
Rectorul ULB Sibiu, Ioan Bondrea: \&quot;Universitatea trebuie sa fie elitista. Admiterea sa fie pe baza de examen! \&quot;
in urma celor doua sesiuni de admitere organizate de Universitatea "Lucian Blaga "
  
  din Sibiu in lunile iulie si septembrie, s-au ocupat 64,5% din cele 4.170 de locuri disponibile pentru
studiile de licenta si 58,5% din cele 2.885 de locuri la masterat. Locurile bugetate la studiile de licenta
s-au ocupat in procent de 95,5%, iar gradul de ocupare a locurilor bugetate la masterat este de 96,5%.
Absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat au fost extrem de interesati de Facultatea de Inginerie, de
Facultatea de Medicina, precum si de Facultatea de Ştiinte Economice. A existat un declin in ceea ce
priveste specializarea de limba si literatura franceza, dar si la Teatrologie, insa la ultima specializare nu
s-au incheiat inca inscrierile. 
  
  Rectorul Universitatii "Lucian Blaga " din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, este de parere ca
rezultatele de la admitere sunt bune, avand in vedere contextul actual. "Daca privim ca numar total de
locuri ocupate, vedem ca Facultatea de Inginerie se detaseaza, cu un numar de 641 de candidati.
Surprinzator, sunt domenii cum e Tehnologia Constructiilor de Masini, unde cifra la taxa este aproape de
cea de la buget. Exista un numar semnificativ de locuri ocupate la Facultatea de Medicina, la Facultatea
de Ştiinte Economice, desi si la aceasta facultate, fata de anul trecut, este un anumit declin. in ceea ce
priveste locurie la master, Universitatea a scos la buget 934, din care 34 au fost pentru romanii de
pretutindeni si un numar de 1.951 la taxa. S-au ocupat de la buget 902, iar la taxa 787. Şi aici remarca
Facultatea de Inginerie, de Socio-Umane, Facultatea de Ştiinte Economice, care au un numar semnificativ
de locuri ocupate si la programele de master. in zona limba si literatura franceza este un declin vizibil si in
zona Teatrologie, desi nu s-a finalizat inscrierea, pentru ca am prelungit dupa ce si la Bucuresti s-a
prelungit foarte mult admiterea. Este surprinzator, pentru ca aici ma asteptam sa vina candidati, mai ales
avand in vedere activitatea pe care o are profesorul Chiriac si ceilalti colegi, si pregatirea Festivalului
National de Teatru, dar asteptam sa se finalizeze. Mai e timp pana sambata. La franceza, insa s-au cerut
20 de locuri bugetate si tot atatea la taxa si au fost inscrisi in total sub cifra de 20 de candidati ", a spus
prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea. 
  
  
  
  Şocul facultatii
  
  
  
  Rectorul Ioan Bondrea a realizat un top al primelor trei facultati care sunt in continuare foarte bine
cautate. Acestea sunt, in ordine, Ingineria, Medicina, Teologia, urmate de Drept si de Facultatea de Ştiinte
Economice. Rectorul spune ca se vede clar un declin al facultatilor cu domenii umaniste. "Exista, de ani
buni, o tendinta de declin al domeniilor umaniste. Şi acest lucru l-am remarcat la Facultatea de Litere si
Arte, in anumite zone la Socio-Umane. E vorba, in primul rand, de un demers oarecum normal. Sunt
momente in care anumite specializari sunt cautate, altele sunt mai putin cautate. Şi Ingineria a parcurs o
perioada neagra incepand cu anii 90. Din nefericire, in foarte multe clasificari romanesti, nu se tine seama
de un criteriu important din clasificarile la nivel mondial: angajabilitatea. Noi trebuie sa ne raportam la
viata reala pentru ca daca studentul abosolvent nu are finalitate intr-un job, cu siguranta nu o sa vina la
facultatea respectiva ", a remarcat prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea, care considera ca nu exista o consiliere
profesionala inainte ca studentul sa inceapa facultatea, iar acesta se trezeste pe un drum pe care, uneori,
pentru ca nu si-l doreste, il abandoneaza. "Nu exista consiliere si de aici si numarul mare de abandon
dupa anul intai. E si socul schimbarii, modului de lucru liceu - facultate, dar in primul rand e socul
neadaptabilitatii. Copii care au venit sa dea admitere sau s-au inscris la o specializare dupa ureche sau
dupa ce a zis mama sau tata sau colegii sau ca asa a fost curentul, dupa absolvire sau inainte si-au dat
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seama ca nu e ceea ce si-au dorit ", a spus Bondrea. Din totalul studentilor, aproximativ 20 la suta
abandoneaza facultatea dupa primul an. Din acest motiv, la nivelul ULBS se vor intensifica, in perioada
anului scolar, scolile de vara sau de primavara, precum si vizitele si aducerea elevilor catre universitate
pentru ca profesorii sa le arate acestora facultati diferite si pentru a-i pregati astfel, sa isi aleaga un traseu
profesional. 
  
  
  
  Taxe neschimbate
  
  
  
  Rectorul Ioan Bondrea s-a aratat ingrijorat de faptul ca de la an la an numarul studentilor este mai mic,
insa considera ca numarul de acum este unul optim pentru perioada in care se afla Romania in aceasta
perioada. Practic, in ultimii 5 - 6 ani, numarul studentilor a scazut de la 24.000 la 15.500. "Noi am avut o
discutie si in Senatul Universitatii si in Consiliul de Administratie referitor la ceea ce se poate intampla in
viitor cu Universitatea din punctul de vedere al scaderii numarului de studenti. De cativa ani buni,
scaderea numarului de studenti a fost evidenta. Daca Universitatea acum 5 - 6 ani a avut 24.000 de
studenti, cifra ajunge astazi la 15.000 - 15.500 si mie mi se pare ca este un numar optim pentru conditiile
actuale din Romania. Cu siguranta nu va creste in anii viitori si exista preocupari deosebite din partea
conducerii Universitatii de a aduce cat mai multi studenti straini in Universitate, de a construi cat mai
multe programe post-universitare, astfel incat sa aducem si venituri in Universitate. Am pornit si o
campanie de a scrie proiecte cu fonduri europene, de a atrage bani europeni. De fapt, ULBS este pe
primul loc in Sibiu in ceea ce priveste atragerea de fonduri europene prin diferite programe ", a mai spus
rectorul ULB Sibiu in cadrul unei conferinte de presa. 
  
  Potrivit rectorului Ioan Bondrea, nivelul taxelor au ramas, in mare parte, neschimbat in anul universitar
2013 - 2014. De asemenea, nici taxa de camin nu s-a schimbat, ba, mai mult, a fost scoasa taxa de
rulment, cu specificarea in contract ca ceea ce studentul distruge, plateste. Taxa de cantina a ramas si ea
la fel, in valoare de 12 lei pentru o masa cu trei feluri de mancare. 
  
  
  
  Universitate elitista
  
  
  
  intrebat daca supravegherea mult mai stricta a bacalaureatului a adus in facultati studenti mai bine
pregatiti, rectorul Ioan Bondrea a spus ca nu a sesizat acest lucru. Ceea ce ar face ca nivelul studentilor sa
creasca ar fi examenul pentru intrarea in sistem. "Eu am spus ca s-a facut o greseala pentru ca, prin
bacalaureat, noi am dat un bilet de inscriere la facultate elevilor de liceu. Am dat o importanta deosebita
acestui examen de maturitate, ceea ce nu e corect. Eu sunt sustinatorul examenelor serioase la intrarea in
sistem: la liceu si la facultate. Iar la facultati, am spus ca fie examen national, indiferent ca este facultate
de stat sau privata. Daca vrem sa fim mai rigurosi trebuie sa dam la nivel national examen pe domenii si
sa fie un clasament national. Cum facem repartizare pe licee, putem face si pe facultati. Dar trebuie sa
avem admitere in facultati ", a spus Bondrea. "Eu ca dascal nu am simtit sa fie studenti mai buni, nu am
simtit o crestere a nivelului de educatie al celor care termina, chiar daca termina foarte putini ", a adaugat
dascalul. Acesta este de parere ca vina pentru cei slab pregatiti care ajung in universitati apartine si
profesorilor care se ocupa mai degraba de cei slab pregatiti. "Nu ne mai ocupam si am spus-o mereu - si
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in universitate - ne ocupam mai mult de cei slab pregatiti decat de cei buni care ne aduc valoare. Pentru ca
pe acestia tot incercam sa ii tragem inainte. Acelasi lucru se intampla si intrarea pe baza de dosare. Am
zis sa vina oricine si tragem de ei. Nu se poate! Universitatea nu trebuie sa fie universitate de mase,
trebuie sa fie elitista. Nu toata lumea trebuie sa faca facultate ", a explicat rectorul Universitatii "Lucian
Blaga " din Sibiu, Ioan Bondrea. 
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