și ale pieței 

muncii. 

 

Sunt studenții implicați în realizarea curriculei?  

 

Reformele privind curricula universitară pot adesea să fie lipsite de succes datorită 

neimplicării studenților, din perspectiva reflectării nevoilor reale ale acestora. Astfel, deși se 

pot numi reforme, nu întotdeauna se îndreaptă într-o direcție pozitivă.  

 

Studiul ANOSR privind implementarea Procesului Bologna în România și-a propus să 

identifice măsura în care studenții sunt implicați în realizarea curriculei la nivelul 

universităților. Surprinzător, într-un sens negativ, este faptul că 56% dintre respondenți au 
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menționat că studenții nu sunt implicați deloc în realizarea curriculei, iar 18% au declarat că 

sunt implicați formal, fără a se lua însă în considerare punctele acestora de vedere. 21% 

dintre organizațiile respondente au menționat că studenții sunt implicați, însă aceștia au fost 

doar consultați (punctele acestora de vedere sunt luate în considerare parțial) și doar o 

organizație a afirmat că punctele de vedere ale studenților sunt luate pe deplin în 

considerare și că decizia finală se negociază cu aceștia. 

 

Rezultatul acestei întrebări este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în Raportul ANOSR de 

implementare a Procesului Bologna din 2009 procentul de implicare a studenților a fost de 

17% dintre respondenți, ceea ce indică o îmbunătățire insuficientă în participarea studenților 

în realizarea curriculei universitare. 

 

Concluzii finale privind cadrul calificărilor 

 

O îmbunătățire în ceea ce privește cadrul calificărilor față de ultimul raport ANOSR privind 

Procesul Bologna (2009) îl reprezintă înființarea Autorității Naționale pentru Calificări, 

precum și demararea Registrului Național al Calificărilor. Totodată, un aspect important îl 

reprezintă faptul că la nivel național studenții au fost implicați, prin reprezentanți, în aceste 

demersuri. Chiar dacă participarea studenților la nivel local s-a îmbunătățit într-o oarecare 

măsură, este evident faptul că  satisfacția studenților este în continuă scădere. Incapacitatea 

universităților de a răspunde și altor tipuri de nevoi ale studenților, măsura în care 

competențele dobândite de studenți sunt puțin utile pe piața forței de muncă, lipsa interesului 

real al universităților în reformarea cu succes a curriculei universitare sunt aspecte 

îngrijorătoare care nu par să se îmbunătățească față de ultimii ani. 

 

Recomandări privind Cadrul Calificărilor 

 

 Implicarea studenților în realizarea curriculei, prin reprezentanții acestora 

 Flexibilizarea curriculei și a traseelor de învățare 

 Creșterea interesului universităților privind nevoile de dezvoltare ale studenților și 

creare de mecanisme care să răspundă la acestea  

 Implicarea angajatorilor în realizarea curriculei (dezbateri, discuții, mese rotunde). 
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Asigurarea calităţii 

În viziunea Procesului Bologna, asigurarea calității este unul din procesele de bază în 

evoluția Spațiului European al Învățământului Superior, întrucât acesta presupune existanța 

unor standarde și norme de calitate pe care universitățile ar trebui să și le asume și să 

depună toate eforturile necesare pentru a le îndeplini, în scopul atingerii cu succes a 

obiectivelor pe care miniștrii educației le-au trasat cu ocazia Conferințelor Ministeriale.    

  

Prima asumare la nivel european a domeniului asigurății calității ca linie de acțiune a 

Procesului Bologna a fost în anul 2001, la Praga când „Miniştrii au recunoscut rolul vital pe 

care îl joacă sistemele de asigurare a calităţii în asigurarea unor standarde ridicate de 

calitate şi în facilitarea comparabilităţii calificărilor în Europa.” 

 

Asigurarea calităţii educaţiei este realizată în majoritatea cazurilor prin acțiuni menite să 

îmbunătățescă întreg mediul academic, prin acțiuni care vizează atât aspecte mai greu de 

cuantificat (procesul de predare, procesul de învățare, modul în care este perceput studentul 

în cadrul universității, relația dintre studenți și cadrele didactice), cât și aspectele mai tehnice 

(spre exemplu capacitatea instituției de a gestiona studenții – numărul de cadre didactice 

raportat la numărul de studenți, spații de predare/învățare, servicii pentru studenți – cămine, 

cantine, biblioteci, centre de consiliere și orientare în carieră, spații de recreere), precum și 

aspectele strategice (existența unor structuri care să se ocupe de procesul de asigurare a 

calității, a personalului în acest sens, a strategiilor coerente și realiste, a rapoartelor, a 

analizelor și evaluărilor care să contureze o imagine reală a sistemului educațional din 

fiecare universitate).   

 

Toate aceste aspecte, conform legiferărilor de la nivel național și european, se realizează cu 

participarea studenților, în calitate de „parteneri competenți, activi și constructivi în 

conturarea Spațiului European al Învățământului Superior”. 

 

Analiza ANOSR privind implementarea Prcesului Bologna în România doreşte să scoată în 

evidenţă percepţia liderilor studenţilor asupra eficienţei asigurării interne a calităţii, 

modalitătea de lucru a comisiilor de asigurare internă a calității și, mai ales, gradul şi modul 

de implicare al studenţilor în acest proces. 

 

Implicare studenților în evaluarea externă a calității 

 

În viziunea SEIS, studenţii sunt parteneri cu drepturi depline în cadrul comunității academice 

având dreptul să participe la toate deciziile care se iau în cadrul învăţământului superior, atât 

la nivel local, cât și național și european. Acest principiu îl regăsim şi la nivelul asigurării 

calităţii.  

 

De asemenea, Legea Educaţiei Naţionale prevede ca studenţii să fie reprezentaţi în toate 

structurile decizionale, executive şi consultative, incluzând Departamentele şi Comisiile de 

Asigurare a Calităţii de la nivelul universității. 
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Participarea studenților în asigurarea calității la nivel național a început recent după 

înființarea ARACIS, în anul 2006, ca membri observatori în consiliul Agenției. În 2007, 

studenții au obținut statut de membri cu drepturi depline în comisiile de evaluare externă a 

calității, iar din 2011 au dobândit statut de membri cu drept de vot în consiliul ARACIS, cât și 

în cadrul altor structuri din aparatul agenției (Departementul de Evaluare Externă, comisii de 

specialitate).  

ANOSR s-a implicat activ în proiectarea sistemului asigurare a calității în învățământul 

superior românesc și a contribuit permanent la evoluția politicilor naționale din acest 

domeniu.  

 

Implicarea studenților în evaluarea internă a calității 

 

Implicarea studenților în procesul de asigurare internă a calităţii este importantă din 

perspectiva spiritului critic și a viziunii cu care studenții pot contribui. Cu toate acestea, la 

nivel instituțional se resimte o implicare mai scăzută a studenților în procesul de asigurare a 

calității decât, spre exemplu, la nivel național sau european.  

Participarea studenților în procesul de asigurare internă a calității se concretizează prin: 

 Contribuția la raportul de autoevaluare internă a calității – în primul rând prin 

contribuția la raportul general prin apartenența la CEAC (Comisia de Evaluare și 

Asigurare a Calității), structură responsabilă de redactarea raportului instituțional de 

autoevaluare a calității. În al doilea rând, studenții sunt responsabili de redactarea 

unui raport distinct de autoevaluare a calității instituționale, reprezentând concluziile 

la care au ajuns studenții cu privire la punctele tari și punctele slabe, la succesele, 

amenințările, incertitudinile sau insuccesele asigurării calității prin raportare la 

domeniile, criteriile, standardele și indicatorii de performanță mentionați.  

 Participarea la procesul de evaluare a cadrelor didactice – procedură anuală 

obligatorie, stipulata inclusiv în Statutul Studentului 

 Apartenența la Departamentul/Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din 

universitate și participarea la ședințele periodice ale acestei structuri 

 

Schimbări în asigurarea calității în ultimii 2 ani 

 

Putem observa însă că de multe ori universitățile percep acest proces ca fiind unul exclusiv 

de verificare și bifare a unor standarde, fără a-l întrebuința ca pe oportunitate de a-și 

îmbunătăți și dezvolta continuu procesele de asigurare internă a calității pentru a le 

întrebuința ca pe o “cultură participativă în cadrul instituției”. Asigurarea și evaluarea 

instituțională a calității este responsabilitatea instituțiilor de învățământ superior. Mediul de 

învățare al studenților ar trebui să se afle în centrul  scopului și misiunii definite de acestea. 

Luând în considerare acest lucru, redefinirea procesului de evaluare externă în ochii 

instituției, astfel încât să devină un proces care îi poate aduce avantaje acesteia, poate 

sprijini universitatea prin prisma recomandărilor externe în vederea îndeplinirii cu succes a 

misiunii și obiectivelor. 

 

Întrebaţi în ce măsură consideră că au existat schimbări în procesul de asigurare a calității în 

universitate în ultimii doi ani, 53% dintre liderii organizațiilor respondente au afirmat că nu a 

existat nicio schimbare.  



 

                           39  
 

35%

9%

53%

3%

Schimbări în sistemul de 
asigurare a calității în ultimii doi 

ani 
Da, în bine

Da, în rău 

Nu consider că au existat 
schimbări
Nu știu 

3%

32%

38%

9%

18%

Funcționalitatea comisiei de asigurare a 
calității din universitate 

Prin activitatea sa, reușește să 
îmbunătățească într-o mare masură 
calitatea educației 
Prin activitatea sa, reușește să 
îmbunătățească într-o masură medie 
calitatea educației 
Prin activitatea sa, reușește să 
îmbunătățească într-o masură mică 
calitatea educației 
Nu există 

Nu știu 

 

Mai mult, 9% dintre respndenți au 

afirmat că au existat schimbări, dar 

acestea au fost în rău. Important de 

menționat este faptul că 35% dintre 

respondenți au afirmat că au  existat 

schimbări și că acestea au fost pozitive.  

  

 

 

Funcționalitatea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității 

 

Chestionați fiind cu privire la 

funcționalitatea comisiei de asigurare a 

calității din universitate, liderii studenților 

au răspuns în procent de 47% că aceste 

comisii fie nu există, fie prin activitatea lor 

reușesc să îmbunătățească în mică 

măsură calitatea educației din 

universitate. De menționat este că doar 

3% dintre respondenți au afirmat că prin 

activitatea comisiei, s-a îmbunătățit 

calitatea educației într-o mare măsură. 

 

 

 

Implicarea studenților în comisia de asigurare a calității  

 

Implicarea studenților în comisia de asigurare a calității este o premisă a îmbunătățirii 

procesului educației prin experiența celor direct implicați precum și prin perpectiva unica pe 

care o au.  

 
 

 

 

 

28%

16%

24%

19%

10%
3%

Implicarea studenților în procesul de 
asigurare a calității din universitate

Evaluarea cadrelor didactice de către 
studenți

Redactarea de rapoarte cu privire la 
calitatea educației

Evaluarea calității cursurilor, seminariilor 
și/sau laboratoarelor 

Studii cu privire la nevoile studenților

Nu sunt implicați

Alt răspuns

Analizând răspunsurile organizațiilor 

studențești vizavi de aspectele în 

care studenții stunt cei mai implicați în 

comisiile interne de asigurare a 

calității din universități, a reiești că 

studenții sunt implicaţi în special în 

evaluarea cadrelor didactice (26% din 

răspunsuri), în redactarea de rapoarte 

cu privire la calitatea educaţiei (16%), 

în evaluarea cursurilor şi/sau 

seminariilor/laboratoarelor (24%) sau 

în demararea de studii cu privire la 

nevoile studenţilor (19%). 
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59%

38%

3%

Nu există cunoștiințe 
suficiente despre asigurarea 
calității în rândul organizației 

Adevărat 

Fals

Nu știu 

35%

50%

15%

Studenții nu sunt interesați de 
procesul de asigurare a calității

Adevărat 

Fals

Nu știu 

Procedura prin care studenții devin membri în comisia de asigurare a calității 

 
Aceste aspecte se întâmplă chiar dacă Legea Calității prevede că organizaţiile studenţeşti 

au dreptul să delege membri în comisiile de asigurare internă a calității, iar procesul de 

alegere a studenților reprezentanți acolo ar trebui să se defășoare fără implicarea cadrelor 

didactice sau a conducerii universității/facultății. 

 

 

Barierele care împiedică organizațiile studențești să se implice în asigurarea calității 

în universitate  

 

Barierele care împiedică organizațiile studenţeşti să se implice în procesul de asigurare a 

calității sunt multiple.  

 

Lipsa cunoștințelor legate de procesul de Asigurare a Calității 

 

Prima posibilă barieră analizată în studiu a fost lipsa 

cunoștiințelor legate de procesul de asigurare a 

calității în general. Întrebați fiind despre percepția lor 

vizavi de această problemă, liderii organizațiilor 

studențești au răspuns în proporție de 59% că 

aceasta reprezintă o barieră și o problemă pe care 

au identificat-o la ei în universitate. 

 

 

Dezinteresul studenților față de procesul de Asigurare a Calității 

 

Ca urmare a lipsei de informare cu privire la 

importanța procesului de asigurare a calității și 

importanța participării studenților în acest proces, 

în multe situații poate apărea o apaite a studenților 

vizavi de implicarea în comisiile de asigurare a 

calității, întrucât nu își înțeleg suficient de bine rolul 

în acest proces. Chestionați fiind în legătură cu 

percepția lor vizavi de dezinteresul pe care 

studenții îl manifestă față de procesul de asigurare 

a calității, jumătate dintre respondenți (50%) au răspuns că, din punctul lor de vedere, 

41%

6%

21%

9%

23%

Procedura prin care studenții sunt 
desemnați în comisia de asigurare a 

calității din universitate
Sunt delegați de organizația 
studențească

Sunt numiți de cadrele 
didactice/conducerea universității

Sunt delegați de studenții membri 
în Senate și Consiliile Facultăților

Nu există studenți delegați în 
comisie

Nu știu

Chestionați fiind în legătură cu procedura 

de desemnare a studenților în comisia de 

asigurare a calității din universitate, numai 

41% dintre respondenți au afirmat că 

studenții membri în comisii sunt delegați 

de organizația studențescă. În 21% dintre 

situații, membrul comisiei este delegat de 

studenții reprezentanți. În 2 universităţi 

studenții din comisia de asigurare a 

calității sunt numiţi de către cadrele 

didactice. 
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47%

47%

6% Studenții nu sunt percepuți ca 
membri cu drepturi depline ai 

comunității academice

Adevărat 

Fals

Nu știu 

38%

38%

24%

Comisia de asigurare a 
calității nu este funcțională 

Adevărat 

Fals

Nu știu 

53%29%

18%

Participarea studenților este una 
formală, fără a se lua în 

considerare cu adevărat punctele 
de vedere ale acestora 

Adevărat 

Fals

Nu știu 

studenții sunt interesați de acest proces, în timp ce 35% au răspuns că studenții nu sunt 

interesați. 

 

Studenții nu sunt percepuți ca membri cu drepturi depline ai comunității academice 

 

Întrebați dacă sunt de părere că o barieră în 

implicarea în procesul de asigurare a calității din 

universitate o reprezintă faptul că studenții nu 

sunt percepuți ca membri cu drepturi depline ai 

comunității academice din care aparțin, 47% 

dintre respondenți au răspuns că acest lucru 

reprezintă o barieră, în timp ce alți 47% au 

răspuns că la ei în universitate acest aspect nu 

reprezintă o problemă cu care se confruntă. 

 

Studenții participă doar formal în procesele decizionale și executive din universitate 

 

Chestionați dacă participarea studenților în 

procesele decizionale și executive din 

universitate este doar formală, fară să se țină 

cont cu adevarat de punctele lor de vedere, 

acest lucru fiind o barieră în implicarea în 

procesul de asigurare a calității, 53% au răspuns 

că acest aspect reprezintă o problemă în 

universitatea lor, în timp ce 29% au răspuns că 

nu se lovesc de această problemă. 

 

Organizația studențească nu a fost interesată să se implice 

 
 

Comisia de asigurare a calității din universitate nu este funcțională 

 

În ceea ce privește funcționalitatea comisiei de 

asigurare a calității, aspect ce poate fi o barieră 

importantă în implicarea studenților în procesul de 

asigurare internă a calității, 38% dintre respondenți au 

afirmat că în universitățile lor aceste comisii nu sunt 

funcționale, în timp ce alți 38% au răspuns că în 

universitățile lor acestea sunt funcționale. 

3%

97%

0%

Organizația nu a fost 
interesată să se implice 

Adevarat

Fals

Nu știu

O altă posibilă barieră analizată în studiu a fost lipsa 

de interes a organizațiilor studențești față de procesul 

de asigurare a calității în universitate. Chestionați în 

legătură cu acest aspect, 97% dintre liderii 

organizațiilor studenețești au răspuns că acest lucru 

nu s-a întâmplat în universitățile lor, organizațiile fiind 

interesate de acest proces, în timp ce doar 3% dintre 

respodenți au răspuns că organizațiile nu au fost 

interesate să se implice. 
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50%

29%

21%

Procesul este prea birocratic

Adevărat 

Fals

Nu știu 

32%

41%

27%

Procesul este fără rezultate 

Adevărat 

Fals

Nu știu 

Procesul de asigurare a calității în universitate este prea birocratic 

 

Întrebați dacă sunt de părere că o barieră în 

implicarea studenților în procesul de 

asigurare a calității din universitate o 

reprezintă faptul că acest proces, împreună 

cu modul în care funcționează comisia sunt 

prea birocratice, 50% dintre respondenți 

sunt de părere că studenții consideră 

procesul prea birocratic, în timp ce doar 

29% sunt de părere că studenții nu resimt 

această problemă în universitățile lor. 

 

 

Procesul de asigurare a calității din universitate nu produce rezultate vizibile pentru studenți 

 

O altă barieră ce ar putea sta în calea participării 

studenților în procesul de asigurare a calității o 

reprezintă faptul că în multe situații studenții nu 

resimt rezultatele activității pe care comisia de 

asigurare a calității o realizează și au impresia că 

întreg procesul de asigurare internă a calității este 

unul fără rezultate și făcut doar pentru că se cere. 

Chestionați cu privire la acest aspect, 32% dintre 

liderii organizațiilor studențești respondente au 

afirmat că reprezintă o barieră în implicarea 

studenților în procesul de asigurare a calității din 

universități faptul că aceștia consideră că procesul este unul fără rezultate, în timp ce 41% 

dintre respondenți au considerat că studenții nu resimt această problemă. 

 

 

Concluzii privind barierele care împiedică organizațiile studențești să se implice în 

comisia de asigurare a calității 

 

 Principalele bariere sunt lipsa de cunoștine de specialitate în rândul organizațiilor și 

faptul că participarea studenților este una formală, fără a se lua în considerare cu 

adevărat 

 Neinteresul organizațiilor de a se implica și lipsa de rezultate a procesului în general 

sunt motivele cele mai puțin frecvente în rândul organizțiilor chestionate 
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14%

56%

15%

15%

Măsura în care se reflectă rezultatele 
mecanismelor de implicare a studenților în 

deciziile universității privind asigurarea 
calității 

O măsură mare- toate rezultatele se 
reflectă în deciziile universității care 
privesc procesul de asigurare a calității 

O măsură mică - rezultatele se reflectă 
foarte puțin în deciziile universității care 
privesc procesul de asigurare a calității

Deloc- rezultatele nu se reflectă deloc în 
deciziile universității care privesc 
procesul de asigurare a calității 

Nu știu 

41%

9%

50%

Existanța unei strategii interne 
de îmbunătățire a procesului de 

asigurare a calității 

Da

Nu 

Nu știu 

Se reflectă nevoile identificate ale studenților în deciziile universităților? 

 

Chestionând liderii studenților cu privire la 

măsura în care rezultatele mecanismelor de 

implicare a studenților se reflectă în deciziile 

universității privind asigurarea calității, aflăm 

am constatat că 56% dintre răspunsuri indică 

faptul că rezultatele se reflectă foarte puțin, iar 

15% respondenţi consideră că acest rezultate 

nu se reflectă deloc. Doar 14% dintre 

respondenți consideră că acest rezultate se 

reflectă într-o măsură mare. 

 

 

 

 

Au universitățile strategii privind asigurare calității? 

 

În legătură cu strategia strategia de îmbunătățire a 

procesului de asigurare a calității la nivel intern, 

aceasta nu este cunoscută  de către 50% din 

organizaţiile studenţeşti, în timp ce 41% dintre 

răspunsurile liderilor studenților sugerează că 

universitatea sau facultatea lor are o astfel de 

strategie. 

 

 

 

 

 

Sunt studenții implicați în realizarea acestora? 

 
 

 

Concluzii privind asigurarea calității 

 

Studenții consideră că nu putem avea un proces calitativ de educație fără două aspecte de 

bază. În primul rând, fără implicarea completă a studenților și fără a acorda acestora șansa 

de a contribui la dezvoltarea educației, vom avea la final un sistem de învățământ superior în 

6%
9%

38%

47%

Sunt studenții implicați în realizarea 
strategiei de asigurare internă a 

calității? Da, cu rezultate 
vizibile

Da, dar fară niciun 
rezultat

Nu  

Nu știu

Întrebați fiind despre implicarea studenților în 

realizarea acestor strategii, dezamăgitor este 

faptul că numai 6% dintre liderii organizațiilor 

studențești respondente au afirmat că studenții 

au fost implicați, iar participarea lor a avut 

rezultate vizibile în forma finala a strategiei, în 

vreme ce 38% dintre respondeţi susţin că 

organizaţia lor nu a fost implicată deloc în 

elaborarea acestei strategii. 
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care aceștia nu se regăsesc, nici ca nevoie de dezvoltare academică, nici ca viziune asupra 

traseului de învățare. Al doilea aspect îl reprezintă investiția financiară aferentă în educație. 

Reafirmăm cu această ocazie că nu putem avea un învățământ calitativ fără resursele 

necesare alocate în acst ens, iar investiția în educație reflectă responsabilitatea decidenților 

față de societate.   

 

Recomandări 

 

Pentru Ministerul Educaţiei  

 Susținerea consecventă de la nivel național a dezvoltării comisiilor de asigurare a 

calităţii de la nivelul universităţii universităţii ( cum ar fi prin facilitarea de schimburi de 

bune practici între comisiile din universităţiile din ţară, și nu numai, cu ajutorul unor 

proiecte naţionale, realizarea de studii anuale privind activitatea şi rezultatele acestor 

comisii și promovarea exemplelor de bună practică) 

 Adoptarea unei metodologii secundare care să specifice prezenţa studenţilor în 

proporţie de 25% din numarul de membri  în cadrul comisiilor de asigurare a calităţii 

 Introducerea obligativităţii înfiinţării comisiilor  de asigurare a calităţii pe facultate 

 

Pentru universităţi 

 Implicarea studenţilor în cadrul tuturor activităţilor comisiilor de asigurare a calităţii, 
inclusiv în realizarea și implementarea strategiei  

 Delegarea de către organizaţiile studenţeşti a cel puţin unui student în comisiile de 

asigurare a calităţii conform LEN şi Codul Drepturilor şi Obligaţiilor Studentului 

 Debirocratizarea activităţii comisiilor, mai puţin accent pus pe documente şi rapoarte 

şi mai mult accent pus pe rezultate 
 Promovare mai bună a comisiei şi actvităţii acesteia în rândul studenţilor 
 Sprijinirea proiectelor organizațiilor studențești de informare și promovare a implicării 

studenților în procesul de asigurare a calității 
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Mobilitatea 

 

În viziunea ANOSR, procesul de mobilitate se referă la posibilitatea unui student sau a unui 

profesor de a studia, respectiv profesa, pe o perioadă limitată de timp, în afara instituţiei de 

învățământ superior din care aparţine, cu scopul de a-şi lărgi perspectivele în ceea ce 

priveşte domeniul său de studiu și poziţionarea în societate.  

Una dintre liniile de acţiune ale Procesului Bologna, deosebit de importantă din punct de 

vedere al rolului strategic pe care îl joacă în atingerea obiectivelor de creare a Spațiului 

European al Învățământului Superior, o reprezintă dezvoltarea mobilităţilor. Colaborarea, 

dezvoltarea relațiilor academice și crearea coeziunii interinstituționale, dezvoltarea unor 

principii puternice care să stea la baza reformelor educaționale și schimbul de viziuni și bune 

practici ar fi aproape imposibil de realizat fără existența mobilităților.  

 

Spațiul European al învățământului Superior trebuie să contribuie, prin colaborarea 

miniștrilor responsabili cu învățământul superior din statele membre, la dezvoltarea unei 

societăți europene bazate pe cunoaștere și inovare, o societate în care studenții și cadrele 

didactice să aibă libertatea și contextul de a alege și de a participa în procesul educațional al 

oricărei alte universități, fără bariere, cel puțin o dată. 

 

Încă de la întâlnirea de la Sorbona, cea care a pus bazele a ceea ce numim astăzi Procesul 

Bologna, a fost subliniată importanța mobilităților studențești în contextul dezvoltării 

sistemelor naționale de educație. Astfel, miniștrii responsabili cu educația din Germania, 

Franța, Italia și Marea Britanie au declarat: „Un spaţiu european deschis al învăţământului 

superior oferă numeroase perspective benefice, respectându-se totodată specificul nostru 

naținal, dar impune și eforturi susţinute pentru desfiinţarea barierelor şi dezvoltarea unui 

context al învăţământului care să promoveze mobilitatea şi o colaborare tot mai strânsă între 

actorii înteresați pentru dezvoltarea educației”.  

O dată cu desfășurarea Conferințelor Ministeriale, rolul mobilităților, ca instrument cheie 

pentru dezvoltarea SEIS, a fost în permanență accentuat, alături de sistemele de 

recunoaștere a studiilor și de existența unor cadre naționale și europene pentru calificările 

din universități. Mai mult, în 2012, odată cu Întâlnirea Ministerială de la București, Miniștrii 

responsabili cu educația au adoptat inclusiv o strategie privind mobilitatea studenților, a cărei 

implementare va fi analizată cu ocazia întâlnirii ministeriale din 2015 din Armenia: „Adoptăm 

strategia „Mobilitate pentru o învățare mai bună” ca addendum, incluzând ținta pentru 

mobilitate din cadrul acesteia ca parte integrantă a eforturilor noastre de promovare a 

internaționalizării în învățământul superior.”  

 

Importanța acordată fenomenului de mobilitate la nivel european se trduce prin procentul de 

20% stabilit ca țintă până în 2020 (20% din studenții fiecărei țări să beneficieze de 

mobilitate). România și-a asumat, alături de toți membrii SEIS această țintă, însă conform 

datelor furnizate de către universități,  menționate în poziția ANOSR cu privire la situația 

mobilităților studențești în anul universitar 2010-2011, din aproape un milion de studenţi 

români doar 0.43% au beneficiat de o mobilitate în afara ţării. 

 

Din perspectiva ANOSR, mobilitatea în România poate fi clasificată în mobilitate internă şi 

mobilitate externă. Mobilitatea internă se referă la oportunitatea studentului de a studia pe o 
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59%

41%

Schimbări în ultimii doi ani 
privind promovarea 

mobilităților ERASMUS 

Da, în bine

Da, în rău 

Nu consider că au 
existat schimbări 

47%

0%

47%

6%

Schimbări privind accesul 
studenților la mobilitățile 

ERASMUS în ultimii doi ani
Da, în bine

Da, în rău 

Nu consider că au existat 
schimbări 
Nu știu 

perioadă determinată la o altă universitate din ţară, iar cea externă presupune dimensiunea 

internațională a perioadei de studiu. Acestea sunt procedeele care trebuie parcurse de orice 

instituţie de învăţământ superior pentru implementarea completă a conceptului de mobilitate. 

Studiul ANOSR privind implementare Procesului Bologna în România și-a propus să 

analizeze mobilitățile studențești externe din perspectiva barierelor care împiedică studenții 

să le acceseze, a modului în care universitățile se preocupă de acest aspect, precum și din 

perspectiva impactului Birourilor pentru Programe Comunitare din universități. 

 

Raportul Național elaborat de România cu ocazia Conferinței Ministeriale de la București 

(2012) a presupus și completarea unui chestionar privind mobilitatea studenților, chestionar 

ce a fundamentat strategia europeană în acest sens. În chestionarul completat de România 

se menționează că există o strategie națională privind mobilitatea studenților și că aceasta a 

fost chiar și adoptată, deși, din nou, studenții nu au fost consultați în stabilirea acesteia și 

nici nu cunosc informații privind conținutul ei (altele decât legislația națională parțial 

incompletă și nefuncțională). 

 

Schimbări în ceea ce privește accesul studenților la mobilitățile Erasmus și în 

promovarea acestora în rândul universităților 

 

Mobilitățile reprezintă unul din cele mai 

importante mecanisme de dezvoltare 

acdemică pentru studenți. Suplimentar ofertei 

educaționale a universităților din România, 

experiența internațională academică, alături 

de cea culturală și lingvistică, oferă 

studenților o deschidere greu de egalat, 

precum și o experiență studențească unică.  

 

 

Chestionați fiind în legătură cu schimbările privind accesul studenților la mobilități Erasmus 

în ultimii doi ani, liderii organizațiilor studențești respondente au considerat în proporție de 

47% că nu au existat schimbări de îmbunătățire a accesului, în timp ce alți 46% au 

considerat că au existat schimbări în bine. De remarcat este faptul că niciun respondent nu a 

declarat că a resimțit schimbări în rău privind accesul la mobilități al studenților.  

 

Pentru a spori numărul studenților ce 

beneficiază de mobilitățile Erasmus, în 

scopul atingerii țintei de 20%, este 

necesară, în primul rând o promovare 

adecvată a programelor Erasmus, atât la 

nivel de instituțional, cât și la nivel național, 

creându-se astfel un context favorabil 

mobilităților, prin facilitarea accesului la 

informații și încurajarea studenților să aplice 

pentru programe de tip Erasmus.  

 



 

                           47  
 

71%

29%

Utilitatea unei mobilități externe 
pentru dezvoltarea 

profesională, socială și personală a 
studenților 

Foarte util 

Util

Puțin util

Deloc util
Nu știu 

23%

21%41%

15%

Gradul de informare a studenților

Nu este un 
obstacol 
Este un obstacol 
minor
Este un obstacol 
mediu 
Este un obstacol 
major
Nu știu 

La întrebarea despre schimbările din ultimii doi  ani privind promovarea mobilităților de tip 

Erasmus 59% dintre liderii organizațiilor respondente au considerat că au existat schimbări 

în bine, în timp ce 47% au considerat că nu au existat schimbări semnificative în acest sens. 

 

Importanța unei mobilități pentru dezvoltare studenților 

 

Deși Miniștrii responsabili cu educația, 

reuniți la Londra în 2007 au afirmat că 

“mobilitatea cadrelor didactice, a 

studenţilor şi a absolvenţilor este unul 

dintre elementele importante ale 

Procesului Bologna, creând oportunităţi 

de dezvoltare personală, dezvoltând 

cooperări internaţionale între indivizi şi 

instituţii, influenţând calitatea 

învăţământului superior şi a cercetării şi 

oferind esenţa dimensiunii europene”, barierele care împiedică orice student să acceseze 

mobilitățile Erasmus sunt un fapt real și comun în universități. 

 

Chestionați în legătură cu utilitatea unei mobilități externe pentru dezvoltarea profesională, 

socială și personală a studenților din prespectiva lor, toți liderii organizațiilor studențești 

respondente au afirmat că o mobilitate este foarte utilă sau utilă în acest sens.  

 

Bariere privind accesarea unei burse Erasmus 

 

Date fiind beneficiile multiple ale mobilităților, individuale dar și la nivel de sistem, accesul la 

astfel de programe ar trebui să fie nerestricționat și inclusiv. Din perspectiva liderilor 

studenților, barierele care împiedică studenții să le acceseze sunt diverse și reprezintă 

obstacole greu de gestionat.  

 

Gradul de informare a studenților 

 

Așa cum s-a putut observa anterior, 

programele Erasmus nu sunt suficient 

de bine promovate nici la nivel de 

universitate, nici la nivel național, 

acest lucru influențând gradul de 

informare a studenților cu privire la 

accesarea, înscrierea și participarea la 

o mobilitate. Din această cauză, 

studenții nu știu cu exactitate care 

sunt beneficiile unui asemenea 

program și se lovesc de diverse bariere care îi împiedică să ia în considerare aplicarea 

pentru mobilități, sau consideră că le îngreunează procesul de aplicare.  

 

Chestionați cu privire la gradul de informare a studenților legat de beneficiile mobilităților și 

modalitățile de accesare a acestora, 77% dintre respondenți au considerat că acesta 

reprezintă o barieră în calea accesării mobilitiăților. Important de menționat este faptul că 
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3%
12%

47%

32%

6%

Valoarea bursei (acoperirea costurilor)

Nu este un obstacol 

Este un obstacol minor

Este un obstacol mediu 

Este un obstacol major

Nu știu 

niciun respondent nu a afirmat că nu reprezintă o problemă gradul de informare a 

studenților. 

 

Valoarea bursei (acoperirea costurilor) 

 

Conform ESU (în raportul Bologna with Student Eyes 2012) cea mai mare barieră  în 

aplicarea pentru programe de studii în străinătate o constituie lipsa sprijinului financiar, sau 

valoarea insuficientă a bursei acordate. Acest lucru se aplică cu atât mai mult cu cât,  în 

România, nivelul de trai este mai scăzut decât într-o bună parte a țărilor europene, astfel  

posibilitatea suplimentării fondurilor interne de susținere a unui nivel de trai decent în 

străinătate este limitată. În acest context, s-a constatat faptul că majoritatea studenților ce 

accesează un program Erasmus provin din medii dezvoltate din punct de vedere economic, 

în timp ce studenții ce provin din medii mai puțin avantajate consideră că studiul în 

străinătate este prea scump pentru a si-l permite, găsesc valoarea bursei insuficientă, și 

astfel preferă să nu aplice pentru Erasmus.     

 

În ceea ce privește valoarea bursei șoi 

modul în care aceasta reușește să 

acopere costurile imputate de experiența 

unei mobilități, 91% dintre respondenții 

chestionarului ANOSR au considerat că 

aceasta reprezintă o barieră în accesarea 

unei mobilități, în timp ce doar 3% au fost 

de părere că acest lucru nu reprezintă un 

obstacol în momentul de față. 

 

Recunoașterea studiilor la întoarcerea în universitatea de origine 

 

Una din barierele principale în accesarea unui program Erasmus este  dificultatea  

recunoașterii studiilor la întoarcerea în țară unde pot apărea probleme cu recunoașterea și 

echivalarea creditelor ECTS sau înregistrarea noilor competențe dobândite. În ciuda 

existenței unor dispoziții aflate în vigoare de multă vreme, studenții care au avut stagii în 

străinătate  pot întâmpina dificultăți în a obține recunoașterea pe care o așteptau. Acest 

lucru, pe lângă faptul că îi afectează pe cei direct interesați, are ca efect, în sens mai larg, și 

o  diminuare a entuziasmului pentru programele de mobilități.  

 

Pentru a preîntâmpina aceste bariere în accesarea programelor Erasmus, e important să se 

aibă în vedere informarea mult mai bună a studenţilor cu privire la posibilităţile de a merge 

într-o mobilitate și racordarea programei şcolare la cele din universităţile cu care se face 

schimb de studenţi.  

 

Deși există reglementări în vigoare ce ar trebui să asigure o funcționare fluentă a întreg 

procedeului de echivalare a studiilor derulate în străinătate, studenții s-au lovit de 

nenumărate probleme în această privință, fie legate de echivalarea creditelor obținute în 

străinătate, fie aflăndu-se în situația de a da examene din perioada în care accesaseră 

mobilități.  
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29%

27%

35%

9%

Interesul studenților pentru 
studiul în străinătate 

Nu este un obstacol 

Este un obstacol minor

Este un obstacol mediu 

Este un obstacol major

Nu știu 

32%

35%

27%

6%

Teama studenților de a petrece 
o perioadă mai lungi de timp 

într-un mediu străin   

Nu este un obstacol 

Este un obstacol minor

Este un obstacol mediu 

Este un obstacol major

Nu știu 

 
 

Interesul studenților pentru studiu în străinătate 

  

Răspunzând la întrebarea legată de 

percepția lor asupra interesului studenților 

pentru studiul în străinătate, 71% dintre 

liderii organizațiilor studențești respondente 

au fost de părere că studenții nu sunt 

interesați de studiul în străinătate. Acest 

rezultat confirmă faptul că lipsa informării 

studenților în legătură cu beneficiile 

mobilităților studențești are ca efect un 

interes scăzut din partea studenților față de 

oportunitățile de studiu în străinătate. 

 

 

Teama studenților de petrecere a unei perioade mai lungi de timp într-un mediu străin 

 

O altă barieră cu care se pot confrunta 

studenții care doresc să aplice pentru o 

mobilitate sau un program de studiu 

Erasmus, poate fi reticența de a petrece o 

perioadă lungă de timp într-un mediu străin. 

Acest lucru poate să apară din cauza unei 

lipse de informare și de conștientizare a 

tuturor avantajelor de care beneficiază atunci 

când aleg să studieze în străinătate, cum ar 

fi faptul că primesc acces la noi cunoștințe, 

își dezvoltă competențele lingvistice și își 

lărgesc orizontul intercultural. 

 

Adresând respondenților chestionarului ANOSR o întrebare legată de acest aspect, am 

concluzionat că 68% dintre liderii organizațiilor studențești respondente sunt de părere că 

teama studenților de a petrece o perioadă mai lungă de timp într-un mediu străin reprezintă 

o barieră în accesarea mobilităților de către studenți. 

 

 

 

44%

26%

9%

12%

9%

Recunoașterea studiilor la 
întoarcerea acasă

Este un obstacol major

Este un obstacol mediu

Este un obstacol minor

Nu este un obstacol

Nu știu

Chestionați fiind dacă recunoașterea 

studiilor la întoarcerea acasă reprezintă un 

obstacol în accesarea unei mobilități de 

către studenți, 79% dintre liderii 

organizațiilor studențești respondente au 

considerat că aceasta reprezintă o barieră, 

în timp ce doar 12% au considerat că acest 

lucru nu reprezintă un obstacol în 

universitățile lor. 
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Numărul de burse Erasmus 

 
 

 

Chestionați cu privire la percepția studenților vizavi de acest subiect, liderii organizațiilor 

studențești respondente au răspuns în proporție de 79% că suntde părere că numărul de 

burse Erasmus reprezintă o barieră în accesarea unei mobilități. 

 

Criteriile de medie necesare 

 
Deși acestă abordare are și caracteristici pozitive, este de cele mai multe ori percepută ca 

fiind o barieră în accesarea diferitelor mobilități. De asemenea, poate reprezenta o barieră 

pentru studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, care au nevoie de măsuri 

speciale pentru a fi integrați în mediul academic. Rezultatele chestionarului ANOSR privind 

percepția criteriilor de medie ca bariere în accesarea unei mobilități indică faptul că 79% 

dintre liderii organizațiilor studențești percep aceste criterii ca bariere ce stau în calea 

accesării mobilităților. 

 

Realizarea dosarului de candidatură 

 
 

 

37%

22%

20%

12%

9%

Numărul de burse Erasmus

Este un obstacol major

Este un obstacol mediu

Este un obstacol minor

Nu este un obstacol

Nu știu

6%

56%
17%

12%

9%

Criteriile de medie necesare

Sunt un obstacol major

Sunt un obstacol mediu

Sunt un obstacol minor

Nu sunt un obstacol

Nu știu

6%

31%

37%

23%

3%

Realizarea dosarului de candidatură

Este un obstacol major

Este un obstacol mediu

Este un obstacol minor

Nu este un obstacol

Nu știu

Un obstacol important în aplicarea pentru 

o bursă Erasmus poate fi numărul scăzut 

al  locurilor disponibile și a accesibilității 

acestora, fapt ce poate duce la alte 

bariere cum ar fi limitarea posibilității de a 

alege unde să studiezi din cauza locurilor 

insuficiente. De asemenea, de cele mai 

multe ori, accesul scăzut la anumite 

instrumente (de tipul mobilităților) 

determină studenții să nu-și mai propună 

accesarea acestuia. 

Pentru a accesa un program de studiu 

Erasmus, de cele mai multe ori, în procesul de 

selecție al candidaților se iau în considerare și 

anumite criterii de medie ce sunt, de obicei, 

filtre eliminatorii. Acestea sunt necesare pentru 

a stabili, prin prisma notelor reprezentative 

pentru diferite materii, o bază de cunoștințe de 

la care să pornească toți studenții în viitorul 

program de studii. 

Orice aplicație la un program de studii Erasmus 

presupune realizarea unui dosar de candidatură 

care să cuprindă informații relevante despre 

studiile, abilitățile și aptitudinile profesionale ale 

aplicanților, certificări ale cunoștințelor de limbi 

străine și altele. Procesul de realizare a acestui 

dosar poate fi destul de anevoios și birocratic și 

poate reprezenta o barieră destul de greu de 

depășit, pentru studenții ce vor să aplice pentru 

un program Erasmus, mai ales dacă nu au o 

persoană pregătită în domeniu pentru a-i consilia 

și ghida.    
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Chestionați cu privire la acest aspect, 74% dintre respondenți au considerat că realizarea 

dosarului de candidatură reprezintă un obstacol în accesarea mobilităților de către studenți. 

 

Alte bariere menționate de liderii studenților 

 

În procesul de aplicare pentru o bursă de studii Erasmus, pe lângă cele menționate mai sus, 

mai pot să apară și alte bariere care îngreunează, limitează sau stopează  întreg procesul 

de accesare a bursei. Un exemplu de astfel de barieră ar putea fi limitarea opțiunilor de 

alegere a universității de destinație, sau reducerea lor la anumite variante ce presupun 

cunoștințe aprofundate ale limbii țării respective și altele.     

 
 

 

 

La întrebarea adresată în chestionarul ANOSR despre existența altor bariere care să stea în 

calea mobilităților studențești, 77% dintre respondenți au răspuns că mai există bareire, dar 

care sunt un obstacol minor în calea accesării unei mobilități. 

 

Concluzii privind barierele care împiedică studenții să acceseze o mobilitate Erasmus 

 

 Cea mai des întâlnită barieră care împiedică studenții să acceseze o mobilitate 

Erasmus este valoarea scăzută a bursei (91%), urmată de nerecunoașterea 

adecvată a studiilor (79%) și numărul scăzut de burse Erasmus (79%) 

 Cea mai puțin des întâlnită barieră este teama studenților de a petrece o perioadă 

mai lungă de timp într-un mediu străin 

 Bariera care a fost identificată ca fiind majoră de către cei mai mulți respondeți este 

nerecunoaștere studiilor (44%), urmată de numărul de burse Erasmus (38%) și de 

valoarea bursei (32%) 

 Bariera care a fost identificată a fiind minoră de către cei mai mulți respondenți este 

realizarea dosarului de candidatură 

 Exceptând 4 respondenți, nu a existat nicio universitate în care să nu existe cel puțin 

o barieră care să fie majoră pentru studenții universității respective (excepțiile sunt   

 

Contribuie universitățile la suplimentarea bursei studenților Erasmus? 

Fără finanțare suficientă alocată diverselor obiective și mecanisme legate de moblitate, atât 

din partea gurvernelor, cât și din partea universităților,  devine evident că atingerea pragului 

stabilit de Romania, acela de a avea o rată de mobilități de 20% devine tot mai greu de 

atins.   

6%
5%

77%

9%
3%

Alte bariere

Sunt un obstacol major

Sunt un obstacol mediu

Sunt un obstacol minor

Nu sunt un obstacol

Nu știu

Spre exemplu, o organizație a menționat că 

pentru studenții pe care îi reprezintă se oferă 

burse doar în Franța și Germania, „iar aceasta 

limitare a posibilității de alegere este un 

impediment major pentru majoritatea studenților 

având în vedere că este necesar un nivel ridicat 

de cunoaștere a limbii din țara respectivă”. De 

asemenea, o altă organizație a afirmat că în 

cadrul unei facultăți notele obținute pe parcurs 

reprezintă singurul criteriu valid, iar restul 

procedurilor (spre exemplu interviul cu candidații) 

reprezintă doar o formalitate. 

 

 



 

                           52  
 

6%

47%

47%

Alocarea de către universitate a 
unui buget special pentru a 

suplimenta bursele Erasmus

Da

Nu 

Nu știu 

23%

44%3%

6%

24%

Funcționalitatea Biroului de 
Programe Comunitare 

ERASMUS din universități

Complet funcțional 

Parțial funcțional

Nefuncțional

Nu există 

Nu știu 

47%

12%

41%

Existența în universitate a 
unei strategii de atragere a 
studenților străini la studii

Da

Nu 

Nu știu 

ANOSR și-a propus și să evidențieze modul în care 

universitățile decid sau nu să sprijinie mobilitatea 

studenților, prin alocarea de fonduri suplimentare în 

acest sens. Adresând această întrebare liderilor 

organizațiilor studențești chestionați, a reieșit faptul 

că în 47% dintre cazuri universitățile nu alocă un 

buget special pentru suplimentarea burselor 

Erasmus, 47% dintre studenți nu sunt la curent cu 

acest aspect, în timp ce doar 6% au putut afirma că 

universitățile aloca un buget în acest sens.  

 

Funcționează Biroul pentru Programe Comunitare din universitatea ta? 

 

Conform ordinului Ministerului Educației numărul 4284 din 7 iunie 2005 în fiecare 

universitatea acreditată din România s-a 

înființat Biroul pentru Programe Comunitare în 

domeniul educației și formării profesionale 

(BPC). Principalele programe pe care aceste 

structuri le gestionează sunt cele care vizează 

implementarea Învățării pe tot parcursul vieții 

(Bursele Erasmus, Gruntvig și Leonardo 

Davinci) precum și programele SEE, Tempus, 

Erasmus Mundus sau Europass.  

 

Pentru a ghida și a contribui la adaptarea 

studenților veniți din străinătate prin programul Erasmus, dar și pentru a consilia și ajuta cu 

informații studenții ce iși doresc să studieze în străinătate, aceste structuri ar trebui să 

desfășoare activități prin care să atingă obiectivele pentru care au fost finanțate. 

 

Chestionând liderii studenților cu privire la acest aspect, ANOSR a aflat că doar 23% dintre 

respondenți consideră că aceste structuri sunt complet funcționale în universitățile din care 

provin, în timp ce 9% susțin că acestea sunt nefuncționale sau nu există. 

 

Își doresc universitățile să atragă studenți străini în programele lor de studiu? 

 

În funcție de disponibilitate și de resurse, o 

universitate poate să aleagă să dezvolte un 

program de studii într-o limbă de circulație 

internațională, de care pot beneficia  studenți 

români, dar prin care poate atrage și studenți 

străini pentru un ciclu complet licență/master 

sau printr-un program de tipul Erasmus, de 3 

luni, 6 luni și altele.  

 

Pentru atragerea studenților străini este nevoie de o promovare eficientă în afara granițelor, 

făcută pe baza unei strategii coerente și adaptată la grupul țintă vizat. Chestionați fiind în 

legătură cu acest aspect, 53% dintre respondenți au afirmat că universitățile din care provin 

nu au astfel de strategii sau că ei nu știu de existența acestora. 
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26%

68%

6%
Loc în căminele universității

Nu se acordă 

Se acordă uneori 

Se acordă de cele mai 
multe ori 
Se acordă întotdeauna

Nu știu 

Oferă universitățile facilități pentru studenții străini veniți la studii în România? 

 

Loc în căminele universității 

O dată cu atragerea studenților străini, 

universitatea se angajază și la o periodă de 

integrare a lor, de adaptare în noul mediu și 

de dezvoltare a potențialului lor pentru ca ei 

să beneficieze și să câștige cât mai multe 

cunoștințe, resurse, să iși dezvolte cât mai 

multe abilități. 

 

Întrebând organizațiile respondente dacă 

universitățile de la care provin oferă locuri în 

cămine studenților străini, 94% dintre acestea au afirmat că universitățile acordă locuri de 

cămine pentru studenții străini întotdeauna sau de cele mai multe ori. De remarcat este 

faptul că nicio organizație nu a răspuns că universitatea de la care provine nu acordă locuri 

de cămin pentru studenții străini. 

 

Un profesor coordonator pentru a asigura integrarea și asistența acestora 

 
 

 

situații critice pe care studenții străini le pot întâmpina. Într-un mediu complet nou, cu o limbă 

care nu este de circulație internațională, studenții străini veniți la studii în România au nevoie 

și de susținere și adaptare pe plan educațional, de un profesor,  de o autoritate de încredere, 

la care să poată apela pentru asistență în domenii formale sau ce țin de învâțământ, 

proiecte, un intermediar între studenți și universitate, pentru a facilita accesul lor la informații 

relevante pe plan educațional și pentru a eficientiza procesul de rezolvare a eventualelor 

probleme sau situații critice pe care studenții străini le pot întâmpina. Chestionați fiind despre 

existența unui profesor coordonator responsabil cu asigurarea integrării și asistenței 

studenților Erasmus, 39% dintre respondenți au afirmat că acest profesor coordonator există 

pentru fiecare studen Erasmus sau pentru aproape toți studenții Erasmus, în timp ce 12% au 

afirmat că nu există un asemenea profesor coordonator. 

 

Materiale didactice, altele decât cele din Biblioteca Universității, disponibile în mod 

gratuit 

Doar 9% dintre respondenți au afirmat că studenții Erasmus beneficiază întotdeuna de 

această facilitate! 

12%

20%

18%21%

29%

Existența unui profesor coordonator 
care să asigure integrarea și 

asistența studenților Erasmus

Nu există

Există uneori

Există în cele mai multe cazuri

Există pentru toate cazurile

Nu știu

Într-un mediu complet nou, cu o limbă care 

nu este de circulație internațională, studenții 

străini veniți la studii în România au nevoie 

și de susținere și adaptare pe plan 

educațional, de un profesor,  de o autoritate 

de încredere, la care să poată apela pentru 

asistență în domenii formale sau ce țin de 

învâțământ, proiecte, un intermediar între 

studenți și universitate, pentru a facilita 

accesul lor la informații relevante pe plan 

educațional și pentru a eficientiza procesul 

de rezolvare a eventualelor probleme sau          

. 
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21%

26%

18%

9%

26%

Materiale didactice, altele decât cele 
din Biblioteca Universității, disponibile 

în mod gratuit 

Nu se acordă 

Se acordă uneori 

Se acordă de cele mai multe ori 

Se acordă întotdeauna

Nu stiu

12%

9%

79%

Alte facilități 
Nu se acordă 

Se acordă uneori 

Se acordă de cele mai 
multe ori 
Se acordă întotdeauna

Nu știu 

 

Pe lângă integrarea în noul mediu, studenții 

străini au nevoie și de susținere pe plan 

educațional, de facilitarea accesului la informații 

și la materiale didactice, pentru o mai bună 

înțelegere a cursurilor, mai ales dacă programul 

de studii se desfășoară într-o limbă de circulație 

internațională, dar nu în limba maternă a 

acestora. 

Pentru susținerea și continuarea procesului de 

adaptare ar fi util ca studenții străini să 

primească materialele didactice necesare, care să le faciliteze procesul de învățare. 

Chestionați fiind în legătură cu acest aspect, doar 27% dintre respondenți au afirmat că 

aceste materiale didactice disponibile în mod gratuit se acordă studenților Erasmus 

întotdeauna sau de cele mai multe ori, în timp ce 21% au afirmat că nu se acordă. 

 

Curs de limba română 

 
 

 

 

 

 

Alte facilități oferite de universități 

 

Venirea într-o țară nouă, cu o cultură nouă, cu viziune diferită, cu un mod de predare într-o 

manieră deosebită, mai ales pentru o perioadă destul de îndelungată, presupune efort și 

consum de energie pentru adaptarea la acest mediu.  

 

Acest proces poate fi problematic și 

necesită multe resurse. Cu toate acestea 

există universități în care studenții 

Erasmus beneficiază, spre exemplu, și de 

masă subvenționată la cantina 

universității, posibilitatea de a primi o 

bursă din partea statului român, un ghid 

al studentului editat în limba engleză cu 

12%

12%

9%

29%

38%

Curs de limba română

Nu există

Există uneori

Există în cele mai multe cazuri

Există pentru toate cazurile

Nu știu

Chiar dacă programul de studii se 

derulează într-o limbă de circulație 

internațională, pe care o înțeleg și se simt 

comfortabil să studieze astfel, ANOSR 

consideră că ar fi util ca studenții străini să 

beneficieze de un curs de limba română, 

câștigând cunoștințe în plus și o mai bună 

înțelegere a culturii și a identității 

românești. Chestionând respondenții cu 

privire la acest aspect, am aflat că 38% 

dintre organizațiile studențești respondente 

consideră că aceste cursuri de limba 

română există întotdeauna sau pentru cele 

mai multe cazuri. 
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79%

21%

Inițiativa organizațiilor
studențești  privind 

reprezentarea  studenților 
străini din universitate

Da

Nu 

Nu știu 

informații utile despre facilitățile universității și oferta educațională.  

 

Pe lângă facilitățile menționate anterior, studenții străini mai pot beneficia și de ”tururi ale 

orașului, seri de socializare, integrarea lor in rândul studenților, excursii, proiecte, 

workshopuri, acces la toate facilitățile universității (acces la zonele wireless, sălile bibliotecii, 

calculatoarele publice puse la dispoziția studenților), posibilitatea de a primi o bursă din 

partea statului român, conform exemplelor de bună practică din unele universități din 

România. 

 

Chestionați cu privire la alte facilități pe care universitatea lor le oferă studenților străini, doar 

9% au răspuns că există alte facilități și se acordă de cele mai multe ori. 

 

Inițiativele orgnizațiilor studențești de a reprezenta studenții Erasmus 

 

Totuși, în mai multe situații, organizațiile 

studențești se preocupă de integrarea 

studenților Erasmus în universitate, atât prin 

reprezentarea efectivă a  acestora în 

senat/consiliu cât și prin integrarea socială a 

studenților străini, prin oferirea de informații într-

un mediu informal, prezentarea orașului sau 

transmiterea culturii și a istoriei noului mediu și 

altele.  

 

Un procent de 79% dintre organizațiile membre participante la studiu au afirmat că au avut 

inițiative de a reprezeta studenții Erasmus. 

 

 

Parteneriatele dintre universitățile din România în vederea promovării schimburilor de 

experiență 

 

Mobilitatea internă prezintă un avantaj din mai multe puncte de vedere, însă nu este 

promovată îndeajuns sau în multe cazuri, chiar ignorată. Din aceste motive, puţini studenţi 

ştiu cu exactitate care sunt beneficiile unui asemenea program, iar procentul universităţilor 

care abordează acest aspect al mobilităţilor interne este foarte mic.  

 

Conform Studiului ANOSR privind Implementarea Procesului Bologna în Perspectiva 

Studenților (2009) numărul celor care beneficiau de mobilităţi interne, atunci, era aproape 

inexistent. 

Din nefericire, nici în prezent situația nu este îmbucurătoare în ceea ce privește mobilitatea 

internă. Conform documentului emis de ANOSR privind situația mobilităților studențești din 

România, mobilitatea internă lipseşte cu desăvârşire din cadrul programelor de studiu 

româneşti. Obstacolele în acest sens, pe lânngă lipsa interesului universiăților, sunt și lipsa 

de informare, lipsa flexibilităţii, numărul redus de parteneriate între universităţile româneşti, 

birocratizarea excesivă pe care un astfel de procedeu o presupune sau inexistenţa unui 

cadru naţional legal care să permită desfăşurarea acestui lucru în condiţii optime pentru 

toate părţile implicate. 
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47%

27%

26%

Universitatea a încheiat parteneriate de 
colaboare cu universități din țară 

pentru mobilități interne?

Da

Nu 

Nu știu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriatele universităților din țară cu universități din străinătate 

 
Acest tip de mobilitate poate fi mai avantajos pentru studenți, având în vedere că 

universitățile partenere, de același profil, pot reduce considerabil diferențele de credite 

ECTS, sau obligativitatea de a repeta examene la întoarcerea în țară din cauza nechivalării 

anumitor materii. Pe de altă parte, acest lucru ar putea presupune, din partea universităților 

partenere, disponibilitatea de a stabili o curriculă flexibilă asemănătoare.  

 

La întrebarea despre existența parteneriatelor de colaborare dintre universitățile de 

proveniență și universități din străinătate în vederea desfășurării de mobilități externe, 73% 

dintre respondenții chestionarului au răspuns că aceste parteneriate există, în tim ce doar 

15% au afirmat că ele nu există. 

 

Concluzii 

 

Mobilitatea studenților în România este la un nivel de dezvoltare cu mult sub media 

europeană.  În studiu ANOSR din 2011 am analizat situația mobilităților studențești (datele 

se referă la nul universitar 2009-2010) iar câteva dintre rezultate se pot regăsi mai jos: 

 

 din aproape un milion de studenţi români, doar 0.43% au beneficiat de o mobilitate în 

afara ţării  

 din 56 de universităţi de stat, doar 13 dintre acestea au un raport de mobilitate ce 

depăşeşte 1% (număr de studenți mobili raportat la numărul total de studenți) 

 5 instituţii de învăţământ superior nu au deloc studenţi mobili 

 dintr-un total de 31 de universităţi private care au fost analizate, doar 13 au studenţi 

mobili, iar din acestea 13 doar 2 au un raport de mobilitate de peste 1% 

 cinci universităţi de stat au trimis în străinătate la studii peste 40% din totalul 

studenţilor români plecaţi la studii, restul de 60% fiind împărtit între celelalte 44 de 

universităţi de stat din România 

73%

15%

12%

Universitatea a încheiat parteneriate de 
colaborare cu universități din 

străinătate pentru mobilități externe?

Da

Nu  

Nu știu

Chestionând liderii organizațiilor 

studențești respondente în legătură cu 

parteneriatele de colaborare pe care 

universitățile lor le-au încheiat cu alte 

universități din țară, am aflat că în sub 

jumătate (47%) din universitățile de 

proveniență ale respondenților au existat 

astfel de parteneriate care să faciliteze 

mobilitățile interne.  

Pe lângă programele de studii si bursele 

Erasmus, mobilitățile studențesti pot fi 

încurajate și prin dezvoltarea 

parteneriatelor direct între universități pe 

baza unor criterii comune, cu scopul de a 

face schimb de resurse și a facilita 

colaborarea între universități. 
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 universităţile de stat au însumat 94.7% din totalul studenţilor români ce au beneficiat 

de o mobilitate, restul de 5.2% aparţinând instituţiilor de învăţământ superior privat 

 procentul studenţilor mobili români din totalul studenţilor mobili din Europa este de 

numai 1.88%. 

 din totalul studenților mobili din Europa, doar 0.6 au ales universitățile din România  

 

Programul Erasmus este doar unul dintre instrumentele prin care se poate asigura 

mobilitatea studenților. Parteneriatele dintre universități este principalul mecanism prin care 

Spațiul European al Învățământului Superior poate fi cu adevărat consolidat și, totodată, 

singurul mecanism prin care cât mai mulți studenți ar putea beneficia de o altfel de 

experiență de învățare.  Mai mult, considerăm că o contribuţie majoră din partea statutului ar 

trebui să fie iminentă cu atât mai mult cu cât Legea Educaţiei Naţionale afirmă că sistemul 

naţional de învăţământ superior are la bază şi principiul libertăţii de mobilitate naţională şi 

internaţională a studenţilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor (Art. 118, Alin. 1, j). 

  

Recomandări  

 

 Acordarea de granturi suplimentare de către stat pentru programe de mobilităţi 

 Acordarea unui sprijin financiar mai consistent din veniturile proprii ale universităţilor 

pentru studenţii mobili 

 Dezvoltarea de parteneriate între universităţile româneşti şi cele europene în vederea 

creşterii oportunităţilor de mobilitate externă 

 Dezvoltarea de programe de studiu în comun între universităţile româneşti şi cele 

europene (joint degrees) 

 Acordarea de sprijin direct studenţilor veniţi în mobilităţi dă către toate universitățile 

(ne referim aici la serviciile pe care universitatea ar putea să le pună la dispoziţia 

studenţilor pentru a interveni în adaptarea studenţilor la noul mediu: cursuri gratuite 

de limbi străine pentru studenţii mobili, locuri de cămin garantate pe baza unor 

condiţii clare puse la dispoziţi acestora, crearea de centre de consiliere funcţionale şi 

a unor birouri de informare dedicate exclusiv mobilităţilor și altele) 

 Crearea unor mecanisme care sa ducă la o mai bună informare a studenţilor în ceea 

ce priveşte mobilitatea şi la o mai bună colaborare între profesorii responsabili de 

coordonarea procesului de mobilitate si studenţi 

 Adoptarea unei metodologii naționale cu privire la mobilitatea internă a studenților 
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Învățământ centrat pe student 

  

Conceptul de Învățământ Centrat pe Student (ICS) în interiorul Spațiului European al 

Învățământului Superior presupune plasarea studentului ca actor principal la care trebuie să 

se raporteze toate procesele educaționale din sistemul de învățământ superior. Nevoile, 

interesele, ideile și deciziile studentului sunt cele care conturează traseul acestuia de 

învățare, care devine astfel unul flexibil și adaptat fiecărui individ. Fiecare student trebuie să 

poată să decidă ce, cum, cât și în cât timp vrea să învățe, prin ce metode și de unde, 

controlul asupra educației proprii aparținând în totalitate studentului. 

 

Ca idee generală, învățământul centrat pe student presupune o strânsă relație de colaborare 

dintre cadrele didactice și studenți, aceștia dintâi asumându-și rolul de dascăli, de mentori și 

nu de simpli furnizori de informații. 

 

La un nivel mult mai practic, învățământul centrat pe stduent se compune din o serie de 

indicatori cel puțin ușor de evaluat și analizat: consultarea studenților (în realizarea 

curriculei, în oferirea de feedback asupra procesului educațional, în stabilirea metodelor de 

predare şi evaluare, și altele), transferabilitatea creditelor și definirea rezultatelor învățării 

(utilizarea creditelor în corelare cu rezultatele învățării, stabilirea lor alături de studenți, astfel 

încat creditele să exprime numărul de ore de muncă depuse de către student în vederea 

asimiliării materiei şi promovarea examenului de validare a dobandirii compenţelor şi 

abilităţilor aferente), asigurarea calității (implicarea studenților în procesul instituțional de 

asigurare a calității, analizarea unui program de studiu să ia în considerare utilitatea 

rezultatelor învățării) mobilitatea studenților precum și recunoașterea studiilor 

(recunoașterea integrală a studiilor derulate în timpul mobilităţii, sprijin oferit studenților care 

beneficiază de o mobilitate pentru a se adapta din punct de vedere al culturii și obiceiurilor), 

dimensiunea socială (sprijinirea studenților din medii socio-economice dezavantajate), 

metode de predare, metode de învățare și metode de evaluare a studenților (învățarea prin 

aplicare practică, învățarea prin lucru în echipă, stabilirea obiectivelor cursului alături de 

studenți, utilizarea autoevaluării și a evaluării reciproce), mediul de învățare (acces la spații 

de cercetare, învățare, promovrea și existența unei culturi a ICS în universități) precum și 

dezvoltarea academică profesională.  

 

Studiul ANOSR privind implementarea procesului Bologna în România nu și-a propus 

deopotrivă și analizarea în detaliu a modalității de implementare a Învățământului Centrat pe 

Student prin chestionarea liderilor studenților. Dintr-o perspectivă mai largă, învățământul 

centrat pe student se regăsește în fiecare dintre capitolele anterior menționate, de la 

aspecte care țin de implicarea studenților în realizarea curriculei ca mecanism de 

responsabilizare a acestora cu privire la traseul de învățare, la dimensiunea socială și 

atenția acordată grupurilor dezvantajate, la mobilităție studențești.  

 

Ne vom opri însă asupra viziunii promovate de politicile naționale în domeniul educației și a 

impactului acestora asupra învățământului centrat pe student. Contextul mediului academic 

din ultimii ani a fost puternic afectat de criza economică globală. În România, măsurile 

financiare de redresare a economiei au vizat în primul rând tăierile bugetare și scăderea 
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finanțării educației. Aceste măsuri, alături de viziunea promovată inclusiv de Lege Educației 

Naționale, de educație axată pe cercetare, de promovare a competiției pentru un loc mai bun 

pentru programele de studiu (pe criterii substanțial bazate pe cercetare) au lăsat 

Învățământul Centrat pe Student la finalul priorităților Ministerului Educației. Astfel, agenda 

publică nu include subiecte precum modalități sau obiective de plasare a studentului în 

centrul procesului educațional.  

 

Atragem atenția că educația trebuie să fie a tuturor, a întregii societăți și nu să se bazeaze 

doar pe activitate de cercetare a cadrelor didactice 

 

Deși Legea Educației Naționale atinge subiectul Universităților Centrate pe Student, în 

opinia studenților, acest lucru se întâmplă într-o măsură nesemnificativă și nici nu cuprinde 

metodologii subsecvente care să ofere un cadru legislativ pentru o mai bună implementare 

în universități. Cu toate acestea, Ministerul Educației, prin declarația ministerială de la 

București (2012) și-a asumat: „Ne reafirmăm obligația de a promova învățământul centrat pe 

student în cadrul învățământului superior, caracterizat prin metode inovative de predare care 

implică studenții ca participanți activi în propriul proces educațional. Alături de instituții, 

studenți, cadre didactice și alt personal, vom facilita crearea unui mediu de învățare care va 

inspira și va facilita procesul educațional. Învățământul superior ar trebui să fie un mediu 

deschis în care studenții își dezvoltă independența intelectuală și autonomia personală 

alături de abilități și de competențe disciplinare. Prin participarea la învățare academică și 

cercetare, studenții ar trebui să dobândească încrederea de a evalua diverse contexte și de 

a-și baza acțiunile pe o gândire critică.” 

 

Recomandările ANOSR privind Învățământul Centrat pe Student: 

 

Pentru instituții (Ministerul Educației) 

 Utilizarea indicatorilor din publicația relizată de ESU (Europen Students’ Union) și EI 

(Education International) pentru: 

 stabilirea grilelor de salarizare a cadrelor didactice, în care să se țină cont și de 

caracteristicile ICS 

 acordarea gradelor universitare (lector, profesor unieversitar, și altele), luându-se în 

calcul și aspecte legate de ICS 

 revizuirea metodologiei de clasificare a universităților și ierarhizare programelor de 

studiu (fundamentarea indicatorilor IAC și IAI) (creșterea ponderii indicatorilor legați 

de CIS) 

 revizuirea metodologiei de evaluare externă a universităților a ARACIS, astfel încât 

această să urmărească mult mai îndeaproape aspecte ce țin de ICS  

 

Pentru cadrele didactice: 

 creșterea interesului privind implementare ICS în universități 

 acordarea unui interes mai mare nevoilor studenților 

 includerea studenților în procesul de creare a cursurilor (care să răspundă nevoilor și 

intereselor studenților) 

 evidențierea importanței rezultatelor învățării și a aplicabilității acestora pe piața forței 

de muncă și în viața personală (referitor la competențele transversale) 
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 utilizarea studiilor de caz, a jocurilor de rol, lucrul în echipe, dezbateri, axare pe 

creativitate, rezolvare de probleme și gândire critică în cadrul cursurilor, seminariilor, 

laboratoarelor 

 utilizarea metodelor de evaluare care să corespundă cu principiile ICS 

 axarea pe dezvoltarea de competențe transversale 

 

Pentru universități:    

 creare de sisteme informatice care să permită studenților: 

 acces facil la materiale didactice (cursuri, cărți, prezentări de specialitate) 

 orare, regulamente, informații, note (afișare individuală pe bază de cont 

securizat) 

 revizuirea curriculei și includere studenților în acest proces 

 centrarea curriculei pe rezultate ale învățării cuantificate în competențe și abilități 

dobândite în detrimentul memorării de informații 

 introducerea competențelor transversale 

 includerea anagajatorilor în acest proces 

 dezvoltarea unui culturi a ICS în universități 

 organizarea de conferințe pe tema ICS cu participrea studenților 

 evaluarea cadrelor didatice și publicarea rezultatelor evaluării (în conformitate cu 

Legea Educației Naționale și cu Statutul Studentului) 

 valorificarea rezultatelor evaluărilor cadrelor didactice 

 formarea continuă a cadrelor didactice 

 creștere accesului la conferințe de specialitate 

 sprijin privind accesarea mobilităților 

 promovarea exemplelor de bună practică și inițiativelor care au avut succes 
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Învățarea pe tot parcursul vieții (LLL) 

Învățarea pe tot parcurul vieții a fost unul din principiile promovate de Procesul Bologna încă 

de la întâlnirea ministerială de la Praga din 2001 când Ministrii responsabili cu învățământul 

superior au recunoscut importanța LLL:  „Învăţarea permanentă este un element esenţial în 

Spațiul European al Învățământuli Superior. În Europa viitorului, construită pe o economie şi 

o societate bazată pe cunoaştere, strategiile de educaţie permanentă sunt necesare pentru 

a face faţă provocărilor competitivităţii şi folosirii noilor tehnologii şi pentru a îmbunătăţi 

coeziunea socială pentru a asigura oportunităţi egale şi calitatea vieţii.” 

 

În România, Legea Educației Naționale prevede, conform articolului 13:  

”(1) Învãţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege. 

(2) Învãţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activitãţilor de învãţare realizate de 

fiecare persoanã, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formãrii 

de deprinderi/abilitãţi şi dezvoltãrii de aptitudini semnificative din perspectivã personalã, 

civicã, socialã şi/sau ocupaţionalã. ” 

Astfel, în anul 2005 a fost înființată Agenția Națională pentru Programe Comunitare în 

Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP), instituție în subordinea 

Ministerului Educației, responsabilă cu programele de Lifelong Learning (LLL) în România. 

La nivel instituțional, responsabile cu programele pentru învățarea pe tot parcursul vieții sunt 

Birourile pentru Programe Comunitare (BPC), aflate sub coordonarea ANPCDEFP. 

Principalele instrumente pentru implementarea LLL sunt bursele finanțate de Comisia 

Europeană: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Gruntvig, Erasmus Mundus, Eurydice 

și Europass.  

  

Rolul învățării pe tot parcursul vieții în cadrul Procesului Bologna este de a asigura 

dezvoltarea continuă a oamenilor, pentru a se putea adapta la schimbările din societate, la 

cerințele pieței muncii, dar și pentru a putea crea, schimba și inova în permanență, 

asigurând astfel bunăstarea și prosperitatea economiei și a societății, așa cum și-au asumat 

Miniștrii Educației și cu ocazia Conferinței Ministeriale EHEA de la București: „Învățarea pe 

tot parcursul vieții este unul din cei mai importanți factori pentru satisfacerea nevoilor unei 

piețe a muncii aflate în schimbare, iar instituțiile de învățământ superior au un rol central 

pentru transferul conoașterii și întărirea dezvoltării regionale, inclusiv prin dezvoltarea 

continuă de competențe și consolidarea alianțelor pentru cunoaștere. 

 

Organizația Europeană a Studenților, în raportul de implementare a Procesului Bologna 

menționa că, la nivel european, dintre toate federațiile membre care au răspuns 

chestionarului, doar jumătate dintre acestea au afirmat că statul din care provin a oferit 

sprijin financiar pentru creștere oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții (România nu 

sprijină învățarea pe tot parcursul vieții din bugetul național). 

 

ANOSR consideră că în contextul economic actual, învățarea pe tot parcursul vieții este un 

element cheie în combaterea șomajului și recalificarea cetățenilor şi integrarea lor pe piaţa 

muncii. Mai mult, acest lucru ar trebui desfășurat având la bază o serie de principii ale 

calității, dublate de o finanțare pe măsură. Astfel, învățarea pe tot parcursul vieții ar putea 
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contribui semnificativ la creșterea nivelului de trai în societate, la reducerea inechităților și la 

adaptarea mai rapidă a cetățenilor la schimbările din societate.  

 

Învățarea pe tot parcursul vieții este strâns legată de funcționalitatea cadrului calificărilor, din 

perspectiva recunoașterii competențelor dobândite anterior și ale rezultatelor învățării. 

Totodată, învățarea pe tot parcursul vieții ar trebui să fie de maxim interes și pentru 

angajatorii români care sunt primii ce beneficiază de pe urma creșterii calificării personalului 

angajat. În acest sens, ANOSR afirmă că și aceștia ar trebui să fie direct implicație în 

promovarea și susține financiară a învățării pe tot parcursul vieții. 

 

Recomandări privind învățarea pe tot parcursul vieții 

 

 intensificarea demersurilor de promovare a acestui concept și a instrumentelor pe 

care acesta le pune la dispoziie 

 oferirea persoanelor care beneficiază de programe de învățare pe tot parcursul vieții 

a acelorași drepturi și obligații ca și celorlalţi studenți, adaptate la situațiile personale 

ale acestora (serviciu, familie, și altele) 

 dezvoltarea de metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale care să permită 

integrarea persoanelor în programe de educaţie continuă, să stabilească 

responsabili, obiective şi rezultate aşteptate, a căror grad de îndeplinire să fie 

monitorizat permanent în sensul reformării şi optimizării continue a sistemului 
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Recunoașterea studiilor 

Implementarea Procesului Bologna are câteva linii de acțiune mai urgente decât altele, iar 

recunoașterea studiilor, alături de mobilitate reprezintă factorul cheie prin care se poate 

fructifica întreg potențialul Spațiului European al Învățământului Superior. Cooperarea, 

colaborarea și mobilitățile sunt astfel direct condiționate de măsura în care studiile efectuate 

în străinătate sau în țară pot fi recunoacute la finalul perioadei de studiu.  

 

Principalul instrument prin care recunoașterea studiilor poate fi posibilă îl reprezintă sistemul 

ECTS – European Credit Transfer System care face posibilă comparabilitatea rezultatelor 

învățării, prin intermediul numărului de credite. Astfel, fiecărei disciplină de studiu îi 

corespunde un anumit număr de credite care exprimă volumul de muncă necesar parcurgerii 

materiei respetive și, în general, se consideră că unui punct de credit îi corespunde un 

număr de aproximativ 25-30 de ore de studiu. Alocarea de credite se face în conformitate cu 

practica internațională, conform căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru 

cantitatea normală de muncă a studentului pe parcursul unui an universitar. Alocarea 

creditelor este valabilă pentru toate disciplinele (obligatorii, opționale, facultative) dar și 

pentru stagii de parctică și lucrări de licență, dizertații, proiecte.  

 

Astfel, sistemul ECTS este un element de referință pe care universitățile îl pot utiliza în 

reunoașterea unor studii sau perioade de studii universitare efectuate în același domeniu. 

Celelalte instrumente importante de recunoaștere a studiilor definite în cadrul Procesului 

Bologna sunt elaborarea şi eliberarea gratuită a Suplimentului de Diplomă într-o limbă de 

circulaţie internaţională, dar şi de definirea şi utilizarea Cadrului Naţional al Calificărilor 

acordat cu cel european (CEC). 

 

Începând cu anul universitar 2005-2006, în toate universitățile din România a început 

implementarea Sistemului ECTS de credite tranferabile, iar universitățile și-au realizat 

reformele interne pornind de la legislația națională și de la standardele europene (ECTS 

Users’ Guide).  

 

Principala provocare a universităţilor româneşti o reprezintă pe de o parte alocarea realistă 

și fundamentată a punctelor de credit fiecărei discipline din programele de studiu, iar pe altă 

parte realizarea unor metodologii care să permită recunoașterea moblităților și transferurile.  

 

Recomandări privind recunoașterea studiilor: 

 reevaluarea, în strânsă colaborare cu studenții, a alocării creditelor pentru fiecare 

disciplină 

 elaborarea unei metodologii naționale și a metodologiior la nivelul universității privind 

mobilitățile și transferurile (recunoașterea studiilor)  
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Dezvoltarea de instrumente de transparență 

Transparenţa în mediul academic este în mare măsură asociată reformelor produse de 

Procesul Bologna și viziunii pe care Spațiul European al Învățământului Superior o 

promovează. Astfel, transparența se definește prin măsura în care documentele, informațiile, 

deciziile și reglementările din universități sunt accesibile oricărui actor interesat: studenții, 

angajatorii, instituțiile publice sau societatea în general. Transparența universităților este cu 

atât mai importantă cu cât educația, prin asumările făcute inclusiv de România la nivel 

european și național, este un bun și o responsabilitate publică, prin urmare procesele interne 

trebuie să fie informații publice, ușor de accesat.  

 

Ideea de transparență poate fi analizată din două perspective: intrauniversitară (însemnând 

în interiorul unei universități) dar și interuniversitară (un proces care presupune analizarea 

tuturor/mai multor universități pe baza acelorași indicatori calitativi sau cantitativi). De 

asemenea, ideea de transparență universitară la nivelul mai multor universități se bazează 

pe ideea că universitățile sunt diferite și astfel, pentru a putea compara diverse aspecte 

(programe de studiu, servicii pentru studenții etc.), avem nevoie de o serie de indicatori. 

 

La nivel european, Comisia Europeană a demarat în 2009 două proiecte prin care și-a 

propus să crească transprența: U-Map și U-Multirank. Primul dintre acestea se bazează pe 

colectarea de date de la universitățile din Europa și nu presupune ierarhizarea acestora; 

indicatorii utilizați au fost în principal axați pe profilul predării și al învățării, profilul studenților 

universității, implicarea în activitățile de cercetare, rolul în comunitate regională (din 

perspectiva importanței surselor de venit din regiunea respectivă, a absolvenților care 

lucreză în regiunea respectivă), implicarea în procesul de împărtășire a informațiilor precum 

și orientarea internațională. Al doilea instrument, U-Multirank este de fapt un clasament al 

uniersităților, bazat pe rezultatele U-Map, din perspectiva diferiților indicatori.  

 

La nivel național, o dată cu Legea Educației Naționale nr 1 din februarie 2011, Ministerul 

Educației a demarat în România o reformă ce a vizat clasificarea universităților și 

ierarhizarea programelor de studiu, precum și finanțarea acestora în funcție de rezultatele 

clasificării. Astfel, pe baza IAC – Indicelui Agregat de Clasificare, universitățile au fost 

împărțite în 3 categorii (cele care pot organiza doar programe de licență – Universități de 

Educație, cele care pot orgniza programe de licență și master – Universități de Cercetare și 

Educație precum și universitățile care pot organiza tote cele trei programe - Universități de 

Educație și Ceretare Avansată), iar pe baza IAI – Indicelui Agregat de Ierarhizare, 

programele de studiu au fost clasificate în 5 categorii, de la A (cele mai performante), până 

la E (cele mai puțin performante). Important de menționat este faptul că metodologia de 

implimentare a reformei a fost axată în măsură semnificativă pe cercetarea universitară. 

 

ANOSR a evidențiat o serie de aspecte negative, ca urmări ale realizării acestui proces la 

nivelul universităților: lipsa interesului pe termen mediu şi lung pentru dimensiunea socială a 

educției (întrucât nu este corespunzător reflectată în ponderea indicatorilor din metodologia 

de clasificare), scăderea calității educației, marketizarea acesteia și orientare către un 

concurs de reputație (întrucât instrumentele de acest gen promovează competiția și nu 

relaţiile de colaborare între instituțiile de învățămân superior), închiderea anumitor programe 
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82%

15%

3%

Măsura în care accesul la 
regulamentele universității este 

posibil și facil studenților

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

de studiu, uniformizarea educației (întrucât toate universitățile se orientează după aceeasi 

listă de indicatori), accentuarea diferențelor actuale între universități și programe de studiu 

(datorită sistemului de finanțare) și nu numai.  

 

Un aspect totuși pozitiv al clasificării realizate, a fost procesul de colectare de date de la 

universități, date pe baza cărora s-au fundamentat deciziile finale de clasificare și 

ierarhizare. Astfel, pe site-ul UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetării, Inovării și Dezvoltării) au fost publicate fișele de 

informații ale tuturor uniersităților de stat din România precum și ale universităților private 

care au participat la procesul de colectare de date.  

 

Potrivit Legii Educației Naționale Nr.1/2011, articolul 218, alineatul 1, litera (g), unul dintre 

principiile care stă la bază sistemului național de învățământ superior este cel al 

transparenței. Acest principiu este amintit pe parcursul Legii Educației Naționale, inclusiv în 

contexte care vizează exclusiv studenții. Astfel, conform  articolului 202, alineatul (1), literă 

(e), unul dintre princpiile care reglementaza activitatea studenților în cadrul universităților 

este principiul transparenței și al accesului la informații în baza căruia studenții au dreptul de 

acces liber și gratuit la informații care privesc propriul parcurs educațional și viața comunităţii 

academice din care fac parte. De asemenea tot în LEN, în bază principiului Răspunderii 

Publice, instituțiile de învățământ superior sunt obligate să asigure transparența tuturor 

deciziilor și activităților sale ( Articolul 124, alineatul (1), literă (e)).  

 

Tot la nivel național, transparența are ca instrument principal de referinţă Legea 544/2001, în 

baza căreia oricărui cetăţean i se asigură dreptul de a acesa informațiile publice. 

 

Site-ul universităților reprezintă principalul canal de informare dintre universitate, studenți și 

comunitate pe care acestea îl au la dispoziție pentru a asigura respectarea principiului 

transparenței așa cum este specificat în cadrul legislativ actual. 

 

La nivelul universităților din România, ANOSR a chestionat liderii studenților cu privire la  

măsura în care transparența academică este resimțită de studenți.  

 

Regulamentele universității  

 

Pentru a înțelege sistemul din care face parte, 

orice student trebuie să cunoasă regulamentele 

universității pentru a le respecta sau, de ce nu, 

pentru a le modifica atunci când consideră că 

este cazul. Chestionați cu privire la măsura în 

care acestea sunt ușor accesibile, 82% dintre 

respondeți au menționat că sunt ușor accesibile. 

Doar 15% dintre organizații au afirmat că 

acestea există dar sunt mai dificil de accesat, iar 

o organizație a menționat că regulamentele universității nu există sau nu sunt disponibile. 
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88%

12%

Măsura în care accesul la 
informații privind taxele este 

posibil și facil pentru studenți 

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

88%

12%

Măsura în care accesul la 
informații privind bursele este 
facil și posibil pentru studenți 

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de 
găsit 
Nu sunt disponibile/nu 
există 

50%
47%

3%

Măsura în care accesul la 
informații privind mobilitățile este 

posibil și facil pentru studenți
Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

73%

24%

3%

Măsura în care accesul la 
informații privind 

căminele/cantinele este posibil și 
facil pentru studenți 

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

Informații privind taxele 

 

Deoarece sistemul de educație nu reușește să  

asigure echitatea într-o măsură semnificativă, în 

foarte multe cazuri deciziile studenților de a 

accesa sau nu un program de studiu sau de a 

continua studiile sunt condiționte de taxele 

universităților.  

Chestionate cu privire la acest aspect, 88% 

dintre organizațiile respondente au afirmat că 

aceste informații sunt ușor de accesat, în timp ce 12% dintre acestea au indicat faptul că 

informațiile privind taxele există, însă sunt greu de găsit. 

 

Informații privind bursele 

 

Aceeaşi situaţie se regăseşte şi în ceea ce 

privește bursele studenților: 88% dintre 

respondenți au menționat că informațiile sunt 

ușor de accesat, în timp ce 12% afirmă că deși 

există informații, acestea sunt dificil de găsit. 

 

 

Informații privind mobilitățile  

 

Informațiile despre mobilitățile studențești sunt cu 

atât mai importante cu cât o deplasare într-o altă 

universitate din Europa atrage o serie de 

responsabilități asupra studentului. În acestă 

situație, rezultatele nu sunt îmbucurătoare 

întrucât în 47% dintre situații informațiile, deși 

există, sunt greu de găsit. 

 

Informații privind căminele/cantina 

 

Procedura de cazare, criteriile de acces, 

perioadele de depunere a documentelor, 

condițiile de trai, sunt informații la care orice 

student ar trebui să aibă acces la începutul 

fiecărui an universitar. Îmbucurătoare sunt 

răspunsurile organizațiilor studențești care, în 

procent de 73% au afirmat că aceste informații 

sunt ușor accesibile, însă, la polul opus se află 

24% dintre universități, în care informațiile privind 

căminele/cantina există dar sunt dificil de găsit.  
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47%

32%

21%

Măsura în care accesul la 
informații privind deciziile luate 

în structurile decizionale ale 
universității este posibil și facil

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

71%

20%

9%

Accesul la informații despre 
programele de studiu este 

posibil și facil

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

97%

3%

Accesul la informații privind 
orarul este posibil și facil

Ușor  accesibil

Există dar sunt dificil de găsit 

Nu sunt disponibile/nu există 

Nu știu 

 

 

 

Informații despre deciziile luate în structurile decizionale ale universității 

 

Recunoaşterea studenţilor ca parteneri în 

procesul decizional al universităţilor se bazează 

în primul rând pe accesul la  informaţii cu privire 

la deciziile care se iau în mediul academic, în 

structurile decizionale şi executive ale facultăţilor 

şi universităților: Consiliul Facultății, Senatul 

Universității, Consiliul de Administrație. În acestă 

situație 47% dintre respondeți au indicat că 

aceste informații sunt ușor accesibile, iar 32% 

dintre respndenți afirmă că, deși sunt publice, 

sunt dificil de accesat. 

 

În 21% dintre situații, informațiile privind deciziile din structurile de conducere nu există sau 

nu sunt accesibile studenţilor şi comunităţii.  

 

Informații despre programele de studiu 

 

Decizia de a alege, continua sau schimba un program 

de studiu trebuie să fie bazată pe informații reale, 

furnizate direct de către universități. Chestionați cu 

privire la măsura în care astfel de informații sunt 

disponibile pe site-urile universităților, 71% dintre 

respondeți au menționat că aceste informații sunt ușor 

de accesat și doar 20 % afimă că deși există, sunt 

dificil de găsit, în timp ce 9% afirmă că aceste 

informaţii nu sunt făcute publice. 

 

 

Informații privind orarele 

Ca urmare a răspunsurilor la întrebarea ce a vizat 

măsura în care informaţiile privind orarul sunt 

disponibile studenţilor, în 97% dintre situații s-a 

remarcat faptul că aceste informații sunt ușor 

accesibile conform studentilor, în timp ce doar în 3% 

dintre cazuri aceste informaţii sunt greu de găsit. 
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Măsura în care universitățile răspund cererilor adresate de organizații și studenți 

 
Totuși, partea pozitivă a situației este faptul că 53% dintre organizațiile 

respondente,consideră că în general răspunsurile se obțin ușor și în timp util.  

 

Concluzii privind instrumentele asigurare a tranparenței la nivel intrauniversitar: 

 

 Accesul la deciziile luate în structurile decizionale şi executive ale universităților, 

responsivitatea acestora la cererile transmise de către studenți și organizații precum 

și informațiile despre mobilități sunt domeniile în care există cele mai mari probleme 

în ceea ce priveşte transparența intrauniversitară. 

 La polul opus se află informațiile prinvind orarele, taxele practicate de universități și 

bursele oferite studenților; 

 

Recomandări privind transparența în mediul universitar: 

 

A. Publicarea informatiilor de interes public pe site-ul universitatii:  

 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei; 

 Structura organizatorică a instituţiei, atribuţiile departamentelor, programul de 

audiere al membrilor conducerii universităţii şi datele de contact ale acestora; 

 Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil (în special pentru uniăţile de tip 

cămine, cantine); 

 Strategia de management; 

 Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenţi; 

 Ordinea de zi şi procesele verbale ale şedinţelor de Senat, Consiliul Facultăţii şi a 

altor structuri de conducere, administrative, executive şi de control ce funcţionează în 

interiorul universităţii; 

 Deciziile adoptate care conţin schimbări ce afectează direct studenţii; 

 Modalitatea de contestare a deciziilor instituţiei; 

 Raportului de implementare a Statutului Studentului (facut de organizatiile 

studentesti) precum și răspunsul universității cu privire la îmbunătăţirile problemelor 

sesizate; 

 

 

53%
29%

12%

6%

Măsura în care universitățile răspund 
cererilor adresate de studenți

În general răspunsurile se obțin ușor și în timp util

În general, ca să se afle anumite informații este 
necesară o procedură greoaie și birocratică, însă 
răspunsurile se obțin în timp util

În general, ca să se afle anumite informații este 
necesară o procedură greoaie și birocratică, iar 
ăspunsurile nu se obțin în timp util

Cererile depuse de studenți sau organizația 
studențească ”se pierd”

Referindu-ne la măsura în care 

universitățile răspund cererilor 

adresate de organizații și studenți, 

aproape 30% dintre respondenți au 

menționat că în general, pentru a 

afla anumite informații este 

necesară o procedură birocratică, 

dar informațiile se obțin în timp util. 

În 12% dintre situații este necesră  

procedură birocratică, însă 

informațiile nu se obțin în timp util, 

iar în 6% dintre cazuri cererile 

depuse de studenți sau de 

organizația studențeasă „se pierd”. 
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B. Modul de gestionare a cererilor depuse la registratura universităţii: 

 Anunțarea în timp util şi la loc vizibil a subiectelor care necesită depunerea cererilor 

pentru a putea fi accesate (ex: cazare, tabere, burse sociale, burse ERASMUS și 

altele); 

 Cereri tip pentru studenţi pentru diverse servicii şi/sau solicitari; 

 Transparența procesului de gestionare și soluționare a cererilor de orice natura 

depuse la registratura universitatii; 

 Procedura prin care se soluţioneaza cererile privind furnizarea unor informaţii cu 

caracter public; 

 

C. Transparență financiară 

 Afişarea publică a bugetului universităţii; 

 Asigurarea transparenţei în privinţa cheltuielilor pentru cămine : 

 Asigurarea trasabilităţii fondurilor provenite din taxele studentului; 

 Existenta unei proceduri transparente de stabilire a taxei de studiu şi a altor taxe 

universitare.  
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Concluzii Finale – perspective 

ANOSR consideră că implementarea Procesului Bologna în România are o importanță 
majoră în ceea ce priveşte evoluţia sistemului de învăţământ superior, iar schimbarea pe 
care reformele Procesului Bologna o impune trebuie să genereze schimbări atât la nivel 
legislativ, instituțional, cât și la nivel de paradigme, viziune și valori. 

 
Studiul efectuat de ANOSR demonstrează faptul că Procesul Bologna încă nu a fost 
implementat pe deplin în România, fiind preluate și implementate o serie de reforme fără a fi 
însă adaptate nevoilor și provocărilor sistemului educațional românesc. Acest fapt dovedește 
că de multe ori aceste reforme nu au fost înțelese de către actorii din sistem (conducerile 
universităților, cadrele didactice, studenții, angajatorii) și au fost astfel gestionate și tratate cu 
superficialitate. 

În viziunea noastră, una dintre soluţiile care se impun în vederea implementării reale a 

Procesului Bologna în România este reprezentată de relaţia de parteneriat dintre studenţi, în 

calitate de beneficiari ai proceselor educaționale din sistemul de învățământ superior şi 

ceilalţi actori direct responsabili de realizarea de politici în acest sens. 

 

 

Considerăm că pe viitor este necesară suplimentarea resurselor alocate informării 

studenților cu privire la aspectele ce vizează intreg conceptul de Proces Bologna, dar și 

specific pe liniile sale de acțiune, pentru a crește gradul de informare și participare a 

studenților într-un proces ce îi vizează în mod direct, ca principali beneficiari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29%

35%

24%

9%

3%

Creșterea gradului de informare al studeților 
cu privire la Procesul Bologna în ultimii doi ani

A crescut într-o măsură 
semnificativă

A crescut, dar moderat

A crescut într-o măsură 
nesemnificativă

Nu a crescut deloc

Nu știu

În urma chestionării reprezentanților 

studenților despre la gradul de 

informare al studenților  în ceea ce 

privește Procesul Bologna în ultimii 

doi ani, putem observa că un procent 

de 64% dintre respondenți consideră 

că acest grad a crescut într-o măsură 

semnificativă sau parțial 

semnificativă, în timp ce  36% dintre 

cei chestionați consideră că studenții 

au fost informați într-o masură 

nesemificativă sau că nu a crescut 

deloc gradul de informare al 

acestora. 



 

                           71  
 

Bibliografie 

 

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 

2. Metodologia ARACIS de evaluare externă 

3. Metodologia Autorității Naționale pentru calificările universitare 

4. Metodologia privind clasificarea uniersităților și ierarhizarea programelor de studiu 

5. Hotararea de Guvern nr. 76/27.01.2005 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

6. Ordinul de ministru nr. 4284 din 7 iunie 2005 privind înființarea Birourilor pentru Programe 

Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale 

7. OMECTS 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite 

Transferaile  

8. Metodologia Comisiei Europene privind instrumentul U-Map 

9. Metodologia Comisiei Europene privind instrumentul U-Multiranking  

10. Studiul ESU privind implementare procesului Bologna în România (Bologna With 

Student Eyes) 

11. Documentul ESU privind învățarea pe tot parcursul vieții (ESU policy paper on Lifelong 

Learning) 

12. Raportul ANOSR privind implementarea procesului Bologna în România în 2009 

13. Studiul ANOSR privind situația mobilităților studențești în România 

14. Publicația ANOSR privind Asigurarea Calității în România  

15. Poziția ANOSR privind dezvoltarea de rankinguri în România 

16. Poziția ANOSR privind procesul de clasificare a universităților și ierarhizare a 

programelor de studiu 

17. Studiul ANOSR privind dimensiunea socială a educației „Statutul Social al studentului din 

România 2010” 

18. Studiul ANOSR privind dimensiunea socială a educației „Nevoile sociale ale studenților – 

o prioritate ce necesită soluții” 

19. Studiul ANOSR privind dimensiunea socială a educației „Echitate în Educație” 

20. Ghid privind Învățământul Centrat pe student 

21. Metodologia ANOSR-ARC privind funcționarea centrelor locale Student ARC ale Alianței 

pentru o Românie Curată 

22. Declarația de la Sorbona (1998) 

23. Declarația de la Bologna (1999)  

24. Comunicatul Ministerial de la Praga (2001)  

25. Comunicatul Ministerial de la Berlin (2003)  

26. Comunicatul Ministerial de la Bergen (2005) 

27. Comunicatul Ministerial de la Londra (2007) 

28. Comunicatul Ministerial de la Leuven/Louvin-la-Neuve (2009)  

29. Comunicatul Ministerial de la Viena/Budapesta (2010) 

30. Comunicatul Ministerial de la București (2012) 

 

 

 

 

 



 

                           72  
 

 

Anexa 1 – lista organizațiilor studențești participante la studiu 

 

 
Nr.crt 
 

Organizaţia Universitatea Facultatea 

1 
LSUA (Liga Studenților din Universitatea 

1 Decembrie 1918 Alba Iulia) 
1 Decembrie 1918 Alba Iulia - 

2 
ASCIG (Asociaţia Studenţilor în 

Contabilitate şi Informatică de Gestiune) 

Academia de Studii Economice 

Bucureşti 

Facultatea de Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune 

3 
SiSC (Sindicatul Studenţilor din 

Facultatea de Cibernetică) 

Academia de Studii Economice 

Bucureşti 

Facultatea de Cibernetică, 

Statistică şi Informatică Economică 

4 
OCSE (Organizaţia Colegiul Studenţesc 

din Facultatea de Electronică ) 

Universitatea Politehnica 

Bucureşti 

Facultatea de Electronică, 

Telecomunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei 

5 
ASPSE (Asociaţia  Studenţilor  la 

Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei) 
Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 

6 PHILOS Universitatea Bucureşti Facultatea de Filozofie 

7 
ASLUB (Asociaţia Studenţilor de la 

Facultatea de Litere) 
Universitatea Bucureşti Facultatea de Litere 

8 

ASAUIM (Asociaţia Studenţilor Arhitecţi şi 

Urbanişti Ion Mincu)  

 

Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism Ion Mincu 

 

- 

9 
LSMDB (Liga Studenţilor la Medicină 

Dentară Bucureşti) 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Carol Davila" 

Bucureşti 

Facultatea de Medicină Dentară 

10 
OSE (Organizaţia Studenţilor din 

Electrotehnică) 

Universitatea Politehnica 

Bucureşti 
Facultatea de Inginerie Electrică 

11 
OSE (Organizaţia Studenţilor Economişti 

) 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor 

12 
ASUAD (Asociaţia Studenţilor 

Universităţii de Artă şi Design) 

Universitatea de Artă şi Design 

Cluj-Napoca 
- 

13 OSF (Organizaţia Studenţilor Farmacişti) 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "Iuliu Haţieganu" 

Cluj-Napoca 

- 

14 
ASPR (Asociaţia Studenţilor Psihologi din 

România) 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca 

Fcaultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CHgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FAsociatia-Studentilor-Arhitecti-si-Urbanisti-Ion-Mincu%2F141424582577787&ei=qLKuT_L9DMOa-waswJnOCA&usg=AFQjCNHc_2lxhoMMYKIgoqmVMPWkV-vVXA
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CHgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FAsociatia-Studentilor-Arhitecti-si-Urbanisti-Ion-Mincu%2F141424582577787&ei=qLKuT_L9DMOa-waswJnOCA&usg=AFQjCNHc_2lxhoMMYKIgoqmVMPWkV-vVXA
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&ved=0CHgQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FAsociatia-Studentilor-Arhitecti-si-Urbanisti-Ion-Mincu%2F141424582577787&ei=qLKuT_L9DMOa-waswJnOCA&usg=AFQjCNHc_2lxhoMMYKIgoqmVMPWkV-vVXA
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15 
OSUBB (Organizaţia Studenţilor din 

Universitatea "Babeş-Bolyai") 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca 
- 

16 ASB (Asociaţia Studenţilor la Bussiness) 
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-

Napoca 
Facultatea de Business 

17 
OSUT (Organizaţia Studenţilor din 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca) 

Universitatea Tehnică Cluj-

Napoca 
- 

18 
LSUMC (Liga Studenţilor din 

Universitatea Maritimă din Constanţa) 
Universitatea Maritimă Constanţa - 

19 
SSMI (Societatea Studenţilor Medicinişti 

Iaşi) 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "G.T.Popa" Iaşi 
Facultatea de Medicină 

20 
SSFI (Societatea Studenţilor Farmacişti 

Iaşi) 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie "G.T.Popa" Iaşi 
Facultatea  de Farmacie 

21 LSE (Liga Studenţilor Econimişti) 
Universitatea "Alexandru Ioan 

Cuza" Iaşi 

 

Facultatea de Economie şi 

Administrarea Afacerilor 

22 
L.S. ETH (Liga Studenţilor 

Electrotehnişti) 

Universitatea Tehnică "Gheorghe 

Asachi" Iaşi 

Facultatea de Inginerie Electrică, 

Energetică şi Informatică Aplicată 

 

23 ASB (Asociaţia Studenţilor Bioingineri) 
Universitatea de Medicina si 

Farmacie "G.T.Popa" 

Facultatea de Bioinginerie 

Medicală 

24 CSE (Clubul Studenţilor Economişti) 
Universitatea "Lucian Blaga" 

Sibiu 
Facultatea de Ştiinţe Economice 

25 
LSFLA (Liga Studenţilor din Facultatea 

de Litere şi Arte) 

Universitatea "Lucian Blaga" 

Sibiu 
Facultatea de Litere şi Arte 

26 
ASUS (Asociaţia Studenţilor din 

Universitatea Suceava) 

Universitatea "Ştefan cel Mare" 

Suceava 
- 

27 
LSFETc (Liga Studenţilor din Facultatea 

de Electronică şi Telecomunicaţii) 

Universitatea Politehnica 

Timişoara 

Facultatea de Electronică şi 

Telecomunicaţii 

28 
LSFEE (Liga Studenţilor din Facultatea 

de Electrotehnică şi Electroenergetică ) 

Universitatea Politehnica 

Timişoara 

Facultatea de Electrotehnică şi 

Electroenergetică 

29 

LSFMPT (Liga Studenţilor din Facultatea 

de Management în Producţie şi 

Transporturi) 

Universitatea Politehnica 

Timişoara 

Facultatea de Management în 

Producţie şi Transporturi 

30 
OSUT (Organizaţia Studenţilor din 

Universitatea de Vest din Timişoara) 
Universitatea de Vest Timişoara - 

31 
LSFMT (Liga Studenţilor din Facultatea Universitatea Politehnica 

Facultatea de Mecanică 
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de Mecanică) Timişoara 

32 
TDSA (Timisoara Dental Students 

Association) 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie “Victor Babeş” 

Timişoara 

Facultatea de Medicină Dentară 

33 
OSTL (Organizaţia Studenţească "Traian 

Lalescu") 

Universitatea Politehnica 

Timişoara 
Facultatea de Construcţii 

34 LSCT (Liga Studenţilor Chimişti) 
Universitatea Politehnica 

Timişoara 

Facultatea de Chimie Industrială şi 

Ingineria Mediului 
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