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Rezumat: Educaþia este o prioritate când societatea o cere. Educaþia este un concept în care
atât membri ai personalului academic cât ºi studenþi conlucreazã pentru dezvoltarea politicilor
educaþionale. Provocarea acestor politici apare încã de la nivel internaþional, unde se poartã discuþii
pentru îmbunãtãþirea sistemului, studenþii câºtigând încrederea structurilor specializate în acest
domeniu. În acest articol, îmi propun sã subliniez dimensiunea discuþiilor în educaþie de la nivel
european, contribuþia studenþilor din România în conturarea acestui cadru ºi impactul aferent
politicilor implementate mai ales in domenii precum finanþarea învãþãmântului superior, accesul
studenþilor la educaþie ºi învãþãmântul centrat pe student, ca prioritate naþionalã.
Cuvinte cheie: Procesul Bologna, calitate în educaþie, echitate, învãþãmânt centrat pe student
Abstract: Education becomes a priority when society asks for it. Subjects on educational
matter are discussed more at international level, and when students are the ones setting trends on
the general agenda, the analyze becomes more constructive. The student movement at european
level has influenced many public policies with concern on education, whilst the national involvement
of student union sets the basis of further discussions. In this article, I will state my interpretation on
student involvement at european level, the input brought by the national student bodies and a short
description on what are the priorities set by the student leaders at international level.
Key words: Bologna Process, quality in education, student centered learning, equity
Miºcarea studenþeascã din România s-a manifestat, la început, ca alternativã la structurile
ideologice existente încã din anii 1950. Pulsul miºcãrilor de atunci aveau bazã în societate ca întreg,
deveneau garantul schimbãrii radicale într-o lume în care totul mergea pe un singur fir.
Acum, având o societate modernã, atât din prisma ideologicã cât ºi a complexitãþii, miºcãrile
studenþeºti se concentreazã pe un domeniu mult discutat în termeni de prioritãþi naþionale: calitatea
în educaþie. Structurile care s-au format în jurul acestui concept dateazã încã din toamna anului 1998,
iar misiunea declaratã este de a reprezenta studenþii la nivel naþional, prin promovarea de politici
publice.
Nivelul european al miºcãrilor studenþeºti este activ din 1982 prin formarea West European
Student Information Bureau (actualmente European Students Union - ESU), care, în momentul de
faþã, este cel mai important promotor al intereselor studenþilor pentru Consiliul Europei, Uniunea
Europeanã, Bologna Follow-up Group, UNESCO. European Students Union, alãturi de EUA,
EURASHE ºi ENQA, face parte din cei patru piloni cu greutate în stabilirea direcþiei pentru educaþie,
reuºind totodatã sã se implice activ în construirea unei viziuni echitabile asupra educaþiei ca fenomen
general.
Ne referim aici la unul din cel mai semnificativ document de asigurare a calitãþii în educaþie,
Standardele ºi Liniile Directoare Europene pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior
(European Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education – ESG), adoptat în
2005, la cererea Miniºtrilor Educaþiei în întâlnirea ministerialã de la Berlin, din anul 2003.
Studenþii au recunoscut nevoia dezvoltãrii unor standarde, proceduri ºi linii de acþiune comune
în procesul de asigurare a calitãþii, drept urmare contribuþia ESU la acest document se rãsfrânge ºi la
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nivel naþional. Din pãcate, acestea se bucurã de popularitate în mod diferit. Discuþiile purtate de-a
lungul timpului, pe aceastã temã, au reuºit sã îmbunãtãþeascã implicarea studenþilor în implementarea
ESG, însã multe lucruri rãmân neacoperite. Conform Bologna prin ochii studenþilor, structurile
naþionale ale studenþilor sunt interesate ºi promoveazã documentul în proporþie de 49%, de vreme ce
51% dintre uniunile naþionale au rezerve în ceea ce privesc anumite standarde ºi proceduri promovate
de document1. Acest procent meritã luat în considerare, aºadar trebuie începute anumite acþiuni de
identificare a factorilor care împiedicã anumite structuri naþionale sã acorde sprijin în atingerea
Standardelor ºi Liniilor Directoare Europene pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior.
În principiu, conform Bologna prin ochii studenþilor, îngrijorarea studenþilor vizeazã obiectivitatea
procesului de evaluare externã, implicarea studenþilor ca parteneri egali (în multe cazuri, se acordã
puþinã importanþã participãrii studenþilor) în procesul de evaluare externã sau modul în care sunt
percepute Standardele ºi Liniile Directoare Europene pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul
Superior (ca model de bunã practicã pentru procesul de îmbunãtãþire continuã a calitãþii sau ca un
test obligatoriu de conformare la standardele europene). Tocmai de aceea ESU susþine cã „Uniunile
naþionale au subliniat importanþa construirii unui sistem de asigurare a calitãþii la toate nivelurile,
folosindu-se proceduri transparente de publicare a rezultatelor, evaluãri externe cu resurse mai
mari ºi responsabilitate publicã pentru construirea încrederii“2.
Trebuie sã analizãm, totodatã, gradul de recunoaºtere a uniunilor naþionale ale studenþilor ca
actori principali ºi reprezentaþi ai studenþilor, iar în acest fel, percepþia factorilor de interes, care
valorificã Standardele ºi Liniile Directoare Europene în politicile educaþionale, include ºi activitatea
acestor uniuni. Putem spune cã structurile studenþeºti din România se bucurã de o recunoaºtere formalã
din partea actorilor naþionali, iar politicile promovate au ecou în strategia instituþiilor. Mai mult,
interesul acordat analizei Standardelor ºi Liniilor Directoare Europene pentru Asigurarea Calitãþii în
Învãþãmântul Superior este prezent, din prismã faptului cã se doreºte o abordare constructivã ºi facilã
a documentului. Ne dorim promovarea Standardelor ºi Liniilor Directoare Europene pentru Asigurarea
Calitãþii în Învãþãmântul Superior la toate nivelele, astfel ca studenþii sã intre în contact cu ceea ce
înseamnã calitatea în procesul educaþional.
În altã ordine de idei, ne aflãm la 10 ani de implementare a Procesului Bologna. Recent,
miniºtrii de educaþie ai statelor aderente la Procesul Bologna au marcat acest aspect la întâlnirea
ministerialã de la Viena-Budapesta, prin semnarea unui document aniversar ºi de lansare oficialã a
Spaþiului European al Învãþãmântului Superior. Pe de altã parte, ESU a publicat o publicaþie ce
meritã toatã atenþia stakeholderilor, Bologna la linia de final (Bologna At The Finish Line). Este
vorba despre o analizã a situaþiei liniilor de acþiune ºi modul în care studenþii au rãspuns la iniþiativele
guvernelor de implementare a acestora.
Spiritul critic al studenþilor de la nivel european a avut un efect pozitiv, întrucât nu a permis o
analizã superficialã a Procesului Bologna, în prima lui decadã de desfãºurare. Într-adevãr, marcãm
10 ani de eforturi a celor 47 de þãri semnatare, însã tendinþa guvernelor a fost sã implementeze un
proces „à la carte“, fãrã a internaliza cu adevãrat mecanismele ºi misiunea de facto a tuturor liniilor
de acþiune (studiile Bologna prin ochii studenþilor demonstreazã cã nicio þarã semnatarã a Procesului
Bologna nu a implementat corect toate liniile de acþiune). Nu este de mirare cã studenþii din Europa
au protestat pe marginea acestui subiect, dorim sã atragã atenþia cã nu vor accepta sã fie trataþi
aidoma unor subiecþi pe care se testeazã educaþia.
La nivelul României, existã un raport de implementare a procesului Bologna din perspectiva
studenþilor, încã de anul trecut, în baza cãruia stau multe dintre politicile acum aduse în discuþie de
studenþi. Am ridicat atunci întrebãri de actualitate: Oare s-a finalizat implementarea obiectivelor
Procesului Bologna în România sau încã suntem în faza incipientãº Oare se miºcã Europa prea
repede fãrã ca sistemul educaþional românesc sã reuºeascã sã þinã pasulº Sunt de pãrere cã la baza
implementãrii liniilor de acþiune, trebuie sã se afle un fundament puternic de proceduri deja funcþionale,
1
2

A se vedea: Bologna with Student Eyes, European Student’s Union, 2009, pp. 50.
Plan of work 2010, European Student’s Union, 2010.
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care genereazã la rândul lor mecanisme ale liniilor de acþiune. Fundamentul constã tocmai într-un
procedeu stabil de finanþare a învãþãmântului superior, de definire a conceptelor cu care se opereazã
la nivel european (ca de exemplu, înþelegerea noþiunii de credit transferabil versus punct de credit,
dimensiunea socialã, învãþãmânt centrat pe student, definirea inserþiei în câmpul muncii ºi o analizã
naþionalã asupra reuºitelor studenþilor de a se angaja în domeniu dupã terminarea studiilor, învãþarea
pe tot parcursul vieþii). Toate acestea sunt esenþiale, dacã se doreºte sã abordãm subiecte precum
mobilitatea internã ºi externã a studenþilor ºi a personalului academic, metode noi de predare ºi
cercetare, în ansamblu, calitate în educaþie.
Progrese existã, incontestabil. S-au fãcut eforturi considerabile pe partea de dimensiune socialã,
în ceea ce privesc condiþiile de cazare ale studenþilor, numãrul de locuri în cãmine alocate de
Universitãþi, însã multe dintre serviciile declarate de Universitãþi funcþioneazã deficitar sau doar pe
hârtie (de exemplu, Centrele de Consiliere si Orientare pentru Studenþi). Observãm ºi aici o acoperire
insuficientã a conceptului de dimensiune socialã în materie de servicii studenþeºti.
La nivelul participãrii studenþilor, în România, procentul de 25% reprezentare studenþeascã
este respectat în majoritatea instituþiilor de învãþãmânt superior. Un lucru pozitiv pentru miºcarea
studenþeascã, îl constituie atât procentul reprezentãrii, cât ºi implicarea studenþilor în procesul de
asigurare a calitãþii (nivel instituþional ºi naþional), prin consultarea acestora în structurile competente
(Senatele instituþiilor de învãþãmânt superior, ARACIS).
Procesul Bologna este conceput sã funcþioneze pânã în 2020. Prima decadã este consideratã o
experienþã relevantã pentru viitoarele angajamente ale miniºtrilor în educaþie ºi pentru studenþi ca
parteneri egali recunoscuþi în procesul educaþional, care ºi-au asumat participarea integralã la discuþiile
de la nivel european.
Politica de la nivel european promovatã de ESU defineºte educaþia ca un bun public, o
responsabilitate publicã, un drept ºi nu un privilegiu oferit studenþilor. Implicaþiile pe care fiecare
factor de interes este important sa le aibã converg într-o singura viziune asupra educaþiei ºi se reflectã
în coerenþa politicilor de la nivel naþional. Însã pentru a atinge acest pas, trebuie eliminate bariere ale
comunicãrii, trebuie legitimatã miºcarea studenþeascã ca mecanism de reprezentare a studenþilor,
educaþia trebuie stabilitã ca o prioritate primordialã pentru societate.

Prioritãþi ale studenþilor în educaþie
Miºcarea studenþeascã este un organism viu, adaptabil la realitatea în care se manifestã ºi care
reacþioneazã la orice schimbare propusã de sistem. Pânã în acest moment, miºcarea studenþeascã a
generat schimbãri semnificative în sistem, a setat prioritãþi pe agenda publicã, iar studenþii sunt
recunoscuþi ca parteneri egali în procesul educaþional. Plecând de la acest fapt, valorile promovate de
structurile studenþeºti se reflectã în prioritãþile pe care aceºtia le seteazã la nivelul de luare a deciziilor.
Învãþãmântul centrat pe student devine o prioritate la nivel european, datoritã semnificaþiei
extinse, înglobatã în acest concept. Definirea învãþãmântului centrat pe student, atât din perspectiva
studenþilor cât ºi a personalului academic poate sã uºureze rezolvarea multor bariere de comunicare
între pãrþi. Mai mult, devine o soluþie constructivã pentru societate; se asigurã, astfel, cã tinerii
participanþi în procesul educaþional vor fi pregãtiþi pentru a dezvolta societatea. Centrarea educaþiei
pe student trebuie considerat un proces natural, normal, în care pãrþile conlucreazã pentru un singur
scop: pregãtirea profesionalã a studenþilor. Miniºtrii în educaþie, prin Comunicatul de la Louvain-laNeuve din 2009 au afirmat cã „Învãþãmântul centrat pe student ºi mobilitatea vor ajuta studentul sã
îºi dezvolte competenþele necesare într-o piaþã a muncii în continuã schimbare ºi îl vor ajuta sã
devinã un cetãþean activ ºi responsabil în societate“.3
Sunt de pãrere cã mediul academic joacã un rol extrem de important în dezvoltarea
competenþelor studenþilor, cu atât mai mult cu cât resursele de care dispune Universitatea se axeazã
pe inovare. A investi într-o resursa inepuizabilã, cum sunt studenþii, ºi a investi în dezvoltarea
cunoaºterii, duce paradigma învãþãmântului centrat pe student la o cvasi-reuºitã în implementare.
3

26

A se vedea Comunicatul de la Louvain-la-Neuve din 2009.

Revista pentru Asigurarea Calitãþii
Vol. 2, Nr. 1, Aprilie 2010

ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

Definiþia învãþãmântului centrat pe student ºi implicaþiile pe care le presupune este vagã.
Drept urmare, actorii naþionali nu au o poziþie coerentã pe ceea ce înseamnã acest concept, iar
aplicabilitatea lui este greu de urmãrit. La nivel intern se resimte nevoia instituþionalizãrii acestui
concept, precum ºi dezvoltarea de mecanisme relevante ºi inclusive pentru studenþi în instrumentele
pe care le presupune: internalizarea rezultatelor învãþãrii, sistemul de credite transferabile, cadrul
calificãrii, mobilitate. Practic, învãþãmântul centrat pe student este o linie transversalã a liniilor de
acþiune Bologna, alãturi de dimensiunea socialã, în baza cãrora trebuie sã se dezvolte mecanismele
de implementare.
Nivelul european al miºcãrii studenþeºti se pregãteºte pentru a stabili o nouã paradigmã în
educaþie: învãþãmântul centrat pe student. Proiectele ºi discuþiile pe marginea acestui subiect, precum
ºi parteneriatele cu factorii de interes cum ar fi: Comisia Europeanã, Consiliul Europei, Education
International º.a. Discuþiile care vor urma în baza acestui subiect se vor contura într-un dialog
constructiv între studenþi ºi membrii conducerii academice ºi dezvoltarea unor practici comune pentru
a implementa, la nivel de bazã, acest concept. Politica ESU este sã promoveze studentul ca parte
activã în societate, culturã, dezvoltarea de politici ºi guvernanþã.

Finanþarea învãþãmântului superior
În condiþiile economiei de crizã, educaþia este un element care suferã alãturi de alte domenii
de lipsa de investiþie ºi de încredere. Dacã procesul de asigurare a calitãþii este un proces care se
construieºte pe încredere ºi construieºte încrederea în sine în instituþiile de învãþãmânt superior,
educaþia, pentru societate este consideratã în multe cazuri doar un domeniu, ca oricare altele. Aº
îndrãzni sã afirm cã educaþia pentru societate nu întãreºte încrederea în reuºitã, ci mai degrabã o
consumã. Perioada de crizã economicã a generat instabilitate în sistem, iar viziunea factorilor de
interes în aceste vremuri este de scurtã duratã. Finanþarea învãþãmântului superior asigurã o abordare
holisticã a educaþiei ºi o viziune de lungã duratã a dezvoltãrii ºi derulãrii misiunii universitãþilor.
Strategia propusã de liderii studenþilor de la nivel european este una inclusivã ºi abordeazã
mai mulþi actori internaþionali pentru a trasa noi pârghii de investiþie în educaþie. European Students
Union îºi propune alãturi de Education International, European University Association ºi OECD o
evaluare a impactului crizei economice asupra învãþãmântului superior, cu precãdere în accesul
studenþilor la educaþie, participare ºi dimensiunea socialã. Aceastã analizã va constitui un punct de
plecare pentru societate ca întreg, în restabilirea prioritãþilor post-crizã.
Ideea cã educaþia este un bun public ºi orice neglijare ar însemna practic un minus în construirea
cunoaºterii, atât de necesarã mediului academic. Presiunile ca instituþiile sã îºi asume educaþia ca
bun public vor continua sã se manifeste prin uniunile naþionale.
Finanþarea Învãþãmântului Superior în România a evoluat de la un sistem centralizat, în care
alocarea se realiza pe capitole bugetare imobile, la un sistem adaptat principiului autonomiei
universitare, bazat pe finanþare globala. Astfel, începând cu 1999 repartizarea alocaþiilor destinate
finanþãrii de bazã a instituþiilor de învãþãmânt superior de stat se realizeazã pornind de la principiul
„resursele urmeazã studenþii“.4 O criticã adusã sistemului de finanþare românesc este aceea cã
prezervã puterea discreþionarã a Ministerului în repartizarea fondurilor5. În acest sens, principiul
mai sus amintit nu este urmat în totalitate, întrucât fondurile alocate universitãþilor publice, pentru
locurile bugetate, nu iau în calcul alte criterii decât numãrul de studenþi din anii trecuþi. Mai mult,
„intervenþia statului este masivã ºi distorsioneazã grav piaþa emergentã a învãþãmântului superior
românesc“6. Aceasta se explicã prin faptul cã universitãþile nu sunt încurajate sã devinã mai
competititive în atragerea de fonduri, iar alocaþia de stat per student este extrem de redusã, fapt ce
permite universitãþilor sã jongleze cu taxele de studiu percepute.
4
5

6

Viziune in finanþarea învãþãmântului superior: calitate pentru toþi, Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România, mai 2009.
Miroiu, Adrian, Finanþarea învãþãmântului superior românesc. Evaluare si propunere de politici, Centrul de Analiza si Dezvoltare
Instituþionalã, Bucureºti 2005, pp 4.
ibidem
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Ceea ce este de admirat la sistemele de finanþare din Franþa este sprijinul social acordat
studenþilor în accesarea programelor de studiu. Diversitatea burselor pe care Ministerul Educaþiei
Francez le propune este semnificativã, iar criteriile care permit încadrarea mai multor categorii în
dimensiunea sprijinului social este mai inclusivã. Pe de altã parte, Marea Britanie propune un sistem
de finanþare bazat în totalitate pe lãrgirea accesului studenþilor la învãþãmântul superior, iar acest
lucru s-a observat prin creºterea cifrei de ºcolarizare de la an la an. Alocarea fondurilor publice se
face de cãtre o instituþie guvernamentalã, prin parteneriate cu alte servicii naþionale în anumite domenii
(de exemplu, în cazul medicinii generale ºi stomatologiei, finanþarea este realizatã prin parteneriatul
cu National Health Service). Criteriul care stã la baza finanþãrii reprezintã numãrul de studenþi
echivalenþi la nivelul fiecãrei instituþii de învãþãmânt superior. Pentru o mai bunã explicare a sistemelor,
am consultat lucrarea Finanþarea Învãþãmântului Superior românesc. Evaluare ºi propunere de
politici, elaboratã de profesorul Adrian Miroiu pentru Centrul de Analizã ºi Dezvoltare Instituþionalã.
Sistemele de finanþare ale instituþiilor de învãþãmânt superior diferã de la stat la stat, precum
ºi argumentele care stau la baza finanþãrii. Reducerea bugetului de stat alocat finanþãrii afecteazã în
mod direct universitãþile ºi misiunea asumatã, iar criteriile în funcþie de care se alocã fondurile trebuie
sã stimuleze universitãþile în a-ºi dezvolta capacitatea de absorbþie a finanþãrii. Liderii studenþilor
discutã în cadrul atelierelor de lucru diferitele modele de finanþare, argumenteazã metodologia ºi
pregãtesc modele care vor fi puse la dispoziþia studenþilor ºi a instituþiilor interesate.

Accesul studenþilor în învãþãmântul superior
Principii precum egalitatea de ºanse, echitatea, diversitate ºi incluziunea tuturor categoriilor
sociale în sistemul universitar stau la baza dezvoltãrii politicii de acces ale studenþilor de la nivel
european. Nivelul european este unul din modelele de urmat în materie de acces ºi investiþie în
educaþie. Cazurile de studenþi subvenþionaþi de stat ºi studenþi plãtitori de taxã de ºcolarizare sunt rar
întâlnite, România fiind printre puþinele state care pun studenþii în situaþia incertitudinii de la un an la
altul în ceea ce priveºte statutul acestuia. Acest sistem încurajeazã o competiþie acerbã între studenþi,
descurajeazã cooperarea constructivã ºi dezbaterile de grup pe anumite teme. Este favorizat elitismul,
iar dimensiunea socialã în acest aspect este inexistentã. Pot exista cazuri în care studenþi foarte buni
întâmpinã probleme în familie ºi sunt nevoiþi sã se împartã între ºcoalã ºi familie. În mod evident,
concentrarea pe ºcoalã nu este la fel, acesta riscând sã piardã locul bugetat de stat tocmai datoritã
faptului cã nu a fost disponibil sã se dedice în totalitate studiului. Aceastã perspectivã cu un puternic
caracter social în ceea ce priveºte diferenþa dintre studenþii subvenþionaþi ºi cei nesubvenþionaþi, are
efecte negative în percepþia studenþilor despre educaþie. Putem ajunge în situaþia în care pentru student
este mai importantã lupta între colegi, decât asimilarea de cunoºtinþe. Mai mult, studenþii nebugetari
sunt dublu pedepsiþi: aceºtia sunt nevoiþi sã plãteascã atât taxa de studiu, cât ºi alte costuri aferente
vieþii studenþeºti (mã refer aici la statul în chirie, metoda pe care studenþii nebugetari sunt nevoiþi sã
o practice, datoritã numãrului mic de locuri oferite de universitãþi în cãmine). Astfel, sistemul
educaþional sancþioneazã studenþii nesubvenþionaþi cel puþin dublu (taxa de studiu ºi chirie) mai mult
decât sã le faciliteze procesul de formare iniþialã.
Aº merge puþin mai departe, însã fãrã sã dezvolt, o altã componentã care diferenþiazã situaþiile
sus menþionate: notele obþinute în urma examenelor sunt considerate de cãtre mulþi studenþi ca fiind
o procedurã de delimitate a celor de la buget faþã de studenþii plãtitori de taxã de ºcolarizare. Calitatea
educaþiei se pare cã nu intrã deloc în discuþie în aceastã zonã. Accesul la educaþie presupune mijloace
deschise pentru toate categoriile sociale ºi are ca efect educarea în masa a tinerilor. Ca o legãturã cu
finanþarea învãþãmântului superior, studenþii din România, în urma conferinþei pe aceastã temã de
anul trecut, au spulberat mitul conform cãruia calitatea în educaþie este scãzuta datoritã masificãrii;
acesta este mai curând o cauza a neadaptãrii politicilor de finanþare la obiectivele masificãrii.7.
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Concluzii
Subiectele tratate anterior reprezintã temele din discuþiile abordate de structurile studenþeºti,
care se reflectã, în mod inevitabil, în percepþia actorilor vizavi de calitatea în educaþie. Pornind de la
Standardele ºi Liniile Directoare Europene pentru Asigurarea Calitãþii în Învãþãmântul Superior,
finanþarea învãþãmântului superior ºi accesul studenþilor la educaþie ºi latura transversalã a
învãþãmântului centrat pe student, putem considera acestea fiind din bazele dezvoltãrii sistemului
educaþional românesc. De aceea, în deceniul urmãtor trebuie sã ne ghidãm dupã urmãtoarea viziune:
„Spre 2020: Procesul Bologna - în plinã dezvoltare în cea de-a doua decadã“.
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