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Nemulțumirile din educație scot studenții în stradă
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Creșterea taxelor de studiu, bursele sociale mici, precum și faptul că jumătate din studenții români
abandonează facultatea din diverse motive i-a determinat pe reprezentanții organizațiilor studențești să
iasă în stradă.
Câteva sute de studenți, reprezentanți ai tinerilor din organizațiile studențești din întreaga țară și-au
manifestat nemulțumirea în stradă, miercuri seara, la Timișoara. O vacă vie și una din plastic � în
mărime naturală - au fost plimbate prin centrul Timișoarei. În jurul junincii sute de tineri au protestat față
de subfinanțarea din învățământ.
,,Și vacile ne vor la școală'';
,,În ritmul acesta, ajungem la coada vacii'';
,,Nu se înțelege că educația nu este o cheltuială, ci o investiție în viitorul societății'' - au fost semnalele
de alarmă transmise de sutele de studenți.
Reuniți la Timișoara, în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR), studenții au
dezbătut problemele cu care se confruntă, aducând în discuție necesitatea creșterii finanțării educației.
Potrivit unui comunicat de presă, o primă nemulțumire a studenților o reprezintă creșterea taxelor de
studiu și a taxelor de cămin. ,,În 50% dintre universitățile incluse într-o analiză recentă ANOSR, taxele de
studiu au crescut în ultimii doi ani din cauza scăderii investiției statutului'', se arată în document.
O altă nemulțumire e legată de faptul că bursele sociale sunt de două sau chiar de trei ori mai mici decât
prevede legea. �Valoarea cheltuielilor minime de cazare și masă, estimată de Consiliul Național pentru
Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS, n.red.), este de 566 lei. În ciuda acestui fapt, valoarea medie
estimată a burselor sociale la nivel național este de 214 lei�, spun reprezentanții studenților. Totodată,
alarmant în opinia tinerilor din organizații, e faptul că jumătate dintre studenții din România abandonează
facultatea.
Cele două motive care îi determină pe studenți să renunțe la facultate sunt fie alegerea neinformată sau
greșită a facultății, fie lipsa resurselor financiare pentru a o urma și a o finaliza cu succes, mai susțin
liderii organizațiilor studențești.
,,Deja simțim consecințele acestui fapt și vedem problemele grave de calitate din sistem. Vedem, de
asemenea, și cum deosebit de mulți studenți nu ajung sau renunță la facultate din cauză că nu au
suficienți bani pentru a-și termina studiile. Este crucial ca educația să fie tratată ca prioritate națională de
către decidenți, să existe o responsabilitate reală față de acest domeniu. Unul dintre cei mai buni
indicatori ai responsabilității cu care aceștia tratează educația îl reprezintă respectarea legii, adică
acordarea procentului de 6% din PIB pentru educație prevăzut în Legea Educației Naționale'', a declarat
Mihai Dragoș, președintele ANOSR.
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