
Admitere dup�model occidental
Majoritatea facultatilor au renuntat la examene de admitere
  
  
  La majoritatea facultatilor nu se mai sustine, ca in anii trecuti, examen de admitere. Printre aceste
facultati se numara Facultatea de Drept  "Simion Barnutiu" , admiterea se face prin concurs de dosare in
care media de la Bac reprezinta 50 la suta din nota finala, media de la istorie din ultimii patru ani, 25 la
suta, iar cea de la limba romana tot 25 la suta. Concurs de dosare va fi si la stiinte Politice, Adminsitratie
Publica, Relatii Internationale si Studii Europene. Nici la Facultatea de la Litere si Arta, la stiinte
Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului si la Istorie si Patrimoniu nu este altfel, singura
diferenta fiind ca procentul de la Bac si cel al mediei pe cei patru ani este impartit in alt mod. Exceptie
face Facultatea de Inginerie, unde media la Bacalaureat are o pondere mai mica iar si se sustine examen la
diferite discipline, dar si Medicina sau Teologia.
  Nu intotdeauna acest sistem de concurs de dosare este in avantajul tinerilor care au vocatie pentru o
anumita facultate. Spre exemplu un tanar care vrea cu adevarat sa se faca profesor de matematica sau de
fizica chimie poate risca sa nu intre la facultate pentru ca media de la Bac nu este prea stralucita, desi el
este foarte bine pregatit la materiile respective. In acelasi timp, un tanar care doar vrea sa scape de armata
si are o medie buna la Bac intra fara probleme. Mai intervine si exigenta examenului de Bacalaureat care
nu este in toate centrele la acelasi nivel
   "Sunt foarte multi care vin de la tara si au medii foarte mari la Bac, iar noi cei din oras, avem medii
mult mai mici, iar din cauza asta ori nu intram, ori intram pe locurile cu taxa, lucru care nu mi se pare
corect. Daca ar fi totusi un examen, atunci s-ar vedea nivelul fiecarui candidat" , a afirmat Marius N, un
absolvent de clasa a XII-a, care vrea sa devina avocat.
  
  Profesorii sunt de alta parere
  Cu toate acestea, profesorii sunt de alta parere.  "Noi trebuie sa ne alaturam sistemului de invatamant
europen si american, iar acolo, la nici o universitate tinerii nu sustin concurs. Se pune accent pe
portofoliu, adica pe notele sau calificativele de pe foaia matricola, pe activitatile extracuriculare, pe
aptitudinile tanarului respectiv, daca acesta a fost in vreun cerc in timpul liceului, daca a scris la reviste si
 multe alte lucruri de acest gen" , a explicat Teodora Helju, profesor de istorie la Colegiul National  
"Gheorghe Lazar" .
  Directorul Colegiului Lazar, Gabriel Negrea, sustine la randul sau sistemul concursului de dosare dar
crede ca invatamantul romanesc nu este inca pregatit pe deplin.  "Eu nu cred ca sistemul conscursului de
dosare, nu e este bun. Problema este ca nu suntem noi pregatiti, pentru un astfel de sistem, deoarece la
noi nu sunt foarte clare anumite lucruri. In primul rand notarea, de exemplu eu pot da o nota unui elev la
clasa, la materia mea, iar un alt profesor de aceeasi materie, poate da o alta nota aceluiasi elev, ceea ce in
mod normal nu-i corect. Acest lucru se intampla mai mult din cauza faptului ca la noi, exista anumite
bareme de notare doar la clasele primare, de la clasa a V-a in sus, profesorul noteaza dupa propria
apreciere" , a explicat directorul Negrea.
  Potrivit tot acestuia, si in marile universitati americane si europene, tinerii nu  sustin concurs, cand trec
la acest nou ciclu de studii.  "Mie mi se pare mult mai relevant sa se ia in calcul ceea ce fac copiii in cei
patru ani de liceu, decat un examen sustinut intr-o zi, pentru ca atunci sunt emotivi, sau se pot ivi
probleme medicale sau de alta natura" , a concluzionat directorul Negrea.
  
  Claudia BUIDAN
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