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DECLARAȚIA DE LA BUDAPESTA* 
- Guvernanța și Participarea Studenților - 

 
Studenții sunt principalii actori din învățământul superior, iar protestele recente din Europa sunt un 
indiciu clar al faptului că studenții doresc să mențină învățământul superior (IS) ca bun și 
responsabilitate publică, pentru a asigura egalitate în accesul la învăţământ. În pofida dovezilor 
istorice și a acțiunilor recente care demonstrează că studenții sunt dispuși să se mobilizeze pe 
cuprinsul Europei pentru a apăra învățământul superior, aceştia sunt ascultați tot mai puțin. ESU 
este ferm convinsă că participarea studenților este cheia pentru un învățământ superior corect, 
singura cale de a asigura dezvoltarea socială și o creștere economică sustenabilă. Implicarea 
studenților în guvernanță este esențială pentru ca studenții să devină cetățeni activi în societăți 
democratice, iar perspectiva din care studenții sunt văzuți ca fiind consumatori mai degrabă decât 
membri și participanți activi, va avea consecințe grave asupra sistemelor de învățământ superior, 
precum și asupra societății. 
 
Miniștrii Europeni responsabili de Educație au declarat în Comunicatul de la Berlin (2003) că  
„Studenții sunt parteneri deplini în guvernanța învățământului superior”. Acum este momentul ca 
studenții din Europa să revendice această declarație. Studenții nu sunt consumatori de învățământ 
superior, ci componente importante ale acestuia.  Consumatorii nu sunt implicați in managementul 
proceselor, dar studenții sunt co-responsabili de managementul învățământului superior, întrucât 
învățământul superior este creat pentru studenți. Studenții sunt principalii beneficiari ai creșterii 
calității IS. Studenții ar trebui să aibă un impact mai mare în luarea deciziilor și în ceea ce priveşte 
guvernanța învățământului superior, care trebuie să fie o comunitate de studenți și profesori 
responsabili în mod egal de calitatea acestuia. 
 
Din păcate, studenții sunt văzuți din ce în ce mai mult ca fiind consumatori pasivi, în timp ce 
includerea, aflată în desfășurare, a actorilor externi („noul management”) și goana după 
competitivitate internațională au dus la schimbări în structurile de guvernanță care au determinat 
diminuarea reprezentării studenților în instituțiile de învățământ superior. Organizația Europeană a 
Studenților se opune categoric reprimării vocii studenților în guvernanță întrucât acest lucru ar 
avea un impact negativ asupra dezvoltării instituționale, dar și a învățământului superior în 
general. 
 
Sunt patru etape în care studenții ar trebui să participe la  guvernanță, primul pas fiind accesul la 
informație, implicând un acces gratuit și liber la toate documentele legate de politici instituționale și 
structuri de luare a deciziilor. În plus, accesul deplin este vital pentru un sistem educațional 
transparent. Următoarea etapă, consultarea, este punctul în care participarea începe odată cu 
creionarea opiniilor, perspectivelor și feedback-ului studenților fără a fi însă garantată luarea în 
considerare a acestora. Dialogul este pasul următor, deși capacitatea de a influența pe deplin 
rezultatele finale nu este încă garantată la acest nivel – totuși, dialogul dintre studenți și factorii de 
decizie este esențial. Etapa finală, parteneriatul și luarea deciziilor reprezintă cea mai înaltă formă 
de participare, cu studenți implicați în fiecare etapă a procesului de guvernanță, de la stabilirea 
ordinii de zi, până la votare și implementare. Parteneriatul este etapa în care există un sent iment 
comun de paternitate asupra deciziilor și responsabilității împărtășite. La acest nivel, respectarea 
independenței reprezentării studențești este esențială. Este vital ca această etapă să existe nu 
doar în teorie, ci și în practică. Organizația Europeană a Studenților este convinsă de faptul că 
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participarea studenților ca parteneri activi va fi asigurată doar atunci când toate cele patru etape 
vor fi atinse. 
 
Participarea studenților are trei niveluri: local, național și European, toate fiind importante și 
interdependente. Indiferent de nivel, reprezentarea studenților ar trebui să susțină principiile 
deschiderii, reprezentativității, democrației, independenței, răspunderii și accesibilității tuturor 
studenților, conform descrierii din Declarația de la Ljubljana (2008). Participarea studenților nu 
trebuie limitată doar la anumite aspecte ale guvernanței IS, precum problemele academice, ci ar 
trebui să includă și aspecte precum finanțarea instituțională și recrutarea personalului academic 
implicat în predare, și posibilitatea de a influența alegerea persoanelor din conducerea instituțiilor. 
Pentru a asigura un învățământ centrat pe student, participarea studenților la nivel local este 
primul pas ce trebuie făcut. Toate problemele ce privesc IS au un impact direct asupra studenților; 
prin urmare, studenții trebuie implicați în toate structurile cu rol consultativ și decizional. La nivel 
național, alți actori relevanți ar trebui recunoscuți dacă respectă principiile independenței, 
democrației și transparenței. Vocea studenților este fundamentală în Spațiul European al 
Învățământului Superior (SEIS), sprijinind dezvoltarea pozitivă a învățământului superior la nivel 
internațional. 
 
Organizația Europeană a Studenților consideră că participarea studenților nu poate fi o metodă 
demagogică de legitimare a politicilor și a deciziilor. Mai mult, participarea nu trebuie îngrădită de 
niciun criteriu precum performanța academică, vârstă, sex, rasă, religie sau orientare sexuală. În 
plus, reprezentarea studenților nu trebuie să aibă consecințe negative pentru reprezentanți, ca de 
exemplu, asupra perfromanțelor educaționale. 
 
Organizația Europeană a Studenților crede cu tărie că a fi student implică mai mult decât a învăța 
și a colecționa cunoștințe – implică și dezvoltare personală și colectivă, creând o societate mai 
bună și un viitor mai bun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Traducere realizată de ANOSR. Pentru documentul original, în limba engleză, vă rugăm 
accesați: http://www.esu-online.org/news/article/6065/45/ 
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