
Intalnire de gradul III la ULBS - Studenti vs. profesori
Studentii sibieni au iesit din acalmia lor obisnuita, saptamana aceasta, si au inaintat Biroului Senatului
Universitatii Lucian Blaga o scrisoare de protest. Rezultatul a fost o intalnire la nivel inalt din care
ambele tabere au iesit la fel de sifonate. Reprezentantii studentilor, pe de o parte, au dovedit ca nu prea
sunt cu capul pe umeri, avand in vedere ca jalba cu care venisera-n protap era cam fantezista, iar
profesorii, pe de alta parte, au dovedit ca prea putin sunt interesati de ceea ce au de spus studentii in
problemele universitatii. Tinerii au cerut drept de veto in procesele decizionale, anularea taxelor de
scolarizare pentru 2005-2006 si accesul la informatie. Si unii si altii, in schimb, au promis la final ca, de
acum inainte, sunt deschisi dialogului pentru ca astfel de situatii sa nu se mai iveasca.
  
  Reprezentantii studentilor din ULBS au inaintat Senatului universitatii o scrisoare prin care solicitau
rezolvarea a sase probleme stringente si destul de delicate pentru conducerea universitatii. Asa cum
scrisoarea a fost rezultatul consultarilor dintre studenti, asociatii studentesti si reprezentantii acestora, la
fel raspunsul oficial a venit in urma unei sedinte de Senat. In mare parte, cererile studentilor au fost
catalogate imposibil de indeplinit. Intr-un singur punct se pare ca cei doi “adversari"  au fost de la inceput
de acord. Privitor la greva care a paralizat saptamanile acestea intregul sistem de invatamant, profesorii au
declarat ca ei doar au fost solidari cu grevistii, ceea ce nu inseamna ca ei nu si-au tinut cursurile in
continuare, iar reprezentantii studentilor au declarat ca nu au fost niciodata in greva. De aici rezulta ca
bancile facultatilor au fost goale doar in aparenta. 
  
  Drept de veto
  
  Ultimul punct al scrisorii inaintate de catre studenti a fost primul abordat in sedinta si rapid aprobat,
reprezentantii presei avand astfel dreptul sa ramana la discutii. In schimb, primul punct a starnit nesfarsite
discutii in contradictoriu. Astfel, studentii au solicitat “participarea la procesul decizional la toate
nivelurile ULBS, cu drept de veto in problemele care privesc studentii si procesul de invatamant in cazul
in care majoritatea reprezentantilor studentilor in Senat sanctioneaza negativ propunerea" . Raspunsul
Senatului a fost cat se poate de clar si de negativ. “Legea 84 a invatamantului stipuleaza modul de
reprezentare a studentilor la nivelul proceselor decizionale. Conform acestei legi, Carta universitara a
ULBS prevede ca votul studentilor este deliberativ in toate problemele care-i privesc nemijlocit. Dreptul
de veto, legal, nici nu exista. Nici macar rectorul nu il are" , a declarat prof.univ.dr. Constantin Oprean,
rectorul ULBS. Daca studentii se plangeau, pe de o parte, ca nu au reusit niciodata sa influenteze vreo
decizie care ii privea, ca parerile lor nu au fost niciodata ascultate, pe de alta parte, profesorii au
considerat ca aceasta cerere este total nelalocul ei. Dreptul de veto ar duce numai la blocarea activitatii
unei institutii. Studentii nu au de unde cunoaste toate mecanismele manageriale, calculele si planurile
care duc la aprobarea unei decizii, sa zicem, de ordin economic, si votul lor ar putea fi negativ fara a se
sprijini de un argument intemeiat.
  
  Anularea taxelor
  
  Se pare ca necazul principal a pornit din vara cand reprezentantii studentilor nu au fost chemati la
sedintele pentru propunerea, respectiv aprobarea taxelor de scolarizare. De aici si punctul doi, mana in
mana cu primul punct, in care se solicita anularea deciziilor de marire a taxei de scolarizare pentru anul
universitar 2005-2006. “Universitatea lucreaza la bugetul de venituri si cheltuieli din luna septembrie si a
fost construit, normal, in functie de aceste taxe. Anularea lor acum inseamna paralizarea anului
universitar 2005-2006, avand in vedere ca resursele noastre ajung doar pentru finantarea de baza" , a
explicat rectorul. Aceste taxe, a aratat el, sunt justificate si calculate dupa alocatia bugetara, si, in plus,
printre cele mai scazute din tara. Studentii s-au revoltat, insa, pentru faptul ca nici macar nu au fost
instiintati de existenta acestor sedinte. “Votul nostru nu conteaza" , a fost concluzia tinerilor exprimata de
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reprezentanta studentilor in Senat, Monica Kerekes. Desi pe buna dreptate suparati, studentii si-au taiat
singuri craca de sub picioare formuland atat de radical aceste cereri. Profesorii au incercat sa gaseasca tot
felul de scuze absentei lor, ba lipsa de comunicare, ba faptul ca studentii s-ar fi aflat in vacanta, desi
multi erau in plina sesiune, iar altii faceau parte chiar din comitetele acelea pentru admitere, deci la
facultate, ba chiar in vazul tuturor. “Niciodata nu am reusit sa schimbam nici o decizie chiar daca privea
strict viata studenteasca" , a declarat Vlad Vasiu, reprezentantul studentilor de la Stiinte Politice. Chiar si
asa fiind, studentii ar fi vrut macar acea dovada de bune intentii prin includerea lor in dicutiile Senatului
si ale consiliilor facultatilor. Desi se pare ca exista o anumita procedura, fiecare membru fiind chemat la
sedinte prin convocatorii, documente care trebuiesc semnate pentru confirmare, aceasta practica a fost de
mult uitata. 
  
  Comunicare defectuoasa
  
  In ceea ce priveste mentinerea taxei percepute pentru cursurile din Modulul Pedagogic la nivelul de 29
de euro, Senatul a promis ca va modifica aceasta taxa in limita taxei bugetare. In plus, a fost propusa
pentru anul acesta acordarea burselor indiferent daca studentul se afla pe locuri bugetate sau la taxa, dupa
merit. Desi o masura binevenita, studentii au remarcat faptul ca ei propun acest lucru de doi ani, dar
numai acum, cand Senatul a ajuns singur la aceasta concluzie, a fost aprobata. Studentii au mai cerut
accesul la informatii detaliate privind bugetul de venituri si cheltuieli al ULBS. Acesta va fi afisat pe site
in cel mai scurt timp posibil. “Incheierea contractelor de scolarizare pe toata perioada studiilor, cu sumele
stabilite in primul an de studiu"  nu este posibila intrucat acestea sunt stabilite an de an in functie de
alocatia bugetara, de aici necesitatea unui contract pentru fiecare an de studiu. Senatul a promis mai multa
transparenta si implicarea studentilor in toate problemele universitatii. Tinerii au fost sfatuiti sa aiba mai
multa initiativa si sa se bazeze pe lobby pentru a reusi in actiunile lor. In plus, organizatiile studentesti
vor primi fiecare cate un spatiu in mansarda noului corp al Facultatii de Medicina. Dupa acest meci,
concluzia generala a fost ca problema de baza tine de comunicare intre parti, comunicare care de-acum
inainte trebuie neaparat imbunatatita.
  
  Elida-Ioana CREMENE
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