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ceastă broșură are la bază studiului intitulat „Discriminarea
în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere
și reflectarea fenomenului în mass-media” publicat în octombrie
2015 de către Societatea Academică din România. Studiul a analizat
cele mai importante documente interne și practicile din 10 universități: Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din
Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest
din Timişoara, Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Universitatea Politehnică
din Bucureşti.
Documentele analizate au fost: Cartele Universitare, Codurile de
Etică și Codurile drepturilor și obligațiilor studenților din aceste
universități, fiind vizate prevederile legate de egalitatea de șanse și
antidiscriminarea în rândul comunităților academice. Informațiile
obținute astfel, au fost completate prin verificarea site-urilor universităților și prin aplicarea unui chestionar transmis conducerilor
celor 10 universităţi, care a avut în ve dere evaluarea politicilor și
procedurilor folosite de universități în acest sens.
În urma acestei analize au rezultat următoatele exemple de bune
practici în domeniul prevenirii și sancționării discriminării în mediul
universitar:

1. Informarea comunităţii universitare cu privire la prevederile
regulamentelor aplicabile la nivelul universității
Universitatea din Oradea: Ca măsuri suplimentare pentru informarea profesorilor cu
privire la regulamentele interne care interzic discriminarea în mediul universitar, conducerea Universităţii din Oradea trimite aceste regulamente salariaţilor prin intermediul
fiecărui şef de structură.
În cadrul Universității Creştine “Dimitrie Cantemir” documentele interne, care includ
și prevederi anti-discriminare, sunt discutate și la nivelul Consiliilor Profesorale, la începutul fiecărui an universitar.
În cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi prevederile din regulamentele interne sunt dezbătute în Consiliul de Administrație, în Senatulul universității și în Consiliile
facultăților. Acestea sunt trimise și prin e-mail tuturor angajaților din universitate.

2. Evenimente şi proiecte care promovează egalitatea de şanse şi
toleranţa
Evenimentele organizate în cadrul Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
în anul 2014 au vizat, în primul rând, promovarea incluziunii pentru studenţii cu dizabilităţi. Astfel, în cadrul Biroului pentru pentru
Studenţii cu Dizabilităţi, au fost organizate
mai multe evenimente de tip Biblioteca vie,
seminarii şi workshop-uri de informare privind strategiile de comunicare cu şi despre
persoanele cu dizabilităţi, precum şi de interacţiune directă cu persoane cu nevoi speciale
(număr total de evenimente: 18, cu peste 500
de participanţi). Unele dintre evenimente au
avut ca invitaţi reprezentanţi ai instituţiilor,
fundaţiilor şi asociaţiilor care promovează incluziunea şi anti-discriminarea (ex. Fundaţia
Motivation, Liceul pentru Deficienţi de Vedere, Asociaţia Minte Forte, Asociaţia Autism
Transilvania etc.). Aceste acţiuni au plasat
U.B.B (prin Biroul pentru pentru Studenţi cu
Dizabilităţi) în finala Galei Naţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, la secţiunea Porţi
Deschise - Instituţii care promovează accesibilitatea. Tot în anul 2014, Biroul pentru
Studenţi cu Dizabilităţi a organizat activități
de conştientizare a dizabilităţii şi accesibilităţii, cu orientare spre comunitate

(ex. Programul Be Active Together, care aduce
împreună persoane cu dizabilităţi şi studenţi şi
Alumni ai UBB fără dizabilităţi - activităţi de tip
volei şezând şi para-agilitate).
Studenţii UBB (80 de studenţi - voluntari
ai B.S.D, membri ai Mişcării Sportive a Studenţilor Transilvăneni şi membri ai Colegiului
Studenţesc de Performanţă al UBB) au participat în premieră la Spectacolul „Fără prejudecăţi” organizat cu ocazia Zilei Internaţionale
a Dizabilităţii (3 decembrie, Sala Polivalentă).
Departamentul de Psihopedagogie Specială
(FPSE, UBB) organizează periodic, cu ocazia
Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, un simpozion intitulat Carta albă a Psihopedagogiei Speciale.
De asemenea, aceeaşi universitate a fost
implicată în în perioada 2012-2014 în calitate
de solicitant în 31 de proiecte POSDRU în cadrul cărora a trebuit să respecte prevederile
legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de
şanse şi nediscriminare şi să ia în considerare
în implementarea proiectului toate politicile
şi practicile prin care să nu se realizeze nicio
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă,
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indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă
la o categorie defavorizată, precum şi orice
alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau
a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul
politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice.
În Universitatea de Vest din Timişoara
accentul este pus pe evenimentele şi proiectele
care promovează egalitatea de şanse pe problematica studenţilor cu dizabilităţi. Astfel,
începând cu anul 2014, U.V.T. acordă distincția
“Karl SCHAFFER” pentru un student cu dizabilități cu rezultate academice deosebite. În
acelaşi an universitatea a organizat Conferința
de încheiere a Concursul Național al Elevilor
Deficienți de Vedere şi a găzduit o conferință
organizată de Centrul de Educație Specială
Speranța.
Totodată, Centrul de Asistență și Integrare

un proiect POSDRU cursuri de formare profesională pentru grupuri vulnerabile (persoane
de etnie rromă, femei, persoane cu dizabilități), iar Departamentul de Științe ale Educației desfășoară un proiect POSDRU care
are ca scop accesibilizarea curriculară pentru
studenți cu dizabilități. Un alt aspect important
este că Universitatea de Vest din Timișoara a
semnat acorduri de colaborare cu celelalte
universități de stat din Timișoara pentru extinderea serviciilor de asistență a studenților
cu dizabilități pentru toți studenții din centrul
universitar timișorean. Printre proiectele
POSDRU derulate de către U.V.T în perioada
2012-2014 care au vizat promovarea egalităţii
de şanse se numără: Antreprenoriatul și egalitatea de șanse. Un model interregional de
școală antreprenorială pentru femei; Formare
continuă de tip “blended learning” pentru
cadrele didactice universitare; Reconstrucția
statutului femeii: de la discriminare la dezvoltarea profesională și egalitatea de șanse; Dezvoltarea sistemului european de management
al calificărilor universitare și valorificarea
competențelor informale.

Psihopedagogică al U.V.T. organizează printr-

În cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au fost desfăşurate preponderent
proiecte şi campanii care vizează promovarea egalităţii de gen. Dintre acestea putem enumera:
campanii de promovare pentru diminuarea efectelor negative a stereotipurilor și promovarea
egalității de șanse (2012 și 2013); prelegeri despre egalitatea de gen (2014 și 2015); simpozioane
anuale despre ”Gen și egalitate de șanse” (2012-2015).
“Programul pentru o universitate integră” derulat de Universitatea din Bucureşti a contribuit la îmubunătăţirea activităţii Comisiei de Etică prin activităţi precum traininguri de sensibilizare pentru personalul academic de conducere cu privire la etică, dar şi prin cercetare instituţională privind diagnoza stării morale a universităţii.
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” desfășoară, în parteneriat cu Consiliul Național
pentru Combaterea Discriminării și cu Comisia pentru Drepturile Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale proiectul de cercetare - dezvoltare ”Promovarea nediscriminării și egalității
de șanse în societatea contemporană” în cadrul căruia are loc Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES. Această conferință a ajuns la ediția a IX-a. De asemenea, UCDI desfășoară, în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și cu
2
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Inspectoratul Școlar al Municipiului București proiectul de cercetare-dezvoltare ”Egalitate și Nediscriminare. Promovarea dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar din București”. Acest proiect se află la ediția a VIII-a.

3. Mecanisme de identificare a nevoilor specifice membrilor
comunității academice din cadrul grupurilor vulnerabile
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pune la dispoziţia studenţilor consultaţii individuale oferite de către fiecare cadru didactic, pentru a răspunde la nevoile legate de predare-învăţare ale studenţilor. Orarul consultaţiilor este afişat de către fiecare cadru didactic, pe site-ul
fiecărui departament. De asemenea, asociaţiile studenţeşti realizează analize de nevoi studenţilor
proaspăt înmatriculaţi (ex. Facultatea de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei -existenta EduBox, o
cutie plasată pe holul facultăţii, în care studenţii pot lăsa mesaje legate de nevoile lor educaţionale
şi sociale. Mesajele sunt rezumate periodic de către reprezentanţii Asociației Studenţilor Psihologi
din România şi discutate în cadrul Consiliului Profesoral, când este cazul, iar reprezentanţii de an
ai studenţilor organizează întâlniri periodice între studenţi şi tutorii de ani de la diferite discipline.
Pentru a-şi îmbunătăţi practicile care vizează studenţii cu nevoi speciale, aceeaşi universitate a
înfiinţat în 2013 Biroul pentru Studenţi cu Dizabilităţi al UBB (centre.ubbcluj.ro/bsd), o structură
care aparține de organigrama Rectoratului şi care oferă: consiliere psihopedagogică pentru studenţii cu dificultăţi de învăţare, soluţionare de probleme legate de accesibilizare, informare privind
facilităţile existente la nivel de UBB, seminarii de pregătire pentru viaţa independentă, etc. Totodată, în cadrul UBB se remarcă existenţa de proceduri la nivel de secretariate privind preluarea
cererilor studenţilor cu privire la diferite nevoi şi direcţionarea acestora spre diferite centre ale
UBB care oferă servicii de tip consiliere profesională, consiliere psihopedagogică, tehnologii de
acces, consiliere psihologică etc.
În cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică (CAIP) foloseşte o fișă de consiliere a studenților în care sunt identificate principalele dificultăți în activitatea acestora, acţiune care se concretizează printr-o serie de măsuri. Aceste
măsuri sunt însoțite de o scrisoare de recomandare a studentului semnată de către prorectorul
responsabil cu programele academice și de către directorul CAIP.

4. Politici, strategii şi măsuri de prevenire a discriminării în cadrul
universității
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se implică în promovarea egalităţii de şanse
în cadrul universităţii prin patru măsuri active: se asigură, prin Regulamentele de admitere, accesul la educaţie (admitere nivel licenţă, master, doctorat) al tuturor studenţilor indiferent de
apartenenţa la categorii vulnerabile de persoane; existenţa, din 2013, a Biroului pentru Studenţi
cu Dizabilităţi al UBB, care se adresează nu doar acestora, ci şi studenţilor şi cadrelor didactice
fără dizabilităţi, oferind periodic seminarii de informare şi activităţi comune cu persoane cu dizabilităţi; sunt susţinute activităţile organizaţiilor studenţeşti orientate spre îmbunătăţirea calităţii
vieţii a persoanelor cu dizabilităţi - există periodic evenimente (conferinţe, workshop-uri) având ca
tema- tică incluziunea şi combaterea discriminării; se încurajează implicarea studenţilor în activităţi de voluntariat şi practică de profil în colaborare cu instituţii, asociaţii şi fundaţii cu preocupări
spre persoanele cu dizabilităţi etc.
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Conform Cartei universitare, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, funcționează în
acord cu principiul respectării drepturilor și libertăților studenților și ale personalului academic,
promovând idealurile credinței, culturii și moralei creștine în spiritul principiului multiculturalismului. De asemenea, universitatea cultivă toleranța față de diferențele naturale între oameni,
opinii și religii, fiind excluse: orice formă de hărțuire, umilire, intimidare, dispreț, limbaje suburbane, jignitoare, vulgare, manifestările misogine, rasiste, șovine, xenofobe, precum și hărțuirea
sexuală sau cu privire la convingerile religioase ori politice.
În Universitatea “Alexandru-Ioan Cuza” din Iaşi măsurile de combatere a discriminării
sunt introduse în Codul de Etică, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul Drepturilor şi
Obligaţiilor Studentului.

5. Infrastructură specifică pentru promovarea egalităţii de şanse
Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor posibilitatea de a semnala nereguli
prin intermediul unui formular de sesizări disponibil pe pagina web a universităţii. UVT are doi
angajaţi în cadrul Centrului de Consiliere Psihologică.
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are trei angajaţi în cadrul Centrului de Consiliere Psihologică, aceştia fiind angajați cu contract pe perioadă nedeterminată și studenți voluntari
(din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, masteranzi – practică de specialitate).
În cadrul Universității din Bucureşti funcţionează Ombudsmanul universitar, având rolul de a
consilia, în condiţii de independenţă, imparţialitate, confidenţialitate pe toţi membrii comunităţii
academice care se consideră trataţi incorect.
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca pune la dispoziţia studenţilor servicii de diagnoză și evaluare psihologică, consiliere psihologică individuală, consiliere psihologică de grup,
workshop-uri, training-uri, informare educațională și profesională pentru elevi şi studenţi, workshop-uri de dezvoltare a carierei, cursuri autorizate de către Autoritatea Naţională de Calificări
(acestea sunt oferite prin intermediul Centrului Student Expert care funcţionează în cadrul universităţii).
În cadrul Universităţii de Vest din Timişoara funcţionează Centrul de Consiliere Psihologică
și Orientare în Carieră (CCPOC) care oferă suport studenților pentru adaptarea la mediul universitar, stabilirea unor strategii de învățare, managementul timpului, autocunoaștere, întocmirea
planului de carieră, aspecte de marketing personal şi Centrul de Asistență și Integrare Psihopedagogică cu rol în în medierea și rezolvarea conflictului pentru încălcări ale drepturilor persoanelor
cu dizabilități.
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” a stabilit un parteneriat instituțional cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), având ca scop conștientizarea actorilor din
mediul universitar cu privire la rolul acestei instituții în prevenirea și combaterea discriminării.
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6. Promovarea egalității de șanse în cadrul structurilor de conducere a universităţii
În cadrul Universitatății Creștine „Dimitrie Cantemir” funcţia de Rector este ocupată de
o femeie, iar echilibrul de gen este observat și în cadrul funcțiilor de conducere de la nivelul facultăților (decani).
În cadrul senatului Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca proporția membrilor de
gen feminin este de 54%.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului “Mobilizarea universităţilor
pentru combaterea discriminării”, implementat de Societatea Academică din
România în parteneriat cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
(CNCD) şi Asociația Centrul pentru Educație și Dezvoltare Socială (CEDS).
Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în
România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene
accesaţi www.eeagrants.org. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014.
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