
<b>Studentii refuz�s�pl�easc�modulul psihopedagogic</b>
� Studentii Facultatii de Psihologie nu sunt de acord cu achitarea unei taxe pentru studierea modulului
psihopedagogic <br />  continuare din pagina 1<br />  <br />  In aceasta situatie sunt majoritatea
studentilor nebugetati, de la toate facultatile sibiene, dar, deocamdata, doar cei de la psihologie si-au
manifestat nemultumirile.  "Noi chiar vrem sa initiem, de la inceputul saptamanii viitoare, un protest, sa
iesim in strada si sa spunem ce lucruri ne nemultumeste si incorectitudinea lor, deorece noi, cand ne-am
inscris la facultate, nu ni s-a specificat acest lucru in contractul pe care l-am incheiat cu Universiatea" , a
precizat Bogdan Chira, unul dintre studentii Facultatii de Psihologie si membru al Asociatiei Studentilor
la Pihologie (ASPS).<br />  Tinerii au postat afise in cadrul rectoratului Universitatii, prin care imdeamna
totii studentii sa-si ceara drepturile.  "Ba mai mult de atat, noi ne-am adresat in scris Departamentului de
Pregatire a Personalului Didactic (DPPD), implicit domnului profesor Huditean, si am spus ca nu este
corect si ca suntem nemultumiti de aceasta taxa, pentru modulul psihopedagogic, la care asteptam
raspuns in trei zile. In cazul in care nu se rezolva nimic, suntem hotarati sa declansam protestul" , a
afirmat Bogdan Chira.<br />  Studentii sunt asistati juridic, pentru ca vor ca protestul lor sa fie legal.
Tinerii s-au adresat Primariei Sibiu, pentru a li se permite protestul.  "Vineri vom primi raspunsul de la
Primarie si credem ca ni se va permite acest lucru. Speram ca ceilalti studenti de la cu taxa, ale celorlalte
facultati, sa ne sustina" , a specificat Bogdan Chira.<br />  Prorectorul Universitatii sibiene, Dan maniu
Duse, afirma, in urma cu o saptamana, ca s-a stabilit ca studentii sa-si plateasca modulul psiho-pedagogic
la nivel de Universitate, deoarece numarul studentilor care vor sa-l urmeze este din ce in ce mai mare, iar
Universitatea nu are bani sa plateasca profesorii care predau aceste materii, iar pentru cei bugetati plateste
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT).<br />  <br />  Claudia BUIDAN<br />  
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