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Rezumat: Atât la nivel european, cât ºi la nivel naþional, este vizibil faptul cã în cei 10 ani de
implementare a Procesului Bologna au fost fãcute eforturi serioase în a reforma sistemele naþionale
de învãþãmânt superior, eforturi în care spiritul critic ºi implicarea studenþilor au reprezentat un
factor esenþial. Pe de altã parte însã, trebuie sã existe o conºtientizare a faptului cã multe dintre
direcþiile stabilite iniþial, fie sunt implementate parþial, fie nu au fost abordate în multe dintre contextele
naþionale. Acest articol îºi propune sã furnizeze o analizã de ansamblu, din perspectiva studenþilor,
în ceea ce priveºte stadiul implementãrii principalelor direcþii de acþiune ale procesului Bologna în
România.

Cuvinte cheie: Procesul Bologna, dimensiune socialã, mobilitate, învãþãmânt centrat pe
student

Abstract: Both at national and European level, it is clear the fact that in ten years of Bologna
Process implementation, there have been serious efforts in reforming national Higher Education
Systems. In these efforts, the critical spirit of students and their active participation represent key
factors. On the other side, it is necessary to be aware of the fact that many of the action lines initially
established are only partially implemented or they have never been approached to the national
contexts. This article proposes a general analysis through student’s eye regarding the implementation
status of the main Bologna action lines in Romania.

Keywords: Bologna Process, social dimension, mobility, student centered learning.

Zi de zi încercãm sã aducem îmbunãtãþiri în sfera învãþãmântului superior. Întrebãrile
importante însã sunt: unde ne aflãm? Prin ce se caracterizeazã mediul academic românesc din ziua de
astãzi? Unde ne îndreptãm?

Fãrã dar sau poate, sintagma „Procesul Bologna“ este adesea invocatã atunci când vorbim
despre învãþãmânt superior. Procesul Bologna a luat numele Declaraþiei de la Bologna, act semnat în
oraºul italian cu acelaºi nume în 19 iunie 1999, de cãtre miniºtrii responsabili de învãþãmântul superior
din 30 de þãri europene1. Astãzi, Procesul Bologna reuneºte 47 de þãri, toate acestea fãcând parte ºi
din Convenþia Culturalã Europeanã ºi dedicate aceloraºi obiective ale Spaþiului European al

1  Declaraþia de la Bologna, 1999
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Învãþãmântului Superior. O caracteristicã importantã a Procesului, este faptul cã sunt implicate:
Comisia Europeanã, Consiliul Europei, UNESCO-CEPES, alãturi de reprezentanþi ai instituþiilor de
învãþãmânt superior (EUA), studenþi (ESU) ºi agenþii de asigurare a calitãþii (ENQA)2.

Recent, în data de 12 martie 2010 , la 10 ani de la semnarea Declaraþiei de la Bologna, cei 47
de Miniºtrii semnatari pânã în momentul actual, au adoptat declaraþia de la Budapesta ºi Viena,
lansând oficial acel Spaþiu European al Învãþãmântului Superior3.

În România, Procesul Bologna a fost implementat începând din anul 2005, cu toate acestea
gradul, de implementare cu succes a liniilor procesului este discutabil.

Dintre liniile de acþiune ale Procesului Bologna o însemnãtate aparte o are dimensiunea socialã
a învãþãmântului superior. În majoritatea documentelor din domeniu, educaþia este descrisã ca fiind
un drept, un bun public ºi o responsabilitate publicã, cu toate acestea mãsura în care învãþãmântul
superior românesc poate fi declarat un bun ºi o responsabilitate publicã nu este deplinã.

Dimensiunea Socialã a fost introdusã ca o categorie separatã a Procesului Bologna la întâlnirea
Ministerialã de la Praga din anul 2001. Dimensiunea Socialã a Spaþiului European al învãþãmântului
superior, urmãreºte egalitatea de ºanse în termeni de: acces la sistemul de învãþãmânt superior,
participarea ºi finalizarea cu succes a studiilor, monitorizarea condiþiilor în care se studiazã, existenþa
serviciilor de orientare ºi consiliere, participarea studenþilor în învãþãmântul superior. Aceasta implicã,
de asemenea, egalitatea de ºanse în mobilitate, atunci când este vorba de portabilitate, de sprijin
financiar ºi, în speþã, înlãturarea barierelor de orice fel. Spaþiul European al Învãþãmântului Superior
promoveazã calitatea în educaþie pentru toþi studenþii, calitate bazatã pe posibilitatea de a învãþa, ºi
nu de a plãti pentru cunoºtinþele acumulate.

Conform studiului realizat de ANOSR (2009) cu privire la implementarea Procesului Bologna
în România, studenþii considerã cã alãturi de Ministerul Educaþiei Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
ca principal responsabil de implementarea politicilor educaþionale, federaþiile naþionale studenþeºti
trebuie sã participe în egalã mãsurã cu instituþiile de învãþãmânt superior, de implementarea ºi mai
ales, monitorizarea sistemului Bologna în România. Alãturi de federaþiile studenþeºti ºi universitãþi,
Guvernul trebuie sã dezvolte o politicã de implicare în acest domeniu4.

Când vorbim de accesul în învãþãmântul superior, acelaºi studiu relevã faptul cã  grupurile sociale
cu cele mai mari probleme referitoare la accesul în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior sunt
persoanele cu dizabilitãþi ºi studenþii cu venituri reduse. O astfel de evaluare poate sta la baza unor
programe sociale ce ar facilita accesul persoanelor cu nevoi speciale ºi ar avea ca efect integrarea lor în
societate. O serie de politici în domeniul social sunt implementate odatã cu Legea Învãþãmântului din
1995 ºi actualizatã ulterior, însã în ultimii ani nu au fost identificate politici coerente în acest sens.

Conform aceluiaºi studiu realizat de ANOSR (2009), principalul motiv pentru care studenþii
abandoneazã studiile superioare sunt veniturile scãzute ale acestora. Mai exact, în 71% din universitãþile
româneºti problemele financiare ale studenþilor sunt un prim factor al renunþãrii la studii.

În momentul de faþã, când vorbim de dimensiunea socialã a învãþãmântului superior, vorbim
ºi de acordarea de stimulente, precum ºi de asigurarea unor condiþii de viaþã propice unui învãþãmânt
de calitate. În acest sens, în universitãþile din România existã un numãr de astfel de facilitãþi. Astfel,
avem burse sociale, burse de studiu ºi burse de merit acordate studenþilor, dar ºi burse private, prevãzute
ºi în metodologiile anexe la Legea Învãþãmântului. Cu toate acestea, doar în doar 10% din universitãþi
studenþii ºtiu de existenþa burselor din mediul privat, iar bursele pentru studenþii din mediul rural
sunt practic inexistente. Mai mult, deºi statul acordã burse studenþeºti, acestea nu au nici o coerenþã
în soluþionarea problemelor existente, în sensul cã nu reuºesc nici sã acopere necesarul de masã ºi
cazare al studenþilor cu venituri reduse, nici sã stimuleze excelenþa datoritã valorii mici a burselor.

În ceea ce priveºte serviciile sociale puse la dispoziþia studenþilor din România, putem observa
cu uºurinþã existenþa cãminelor în toate centrele universitare ºi existenþa reducerilor pe transportul

2  Conform site-lui official al Procesului Bologna www.ond.vlaanderen.be
3  Raport Întâlnire Ministerialã Budapesta – Viena, 2010
4  ANOSR, Raport: Implementarea Procesului Bologna în România: Perspectiva studenþilor (2009). Pp. 18.
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feroviar, conform reglementãrilor din Legea Învãþãmântului. Problemele cele mai evidenþiate sunt
cele legate de centrele de consiliere ºi orientare în carierã, care, deºi sunt obligatorii, conform ordinului
ministrului 3235 din 2004, fie încã nu au fost implementate în toate universitãþile din România fie
funcþioneazã defectuos.

Urmând o serie de principii care reies din declaraþiile ºi comunicatele ministeriale de pânã
acum, Procesul Bologna a fost gândit ca o reformã în domeniul academic, ce îºi propune sã adapteze
viziunea sistemelor naþionale de învãþãmânt superior din þãrile semnatare ale Declaraþiei de la Bologna
în vederea conturãrii Spaþiului European al Învãþãmântului Superior. Pe lângã dimensiunea socialã
menþionatã anterior, mobilitatea internaþionalã a cadrelor didactice ºi a studenþilor este un alt principiu
ce guverneazã reforma propusã în 1999.

„Promovarea mobilitãþii prin depãºirea obstacolelor în ceea ce priveºte libera circulaþie“5

este principiul iterat în 1999 care stã la baza dezvoltãrii acestei direcþii, iar în 2001 miniºtrii au
reafirmat necesitatea de a continua promovarea mobilitãþii pentru a permite studenþilor ºi cadrelor
didactice sã profite de diversitatea culturilor ºi a limbilor, ºi de varietatea sistemelor universitare6.
Aceastã viziune a fost completatã în 2007, mobilitatea fiind privitã, în plus, ca „oportunitate de
dezvoltare personalã ºi de cooperare internaþionalã între indivizi sau instituþii, contribuind la
îmbunãtãþirea calitãþii în învãþãmântul superior“ (o preocupare constantã a miniºtrilor educaþiei din
þãrile semnatare ale Declaraþiei, preocupare transpusã sub forma unei linii de acþiune) ºi „oferind
direcþii în cercetare, conturându-se treptat dimensiunea europeanã“ a Învãþãmântului Superior.

„Deºi o þarã permisivã având în vedere nivelul foarte scãzut al veniturilor naþionale, România
nu se poate lãuda cu un statut de performer puternic în ceea ce priveºte mobilitatea studenþilor“, se
aratã într-un studiu întreprins de studenþi la nivel european la finalul anului 20087. Cu toate cã rata
mobilitãþilor studenþeºti creºte, ea rãmâne încã foarte scãzutã. Acest nivel scãzut de participare la
mobilitãþi internaþionale poate fi pus în relaþie cu o serie de probleme evidenþiate la nivel naþional de
reprezentanþii studenþilor din organizaþiile studenþeºti. În ceea ce priveºte mobilitatea corpului
academic, România pare cã stã mai bine la acest capito l, se aratã în acelaºi studiu, deºi concluzii nu
au putut fi trase în acest document, datoritã insuficienþei informaþiilor disponibile.

Concluziile rezultate în urma Ediþiei a III-a a Forumului Organizaþiilor Studenþeºti din România
din februarie 2009 de la Cluj-Napoca relevã cã „aceastã linie de acþiune (mobilitatea) a fost
implementatã deficitar, rezultatele fiind nesatisfãcãtoare din punctul de vedere al studenþilor“.
Chestionarele aplicate relevã faptul cã programul de mobilitãþi externe nu este suficient de bine
dezvoltat. În ceea ce priveºte mobilitatea internã, ca ramurã a mobilitãþii în general, aceasta nu este
încurajatã, fiind aproape inexistentã – aratã acelaºi raport, o realitate pe care ANOSR o considerã
inadmisibilã în contextul în care se doreºte alinierea sistemului educaþional românesc la cerinþele
exprimate la nivel european.

Principalele provocãri pentru un student ce îºi doreºte sã studieze un semestru sau douã într-o
þarã partenerã în cadrul acþiunii Erasmus sunt legate de stimulentele financiare, inclusiv creditele ºi
subvenþiile portabile pentru studenþi, aspectul financiar devenind adesea unul din criteriile neoficiale
în cadrul procesului de selecþie. Pe lângã acest aspect deloc de neglijat, intervine problema recunoaºterii
competentelor obþinute în strãinãtate la momentul întoarcerii studentului în þarã, în proporþie de 38%
din studenþii întâmpinând probleme la recunoaºterea ºi echivalarea creditelor obþinute în cadrul
programului de mobilitate8. Este alarmant faptul cã, în 14% din universitãþi numãrul studenþilor care
trebuie sã susþinã la întoarcere examene din perioada petrecutã în strãinãtate se situeazã între 80 –
100%, fapt ce indicã o incompatibilitate între programele de studiu în universitãþile/facultãþile cu
acelaºi profil.

5  Declaratia de la Bologna (1999)
6  Communiqué of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education, Praga, 2001
7  Connor Cradden on behalf of Education International & European Students’ Union (December 2008), Mobility Barometer. An

Assessment of the Mobility of Academic Staff and Students in Europe. Pg. 65 – 66.
8  ANOSR Raport: Implementarea Procesului Bologna în România: Perspectiva studenþilor (2009). Pp. 23.
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În acest context, este recomandatã creºterea numãrului de mobilitãþi externe ºi interne
(luându-se în calcul ºi avantajele financiare implicate în cazul celei din urmã), dezvoltarea de strategii
la nivel de universitate pentru atragerea studenþilor strãini, precum ºi de a oferi facilitãþi acestora
odatã ajunºi la studiu în România (cursuri de limba românã, cursuri în limba englezã, consiliere etc.),
informarea mai eficientã a studenþilor cu privire la posibilitãþile de a accesa o mobilitate (prin implicarea
organizaþiilor studenþeºti), racordarea programei de studiu la cele ce funcþioneazã în universitãþile cu
care se încheie acorduri de mobilitate externã/internã, înfiinþarea la nivelul universitãþilor de
departamente care sã fie specializate pe mobilitate, în egalã mãsurã ºi a corpului academic, realizarea
de proiecte menite sã sprijine financiar studenþii. Venind în sprijinul promovãrii programelor de
mobilitãþi, similar proiectului ESU ºi Education International “Let’s Go! Make Mobility a Possibility“,
în august 2008 ANOSR a realizat dezbaterea „Mobilitatea studenþilor“, în toamna aceluiaºi an
concretizându-se prima mobilitate internã din România.

Urmãrind nevoile studenþilor, învãþãmântul centrat pe student, se constituie ca un reper pentru
Învãþãmântul Superior. Acest termen înglobeazã conceptul de alegere la care studentul are dreptul în
ceea ce priveºte educaþia sa, pornind de la rezultatul învãþãrii care se doreºte a fi obþinut în funcþie de
interesele ºi abilitãþile personale, o participare activã a studentului, prin implicarea directã în procesul
de învãþare (la nivel de parteneriat în luarea deciziilor), precum ºi schimbarea relaþiei dintre profesor
ºi student într-una de colaborare, în care puterea este împãrþitã în mod egal între cei doi9. Învãþãmântul
centrat pe student nu este un concept nou: prima datã a fost utilizat în 1905 de Hayward, apoi de
Dewey în 1956, iar Carl Rogers, fondatorul consilierii centratã pe client, a asociat acest concept cu
educaþia, ajungându-se la învãþãmântul centrat pe student. Acesta se rãsfrânge asupra mai multor
domenii, precum mobilitate, asigurarea calitãþii, dimensiune socialã, cadru al calificãrilor, învãþare
pe tot parcursul vieþii, trasând linia directoare a implementãrii Procesului Bologna la nivel european
pânã în 202010.

În prezent, învãþãmântul românesc abordeazã mai mult la nivel teoretic ºi formal un învãþãmânt
centrat pe student. Aºa cum reiese din studiile fãcute la nivel internaþional11, tendinþa generalã este de
a se acorda o mai mare importanþã acestei linii de acþiune a Procesului Bologna în viitor12. Metodele
de predare tradiþionale, prin care se pune accentul pe conþinutul predat de profesor, viziunea conform
cãreia mintea studentului este ca un vas gol ce trebuie umplut cu informaþie, relaþia dintre profesor-
student prioritizatã în baza distincþiei expert/novice (atât la nivelul sãlii de curs, cât ºi în cadrul
formal al participãrii reale la luarea deciziilor), evaluarea de tip sumativ a cunoºtinþelor dobândite,
prelegerile ce urmãresc acoperirea materiei planificate, lipsa unui feedback constant din partea
studentului ºi a profesorului, precum ºi curriculum-ul neadaptat nevoilor, intereselor ºi abilitãþilor
personale ale acestuia sunt exemple de cum se desfãºoarã în prezent învãþãmântul în universitãþile
din România.

Universitãþile româneºti par a fi gândite a fi centre de informare, nu de formare. Lipsa unei
viziuni de ansamblu asupra direcþiei pe care învãþãmântul românesc ar trebui sã o urmeze, fapt ce se
concretizeazã în reticenþã la inovare, face ca universitãþile sã avanseze lent în direcþia unui învãþãmânt
centrat pe student,. Trebuie asumat faptul cã bifarea pe hârtie a existenþei unor centre de consiliere ºi
orientare în carierã, a unor baze materiale pentru activitãþi educaþionale, culturale ºi sportive, adoptarea
Sistemului de Credite de Acumulare ºi de Transfer, crearea unui regulament privind tutoratul sunt
doar premise ale dezvoltãrii învãþãmântului centrat pe student, nicidecum garanþia atingerii acestuia.
În plus, se impune flexibilizarea programelor de studiu, precum ºi adaptarea acestora la cerinþele
societãþii, pentru a spori într-adevãr atractivitatea învãþãmântului superior românesc ºi pentru a oferi
totodatã studentului ºansa realã de a-ºi alege ºi forma un traseu academic personalizat în acord cu
interesele ºi abilitãþile sale.

  9  Student –Centered Learning: What Does It Mean for Students and Lecturers?, University College Dublin, 2005
10  Policy Paper ESU: “Towards 2020: A Student-Centered Bologna Process”
11  Educaþia/Învãþãmântul Centrat pe Student – Direcþii strategice, Universitatea Bucuresti, 2006
12  Universities in the Era of Student Centered Learning – University of Luxembourg, Ligia Deca, Oct. 2009
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Beneficiile învãþãmântului centrat pe student sunt incontestabile, iar printre acestea se numãrã:
participarea activã în procesul de învãþare („a învãþa fãcând“) ºi de luare a deciziilor, climat de
încredere, în care curiozitatea ºi dorinþa de a învãþa sunt încurajate, descoperirile personale fãcute de
studenþi în procesul de învãþare încurajând învãþarea continuã, încredere ºi stimã de sine mai mare,
responsabilizarea studentului în ceea ce priveºte propria evoluþie academicã, respect reciproc în relaþia
profesor-student, încurajarea studenþilor mai timizi, prin contactul online, de a-ºi aduce contribuþia
la discuþiile iniþiate de profesor ºi/sau studenþi, învãþarea a ceea ce este relevant pentru student într-o
manierã potrivitã stilului sãu de învãþare, în vederea unei dezvoltãri multidimensionale a studentului
care sã includã, pe lângã competenþele profesionale, ºi abilitãþi transversale precum: lucru în echipã,
scriere de proiect, argumentare, auto-motivare, leadership, comunicare, necesare în egalã mãsurã
pentru integrarea in societate13. Dupã cum se vede, o listã lungã de beneficii!

Asigurarea calitãþii a fost ºi este în prim-planul Procesului Bologna începând de la Conferinþa
Ministerialã de la Berlin si comunicatul aferent acesteia, când problema a fost inclusa în capul listei
de prioritãþi intermediare ale anului 2005.

Cu ocazia Întâlnirii Ministeriale de la Bergen din 2005, sunt adoptate Liniile Directoare ºi
Standardele Europene în Asigurarea Calitãþii (European Standards and Guidelines for Quality
Assurance – ESG), care vor oferi un cadru de referinþã comun þãrilor din Spaþiul European al
Învãþãmântului Superior în ceea ce priveºte asigurarea calitãþii. Din acel moment, multe þãri au aplicat
ºi urmat ESG, introducând reforme semnificative în sistemele naþionale de asigurare a calitãþii, deºi
principiile de baza ale ESG nu au fost întru-totul corect implementate. În 2007, miniºtrii care s-au
întâlnit la Londra au luat la cunoºtinþã progresul obþinut ºi au sprijinit crearea Registrului European
al Agenþiilor de Asigurare a Calitãþii ( EQAR - European Quality Assurance Register), stimulând în
acelaºi timp un nivel sporit al participãrii studenþilor14.

Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS) a fost înscrisã
în EQAR începând din anul 2009, devenind în acelaºi an membru cu drepturi depline în Asociaþia
Europeanã a Agenþiilor de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ENQA), ARACIS
demonstrând o complianþã substanþialã cu ESG în activitatea desfãºuratã15.

În linii mari, procesului de asigurare a calitãþii în mediul academic românesc îi pot fi aduse o
serie de îmbunãtãþiri, însã asigurarea calitãþii în Învãþãmântul Superior românesc ca întreg înregistreazã
feedback-uri pozitive, fiind unul dintre cei 12 indicatori ce mãsoarã gradul de implementare a
procesului Bologna ce a fost îndeplinit în mare mãsurã16. Printre cele mai importante îmbunãtãþiri
aduse acestei sfere s-ar numãra promovarea unei culturi a calitãþii în fiecare dintre instituþiile de
Învãþãmânt Superior românesc, materializate prin procese de evaluare ºi asigurare interne a calitãþii.

Pentru atingerea dezideratului ca învãþãmântul superior sã fie centrat pe student, rolul
studentului trebuie conºtientizat ºi asumat de toate pãrþile implicate în procesul educaþional, pornind
de la nivel micro, din sala de curs, pânã la nivel macro, la nivelul instituþiilor executive naþionale ºi
internaþionale. Aºa cum s-a convenit la Praga17, „studentul trebuie perceput ºi recunoscut ca membru
cu drepturi depline al comunitãþii academice“, cu atât mai mult cu cât masa studenþeascã reprezintã
peste 80% din totalul comunitãþii universitare. Ceea ce noi, studenþii, ne propunem sa insuflãm
partenerilor noºtri educaþionali este viziunea noastrã comunã asupra politicilor educaþionale care ne
vizeazã în mod direct ºi de a ne face auziþi, în mod real, în ceea ce priveºte nemulþumirile ºi ideile de
îmbunãtãþire a relaþiei pe care noi le avem. Pentru a ajunge însã ca aceste idei sa fie transmise ºi
recepþionate cu succes, parteneriatul trebuie înþeles, acceptat ºi aplicat de cãtre toþi cei implicaþi, la
toate nivelurile.

13  Towards 2020: A Student-Centered Bologna Process, European Students’ Union, Dec. 2008.
14  Bologna with Student Eyes, Europeans’ Student Union, 2009
15  Raport de evaluare al ARACIS pentru obþinerea dreptului de membru a ENQA, 2009
16  Bologna Process Stocktaking Report , 2009 
17  Communiqué of the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education, Praga, 2001
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 ale învãþãmântului superior românesc din perspectiva studenþilor

Pornind de jos în sus, parteneriatul ºi colaborarea trebuie sã înceapã din sala de curs, iar
ANOSR se implicã activ în a promova valorile, „marii profesori care ne inspirã“. Mergând la un
nivel mai sus, colaborarea în ideea de parteneriat trebuie continuatã pe plan local, la facultate ºi la
universitate. Independenþa structurilor de reprezentare a studenþilor este o primã condiþie pentru
dezvoltarea comunicãrii reale a „neajunsurilor din sistem“ în vederea eliminãrii acestora. Dacã
privim ºi mai sus, parteneriatul trebuie continuat la nivel naþional, pornind de la aceeaºi premisã de
încredere reciprocã în ceea ce priveºte interesul urmãrit, de a reprezenta cu succes interesele
studenþilor, acei 80% din comunitatea academicã. Respectul pentru exprimarea opiniilor argumentate,
încurajarea întâlnirilor directe, a schimbului de idei ºi expertizã, a împãrtãºirii inputului venit de la
studenþi – acestea trebuie sã devinã funcþionale. Studenþii îºi doresc o comunicare de fond cu
reprezentanþii actorilor centrali, in mod constant, întãrirea relaþiilor de colaborare în vederea atingerii
dezideratului comun.

 La nivel internaþional, ANOSR, ca prima ºi singura federaþie naþionalã recunoscutã ºi
reprezentatã la nivel european, a fãcut ºi continuã sã facã toate demersurile pentru a se pãstra ca
lider de opinie studenþeascã, de a prelua exemple de bunã practicã, de a învãþa de la experþi mondiali
pentru ca, împãrtãºind aceste informaþii în þarã, miºcarea studenþeascã din România sã se alãture
celei europene, în conturarea Spaþiului European al Învãþãmântului Superior. Universitãþile româneºti
trebuie sã susþinã ºi sã încurajeze implicarea studenþilor ca parteneri, iar aceastã acþiune trebuie
resimþitã la toate nivelurile: de la profesor la student, la organizaþii studenþeºti, de la actori centrali
la ANOSR, de la forurile europene la ESU ºi înapoi cãtre student.

În contextul în care în luna martie au fost sãrbãtoriþi 10 ani de implementare a procesului
Bologna, ne aflãm în faþa unei prime linii de final care ne aratã stadiul implementãrii reformelor
europene ºi ne provoacã la noi soluþii ºi mecanisme de a atinge în mod real obiectivele stabilite iniþial.

România trebuie sã facã eforturi serioase în ceea ce înseamnã integrarea ei în Spaþiul European
al Învãþãmântului Superior. În primul rând, un aspect esenþial constã în înþelegerea realã a viziunii ºi
argumentelor care stau în spatele linilor de acþiune Bologna. Atâta timp cat vom vorbi de asigurarea
calitãþii însã ne vom ascunde sub cuvinte frumoase în mii de pagini de rapoarte, vom vorbi de credite
ECTS însã vom acorda credite în funcþie de importanþa materiei ºi a profesorului, vom promova
învãþãmântul centrat pe student însã vom înþelege prin aceasta schimbarea predãrii din manuale cu
predarea de pe video-proiector sau ne vom lãuda cu cei 25% de reprezentare a studenþilor în senate ºi
consilii însã nu vom beneficia în mod real de spiritul critic si independent al studenþilor, nu putem
vorbi încã de o adevãratã reformã a educaþiei.

Societatea româneascã aºteaptã de mult timp o reformã legislativã care sã aducã cu adevãrat
o îmbunãtãþire a calitãþii educaþiei însã de fiecare datã, o nouã lege a educaþiei s-a regãsit la intersecþia
diferitelor interese mai mult sau mai puþin legitime fãrã însã a avea în spate o coerenþã ºi o viziune
integratã în viziunea europeanã a învãþãmântului superior.

România, ca stat semnatar al procesului Bologna, ar trebui sã acorde o mai mare importanþã
direcþiilor de acþiune ºi sã se implice mai activ la nivel internaþional. Deºi am fost reprezentaþi de
fiecare datã în întâlnirile ministeriale periodice ale procesului Bologna, nu a existat o promovare a
noilor direcþii sau acestea au fost preluate ºi interpretate în funcþie de interesele naþionale. Penultimul
comunicat al miniºtrilor reuniþi la Leuven ºi Louvain-la-Neuve în aprilie 2009 semnaleazã importanþa
dimensiunii sociale a învãþãmântului superior: „Accesul la învãþãmântul superior trebuie sã fie lãrgit
prin asigurarea condiþiilor adecvate pentru studenþi astfel încât aceºtia sã îºi poatã finaliza studiile.
Acest lucru implicã îmbunãtãþirea mediului de învãþare, înlãturarea tuturor barierelor ce îngrãdesc
accesul ºi crearea condiþiilor economice adecvate pentru ca studenþii sã poatã beneficia de oportunitãþile
de studiu la toate nivelurile.“18. Aceastã prioritate trebuie sã se regãseascã între prioritãþile naþionale
mai ales în contextul în care în România s-a ajuns la situaþia în care investiþia statului în educaþie a
scãzut comparativ cu totalitatea investiþiilor individuale ale studenþilor.

18  Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 2009
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Totodatã, reformele din sistemul educaþional trebuie sã aibã ca finalitate trecerea de la
paradigma sistemului centrat pe predare la învãþãmântul centrat pe student. Deºi este promovat acest
element inclusiv în discursurile publice, el este prea puþin înþeles ºi internalizat de cãtre membrii
comunitãþii academice. Pentru cã acesta nu impune numai adaptarea metodelor de predare, o atenþie
deosebitã trebuie îndreptatã cãtre participarea activã a studenþilor în ceea ce priveºte alegerea propriului
traseu educaþional cât ºi implicarea lor în redefinirea Curriculei ºi utilizarea adecvatã a metodelor de
predare precum ºi integrarea noii tehnologii in procesul de învãþare.

În ceea ce priveºte implicarea studenþilor la toate nivelurile în procesele decizionale, executive
ºi consultative, în România, este esenþial ca în reprezentarea studenþilor sã se respecte principii de
baza precum: independenþa, reprezentativitatea, democraþia ºi deschiderea. Încã întâlnim deseori în
peisajul structurilor de reprezentare a studenþilor, metode folosite pentru a direcþiona vocea studenþilor
ca ecou a altor interese diferite de interesele reale ale studenþilor. Trebuie sa conºtientizãm cã primul
pas în deschiderea faþã de o îmbunãtãþire realã a calitãþii educaþiei este ascultarea ºi integrarea vocii
critice a studenþilor.

Procesul Bologna nu poate reprezenta o reformã realã ºi nu îºi poate atinge cu adevãrat
obiectivele fãrã o implicare completã ºi concretã atât a Guvernului prin reprezentanþii sãi cât ºi a
tuturor stakeholder-ilor. România trebuie sã operaþionalizeze prioritãþile asumate la nivel internaþional
ºi sã-ºi demonstreze capacitatea de a face parte cu mândrie din Spaþiul European al Învãþãmântului
Superior.
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