
Protest �potriva taxelor ULBS
♦ Peste 50 de studenti aflati pe locurile cu taxa, la una dintre facultatile Universitatii  "Lucian Blaga" , au
protestat, ieri, in fata Rectoratului, pentru ca nu vor sa plateasca 30 de euro pe an pentru modulul
psihopedagogic 
  
  Peste 50 de studenti de pe locurile nesubventionate au protestat, ieri, in fata Rectoratului Universitatii 
"Lucian Blaga" , pentru ca nu sunt de acord cu taxa de 30 de euro pe an, pentru platirea modulul
psihopedagogic. Protestul a fost legal, deoarece s-a desfasurat cu acordul Primariei.
  Studentii protestatari sunt membri ai Asociatiei Studentilor in Psihologie (ASPS), ai Asociatiei
Studentesti  "Start" , de la sectia Calculatoare, din cadrul Facultatii de Inginerie, ai Clubul Studentilor
Economisti (CSE) si de la Asociatia  "Historica" , din cadrul Facultatii de Istorie si Patrimoniu.  "Noi vrem
sa rezolvam aceasta problema pe cale amiabila, tocmai de aceea am vrut sa fie ceva legal si tot ceea ce
facem este sa protestam aici, in fata Rectoratului, pana ne va chema cineva din conducerea Universitatii la
negocieri, asa cum este normal. Nu intentionam sa facem marsuri de protest" , a declarat Vlad Zavelcut,
purtatorul de cuvant ASPS.
  Studentii au purtat pancarte cu lozinci ca  "Taxele cresc, calitatea scade" ,  "Ne era greu si fara aceasta
taxa" ,  "Mediul academic, doar o afacere"  si au scandat  "Modulul pedagogic - sa-l platim nu este logic!"
.
  Studentii sustin ca aceasta taxa nu este legala, deoarece in contractul de scolarizare, pe care l-au
incheiat, la inceputul anului, cu Universiatatea, se precizeaza ca materiile din sfera curiculara si din afara
acesteia sunt incluse in taxa anuala de scolarizare.
  Potrivit studentilor, conducerea Universitatii sustine ca a introdus taxa deoarece nu dispune de fondurile
necesare pentru a plati profesorii care predau materiile din modul.
  Contactat telefonic, profesorul Alexandru Huditean, care se ocupa de Departamentul de Pregatire al
Personalului Didactic (DPPD), implicit de acest modul, a afirmat ca nu stie nimic. Studentii, insa, il
contrazic.  "Noi am avut chiar si vineri o intalnire cu profesorul Huditean si prorectorul Dan Maniu Duse,
in urma careia nu am rezolvat nimic. Speram sa se rezolve ceva in urma actiunii de astazi (n.r. - ieri)" , a
afirmat Bogdan Chira, unul dintre reprezentantii ASPS.
  In urma protestelor, studentii au obtinut o runda de negocieri cu prorectorul Dan Maniu Duse si
directorul administrativ Emanuil Muscalu. La masa negocierilor, insa, nu s-a rezolvat nimic, ambele parti
sustinandu-si punctul de vedere.  "Noi am propus ca, anul acesta, sa nu platim modulul, ci doar din anul
universitar viitor, in urma inchierii unui contract, privind modulul, lucru cu care nu au fost de acord cei
doi profesori cu care am discutat. Am stabilit ca, pana maine, sa elaboram un document comun, pe care
sa-l prezentam Biroului Senatului Universitatii, pentru a dezbate problema si a purta alte negocieri. Daca
nu se va ajunge la o solutie, noi vom continua protestul, pana ne vom obtine drepturile" , a afirmat Vlad
Zavelcut, purtatorul de cuvant al ASPS.
  
  Claudia BUIDAN
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