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POLICY BRIEF #73 – FEBRUARIE 2016

CUM ABORDĂM PROBLEMA DISCRIMINĂRII
ÎN MEDIUL UNIVERSITAR?

PREMISE
Fenomenul
discriminării
în
cadrul
comunității academice este un domeniu nou
de cercetare în România, însă atitudinile
rasiste sau xenofobe întâlnite la nivelul
societății afectează în egală măsură mediul
universitar. Conform unui sondaj recent1,
discriminarea în mediul universitar este
percepută ca fiind o problemă de
aproximativ 20% dintre studenți. Trebuie
1

Raportul de cercetare: „Discriminarea în mediul
universitar: percepţii, mecanisme de combatere
şi reflectare în mass-mediaț”, Adriana Iordache,
Carmen Manuela Ion, Andreea Petruț, Cristi
Popescu, Andrei Macsut, 2015.

avuți în vedere, însă, factori precum
subreprezentarea
anumitor
grupuri
vulnerabile în mediul universitar, precum și
subiectivitatea studenților chestionați. De
exemplu, cercetarea a evidențiat faptul că
respondenții sunt mult mai puțin toleranți
decât declară. Deși 76,52% dintre studenți au
declarat că se consideră toleranți în mare și
foarte mare măsură, analiza datelor cu
privire la percepțiile și atitudinile acestora
privind discriminarea evidențiază faptul că,
față de anumite grupuri minoritare, gradul de
toleranță se reduce semnificativ.
Fiecare comunitate academică are propria ei
cultură internă și propriile valori și principii

Societatea Academică din România - www.sar.org.ro
după care se ghidează, de aceea modul în
care sunt abordate promovarea egalității de
șanse și combaterea discriminării poate fi
destul de diferit, putând exista însă o serie de
trăsături comune la nivel național.
Autonomia universitară permite adoptarea
unei game variate de politici și practici
interne în acest sens, ținând cont de faptul că
fiecare universitate are specificul ei în ceea
ce privește mediul în care își desfășoară
activitatea și provocările cu care se
confruntă. Pe de o parte avem universități
care se definesc prin multiculturalitate și au
adoptat mecanisme interne de asigurare a
reprezentativității în conducerea universității
a celor mai importante grupuri etnice (cum
sunt Universitatea Babeș-Bolyai din ClujNapoca sau Universitatea de Medicină și
Farmacie din Tîrgu Mureș), iar pe de altă
parte avem universități care nu au o cultură
bine închegată a promovării diversității și se
adresează preponderent unei anumite
categorii sociale a populației, de exemplu
prin taxele mari pe care le percep (cum ar fi
universitățile de medicină, universitățile de
arte etc.).
Cu toate că responsabilitatea principală
pentru asigurarea și promovarea unui mediu
echitabil și tolerant în rândul comunității
academice aparține fiecărei universități, în
baza propriei autonomii, statul poate încuraja
adoptarea anumitor atitudini și poate asigura
un set de criterii minimale care trebuie
respectate astfel încât să asigure protejarea
drepturilor și libertăților fiecărui individ.
Asta înseamnă că pot exista fie prevederi
legislative care să oblige universitățile să
implementeze anumite măsuri pentru
asigurarea egalității de șanse și combaterii
discriminării, dar care să nu afecteze
autonomia universitară, fie pot exista
stimulente care să îndrepte universitățile spre
anumite comportamente. În plus, membrii

comunității academice au aceleași drepturi
ca oricare alt cetățean al României în ceea ce
privește situațiile de discriminare și pot
sesiza autoritățile competente, Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării
sau instanțele de judecată, atunci când se
consideră discriminați.
Discriminare în accesul la educație vs.
discriminare pe parcursul traseului
educațional
Discriminarea în mediul universitar poate
rezulta atât din inegalități structurale
existente în societate, care îngreunează
accesul sau finalizarea studiilor de către
tinerii care provin din anumite medii sociale,
cât și din practicile universităților sau
atitudinile membrilor comunității academice.
De exemplu, în cazul tinerilor romi sau cei
proveniți din familii cu venituri scăzute, nu
este suficient ca universitățile să asigure un
mediu tolerant și incluziv pentru ca aceștia
să aibă șanse reale de acces și progres în
învățământul superior. Este nevoie de o serie
de măsuri active de sprijin a acestora, care să
compenseze dificultățile adiționale cu care
aceștia se confruntă, spre deosebire de alte
categorii ale populației. De exemplu, pot
avea nevoie de un sprijin financiar mai mare
decât restul populației de studenți, pot
necesita trasee alternative de acces la
învățământul superior, ținând cont de faptul
că de cele mai multe ori calitatea educației
pe care au primit-o anterior este mai scăzută,
iar familiile lor trebuie informate și
încurajate să înțeleagă beneficiile educației.
Aceste măsuri active pot fi implementate de
universități, însă statul ar trebui să joace un
rol important în eliminarea inechităților de la
nivelul societății, inclusiv atunci când
vorbim de învățământul superior, și ar trebui
să aloce resurse potrivite în acest sens.
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Fenomenul
discriminării
în
mediul
universitar românesc este destul de dificil de
analizat în mod obiectiv, prin intermediul
unor
indicatori
cantitativi,
întrucât
discriminarea nu poate fi măsurată în valori
absolute. Cu toate acestea, sunt câteva
aspecte care pot fi urmărite și comparate prin
intermediul unor date numerice ce pot fi
colectate de la universități. Informațiile cel
mai ușor de identificat sunt cele legate de
caracteristicile
corpului
studențesc,
profesoral și de conducere din universități,
respectiv: genul, etnia, religia, situația
financiară, eventuale dizabilități ale acestora.
O bună colectare și centralizare a acestor
date ar putea oferi o imagine de ansamblu
exhaustivă asupra reprezentării grupurilor
vulnerabile în învățământul superior și ar
putea urmări aspecte precum eficiența sau
ineficiența unor politici de echitate
implementate de stat sau universități. Din
păcate, la acest moment nu există un proces
centralizat de colectare a acestor date, iar
dacă acesta există în unele cazuri,
informațiile nu sunt făcute publice. Prin
urmare, obținerea de date oficiale despre
caracteristicile membrilor comunităților
academice din România este aproape
imposibilă la acest moment, existând doar
unele analize sau rapoarte realizate de
diferite organizații sau instituții în domeniul
educației, dar care nu oferă o imagine
comprehensivă asupra acestui aspect și care
se concentrează în principal pe corpul
studențesc.
Pe lângă datele cantitative legate de accesul
la educație al grupurilor vulnerabile, care pot
fi extinse și către succesul acestora în
universități (colectând aceleași informații
referitoare la absolvenți), o altă direcție de
cercetare o reprezintă analiza reglementărilor
interne ale universităților, practicile și
mecanismele folosite pentru implementarea

proceselor educaționale și administrative și
strategiile sau obiectivele pe care
universitatea le are pe termen mediu și lung.
Toate acestea ar trebui să reflecte principii
ale asigurării egalității de șanse și să țină
cont de nevoia de promovare a unui mediu
tolerant. Pe lângă acest lucru, pentru a avea o
imagine cât mai completă despre
discriminarea din universități, mai putem
analiza percepția membrilor comunităților
academice – studenți, cadre didactice,
personal administrativ, asupra diferitelor
grupuri vulnerabile și asupra măsurilor
active care se pot lua pentru asigurarea
egalității de șanse în universitate.
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CERCETAREA FENOMENULUI
DISCRIMINĂRII ÎN ROMÂNIA
Scurtă descriere a cercetării
Raportul de cercetare Discriminarea în
mediul universitar: percepţii, mecanisme de
combatere şi reflectare în mass-media a
evaluat
dimensiunea
fenomenului
discriminării în mediul universitar românesc
și mecanismele existente de prevenire și
combatere a acestuia. Raportul analizează
prevederile legislative și reglementările și
politicile interne ale universităților din
domeniul asigurării egalității de șanse și al
combaterii discriminării, prezintă statistici cu
privire
la
reprezentarea
grupurilor
vulnerabile în învățământul superior și
analizează percepția studenților față de
acestea, ilustrând totodată modul în care
organizațiile sindicale și organizațiile
studențești se implică în acest subiect,
precum și cazurile de discriminare din
universități care au fost sesizate la Consiliul
Național pentru Combaterea Discriminării
(C.N.C.D.). Nu în ultimul rând, raportul
prezintă principalele tipologii de cazuri de
discrminare în mediul universitar relatate de
mass-media și modul în care acestea sunt
prezentate.
Metodologia utilizată a fost una complexă și
a îmbinat mai multe instrumente de cercetare
cantitativă și calitativă. Au fost analizate date
despre numărul și caracteristicile sociale ale
studenților din România, conținutul unui
număr important de documente legislative în
domeniul antidiscriminării, reglementările
(Carta Universitară, Codul de Etică, Codul
Drepturilor și Obligațiilor Studentului) și
politicile interne ale 10 universități, au fost
urmărite toate cazurile de discriminare în
universități sesizate la C.N.C.D. în perioada
2009-2014, precum și toate cazurile

relevante în acest sens prezentate de massmedia în perioada 2012-2014. De asemenea,
a fost realizat un studiu asupra percepției
studenților cu privire la grupurile minoritare
din mediul universitar românesc și a
eficienței
politicilor
interne
ale
universităților în domeniul antidiscriminării
și au fost aplicate chestionare adresate
organizațiilor sindicale ale angajaților și
organizațiilor studențești pentru a afla modul
în care acestea se implică în domeniul
antidiscriminării și asigurării egalității de
șanse.
Studiul a avut un caracter exploratoriu și a
urmărit un număr important de indicatori
specifici în domeniul antidiscriminării care
pot fi măsurați prin cercetare de birou sau
prin studii de percepție. Acesta nu are
pretenția evaluării exhaustive a fenomenului
discriminării din mediul universitar, mai ales
din cauza limitărilor întâlnite în realizarea
cercetării – lipsa unor date importante
centralizate despre caracteristicile corpului
studențesc și profesoral, slaba activitate a
unor Comisii de Etică din universități, lipsa
unor date publicate de universități sau lipsa
de receptivitate a acestora cu privire la
solicitări de informații de interes public,
discrepanțele dintre reglementările existente
și starea de facto în cazul unor universități,
etc.. Raportul oferă însă un tablou destul de
complex asupra unor comportamente
instituționale
și
asupra
percepțiilor
studenților
în
ceea
ce
privește
antidiscriminarea și asigurarea egalității de
șanse. Deși cercetarea surprinde doar o parte
a realității din mediul universitar, studiul
neacoperind toate universitățile din România
și conținând informații puține despre
discriminarea în rândul cadrelor didactice și
administrative, acesta este totuși relevant
prin concluziile sale și prin faptul că acoperă
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majoritatea indicatorilor importanți a căror
analiză a fost posibilă în contextul dat.
Concluziile raportului
Din studiul percepției studenților asupra
fenomenului discriminării, a rezultat că deși
foarte mulți se consideră a fi toleranți
(76,52%), atitudinile discriminatorii sunt
destul de des ȋntȃlnite în rândul lor. Printre
grupurile vulnerabile față de care studenții
au cea mai puțină toleranță regăsim
persoanele infectate cu HIV/SIDA (46,73%),
persoanele de altă orientare sexuală
(39,53%), persoanele de etnie romă
(37,32%) și persoanele de etnie maghiară
(26,36%). Acestea sunt percepute și ca
grupurile cele mai discriminate în mediul
universitar. O altă concluzie a raportului este
că principalul motiv al jignirilor sau
tratamentului negativ adresat studenților din
partea colegilor sau personalului din
universități este legat de caracteristicile
fizice (36,14%). Dacă ne raportăm la
cazurile identificate de studenți în care un
cadru didactic a tratat negativ sau a jignit un
student pentru că face parte dintr-o anumită
categorie socială, constatăm că cele mai
frecvente cazuri au fost față de studenții de
etnie romă (8,64%), de gen feminin (8,31%)
sau cei imigranți (6,76%).
Legislația din România promovează
principiul egalității în ceea ce privește
drepturile și libertățile cetățenilor și asigură
instrumente de sesizare și soluționare a
cazurilor de discriminare. Dacă ne referim la
prevederile specifice pentru învățământul
superior, asigurarea egalității de șanse,
dreptul la liberă exprimare și toleranța sunt
promovate ca principii care ar trebui să
ghideze conduita membrilor comunității
academice, fiind interzisă orice formă de
discriminare. Cu toate acestea, lipsește o

componentă importantă în ceea ce privește
combaterea discriminării în învățământul
superior, aceea de definire a grupurilor
vulnerabile și a unor măsuri active2
complexe pentru integrarea acestora în
mediul universitar și prevenirea posibilelor
situații de discriminare cu care s-ar putea
confrunta. Deși există în legislație anumite
mecanisme adresate unor categorii sociale
specifice (ex: locuri speciale în universități
pentru tinerii romi, burse adresate studenților
din familii cu venituri scăzute/orfani de unul
sau ambii părinți/proveniți din centre de
plasament, facilități la admitere și cazare
pentru studenții care au părinți angajați în
sistemul educațional etc.), acestea nu
abordează
toate
posibilele
grupuri
vulnerabile în învățământul superior și nu
există o formă integrată de definire a
acțiunilor care trebuie luate pentru
incluziunea acestora în mediul universitar.
O altă concluzie importantă a studiului este
lipsa de date și informații publicate de
Ministerul Educației sau de substructurile
sale
despre
reprezentarea
grupurilor
vulnerabile în învățământul superior. Există
puține date despre procentul unor categorii
sociale în rândul populației de studenți,
majoritatea
referindu-se
la
sexul,
naționalitatea, etnia sau mediul de
proveniență (rural/urban) al acestora, fiind
foarte puține informațiile despre studenții cu
dizabilități, studenții din familii cu venituri
scăzute, studenții cu părinți fără studii
2

În literatura de specialitate, aceste măsuri
active pot fi definite și ca „forme de discriminare
pozitivă”, însă autorii acestui document au ales
evitarea folosirii termenului „discriminare” în
acest context, datorită sensului periorativ al
acestuia și a faptului că aceste măsuri active nu
restricționează accesul niciunei categorii sociale
la drepturile și libertățile ei, ci sunt menite doar
să îndepărteze anumite bariere sociale în scopul
asigurării egalității de șanse.
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superioare, studenții LGBTQ, studenții cu
alte orientări religioase decât cea majoritară
etc. Chiar și atunci când pot fi găsite
informații în acest sens, de cele mai multe
ori ele nu se referă la anul universitar actual
sau cel precedent și sunt foarte puține
cazurile în care datele acoperă mai mulți ani
de studiu, pentru a putea urmări evoluția
acestora. Mai mult decât atât, dacă ne
referim la grupurile vulnerabile reprezentate
în corpul profesoral, în funcții de conducere
sau în rândul personalului administrativ al
universităților, informațiile pe care le putem
găsi sunt aproape inexistente.
Nici universitățile nu sunt foarte transparente
sau activ implicate în ceea ce privește
oferirea de informații despre reprezentarea
grupurilor vulnerabile sau în promovarea
reglementărilor cu privire la combaterea
discriminării. Cu toate că multe dintre ele au
prevederi interne complexe despre egalitatea
de
șanse,
interzicerea
discriminării,
promovarea respectului reciproc și a
toleranței sau a liberei exprimări, acestea
sunt destul de puțin cunoscute în rândul
comunităților academice. În plus, multe
dintre regulamente se axează pe definirea
noțiunii de discriminare și menționarea
criteriilor care pot sta la baza acesteia, însă
oferă puține informații despre modul în care
situațiile de discriminare pot fi sesizate și
soluționate. Printre aspectele pozitive
regăsite în studiu se numără faptul că toate
universitățile au adoptat Coduri de Etică și
au în componență Comisii de Etică din care
fac parte cadre didactice și studenți. Acestea
de cele mai multe ori publică rapoarte anuale
de activitate, însă din analiza acestora s-a
putut concluziona că activitatea comisiilor de
etică, în ceea ce privește soluționarea
cazurilor de discriminare, a fost destul de
limitată. Majoritatea acestora au avut puțină

activitate și concentrată pe alte tipuri de
abatere de la normele de eticǎ. Studiul
prezintă și o serie de bune practici din
universitățile care au ales să dezvolte
mecanismele și practicile interne pentru
combaterea discriminării, prin oferirea unor
servicii specializate, destinate în general
studenților
(servicii
de
consiliere
psihologică, realizarea sau susținerea de
evenimente care promovează toleranța,
susținerea și promovarea multiculturalității,
ombudsman universitar etc.).
Printre puținele informații disponibile cu
privire la caracteristicile grupurilor sociale
reprezentate
în
corpul
profesoral,
administrativ sau de conducere au fost cele
legate de reprezentarea de gen în rândul
structurilor de conducere de la nivelul
universităților sau facultăților. Rezultatele au
arătat o realitate previzibilă, respectiv că
acestea sunt dominate într-o proporție
covârșitoare de bărbați.
Din analiza volumului și tipologiei cazurilor
de discriminare raportate la organizațiile
sindicale ale angajaților și organizațiilor
studențești a reieșit că există un număr foarte
mic de cazuri sesizate, acestea fiind inițiate
în egală masură de personalul didactic și de
studenți. Majoritatea membrilor comunității
universitare nu apeleză la organizaţiile care
îi reprezintă atunci când se lovesc de
probleme de discriminare, chiar dacă acestea
ar putea să le ofere sprijin în soluţionarea
problemelor.
Corelând jurisprudența C.N.C.D. în mediul
universitar cu cazurile semnalate în media sa constatat că foarte puține cazuri concrete
de discriminare din universități ajung să fie
raportate la C.N.C.D. de membri ai
comunităților
academice.
Incidentele
raportate privesc atat inegalități în domeniul
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muncii și recunoașterii profesionale, cât și
încălcarea dreptului la liberă exprimare sau
la educație. În plus, mai mult de jumătate
dintre cazurile analizate de C.N.C.D. în
perioada de referință, fie au fost soluţionate
prin admiterea diverselor excepţii aplicabile
conform legislaţiei din domeniu (deci fără a
ajunge în stadiul de a fi discutate pe fond),
fie au fost clasate din motive de procedură,
ceea ce arată că o mare parte dintre cei care
au totuși cunoștință despre activitatea
C.N.C.D. nu cunosc neapărat și procedurile.
Mass-media discută rar despre cazurile de
discriminare din universități, majoritatea
acoperind doar cazurile în care una dintre
părțile implicate are o notorietate ridicată. Pe
lângă acest lucru, de foarte multe ori cazurile
prezentate au fost caracterizate de
tabloidizare și stereotipizare a grupurilor
vulnerabile.
O altă concluzie importantă a studiului este
că studiile universitare nu au un impact
vizibil în modificarea părerii sau atitudinii
acestora
față
de
diverse
categorii
dezavantajate, părerile formate anterior
având tendința de sedimentare la nivelul
mentalului colectiv. Acest lucru denotă că
universitățile nu reușesc să creeze medii care
să promoveze toleranța și atitudinile
nediscriminatorii și nu transmit studenților
aceste valori și principii, în ciuda faptului că
educația este principalul catalizator care ar
trebui să contribuie la activarea toleranței și
solidarității în rândul cetățenilor. Cel mult,
studiile universitare și experiențele asociate
contribuie la fundamentarea percepției deja
existente. Un factor care are însă impact
asupra modului în care studenții se
raportează la grupurile minoritare este
interacțiunea
directă
și
experiențele
personale cu membri ai acestor grupuri.

Exemple internaționale de mǎsuri și
practici privind combaterea discriminǎrii ȋn
mediul universitar
Fenomenul discriminării în universități este
unul răspândit la nivel global, acesta
reflectând în general atitudinile societății față
de diverse grupuri minoritare. Cu toate
acestea, într-un raport lansat în 2012 de
European Students` Union3, reiese că doar
jumătate dintre țările angrenate în Procesul
Bologna au adoptat reglementări menite să
combată discriminarea în universități, din
perspectiva liderilor studenților. Printre
grupurile minoritare cele mai discriminate au
fost enumerați studenții imigranți, studenții
cu copii sau studenții maturi.
Un exemplu pozitiv de stat care a adoptat
reglementări
menite
să
combată
discriminarea în universități este Regatul
Unit al Marii Britanii, care în 2010 a adoptat
Actul de Egalitate (Equality Act)4, un
document legislativ care asigură tratament
egal în ceea ce privește angajarea și accesul
la servicii publice și private față de toți
cetățenii, indiferent de religie sau credință,
orientare sexuală, vârstă, gen, dizabilitate
sau stare civilă. Actul a fost adoptat de
Parlamentul Regatului Unit și înglobează o
serie de alte 116 documente legislative
existente anterior, cu scopul de a da coerență
procesului de combatere a discriminării și
asigurării egalității tuturor cetățenilor. Acesta
conține un capitol dedicat sistemului
educațional, în care sunt definite criteriile de
discriminare, măsurile care trebuie luate
pentru asigurarea egalității cetățenilor și
responsabilitățile instituțiilor în acest proces.
3

Bologna With Student Eyes 2012, European
Students` Union, 2012.
4
Equality Act 2010, The National Archives, UK
Parliament.
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La nivel european, problema discriminării șia intensificat prezența pe agenda publică a
reprezentanților universităților odată cu criza
refugiaților, moment în care aceștia au lansat
mai multe mesaje de solidaritate și apel la
toleranță. European University Association
(EUA), reprezentanta universităților și a
consiliilor naționale ale rectorilor din
Europa, a emis un memoriu5 în 2015 în care
a îndemnat factorii politici de la nivelul UE
și de la nivelul statelor membre, precum și
factorii decizionali din universități, să
permită accesul refugiaților la învățământ
superior și să îndepărteze toate barierele pe
care aceștia le pot întâmpina. Printre
măsurile propuse s-au numărat asigurarea
accesului refugiaților la informații despre
oportunitățile din învățământul superior,
dezvoltarea de cursuri de limbi străine pentru
refugiați, proceduri flexibile de recunoaștere
a studiilor și calificărilor obținute anterior,
precum și sprijin financiar pentru aceștia pe
perioada studiilor.
Un consorțiu de instituții și organizații din
Europa au lansat în 2013 proiectul Peer
Learning for the Social Dimension6 în cadrul
căruia au fost colectate și promovate
exemple de bune practici din Europa în ceea
ce privește accesul și echitatea în
învățământul superior. Unul dintre ele
prezintă
procesul
de
admitere
în
învățământul superior din Norvegia7, bazat
pe un sistem de punctaje centralizate la nivel
European universities` response to the refugee
crisis, European University Association, 2015.
6
Peer Learning for the Social Dimension,
Institute for Advanced Studies Vienna (Austria),
Institute for the Development of Education
(Croatia), DZHW – German Centre for Research
on Higher Education and Science Studies
(Germania), European Students` Union (Belgia).
7
Peer Learning for the Social Dimension:
Additional admission points for certain groups,
Norway.
5

național. Chiar dacă cea mai mare pondere a
punctajului obținut de un candidat se acordă
pe baza criteriilor de performanță, există și
anumite categorii sociale vulnerabile care
primesc puncte în plus la admitere pentru a
încuraja accesul lor la studii universitare. De
pildă, femeile primesc 2 puncte în plus
pentru aplicațiile la programe de studiu în
domeniile inginerie, maritimă și agrigultură,
în timp ce bărbații primesc aceleași puncte în
plus dacă aplică la programe de protecția
animalelor și medicină veterinară, dat fiind
faptul că cele două sexe sunt subreprezentate
în domeniile respective. Un alt exemplu
pozitiv în ceea ce privește admiterea
studenților poate fi regăsit în Serbia8, unde
Ministerul Educației rezervă anual 2% din
locurile bugetate oferite universităților
pentru studenții de etnie romă sau cu
dizabilități.
Alte două exemple care merită menționate se
referă la situația studenților cu copii, care de
multe ori sunt nevoiți să renunțe la studii
pentru a se dedica îngrijirii acestora. În
cadrul
Universității
din
Regensburg
(Germania) a fost implementată o inițiativă
numită Universitate adaptată nevoilor
familiale
(Family-friendly
University)9
dezvoltată de un grup de lucru care a analizat
nevoile studenților cu copii și a propus o
serie de măsuri pe care universitatea le-a
implementat. Printre aceste măsuri se
numără dezvoltarea unor opțiuni de studiu
flexibile sau part-time, zone speciale pentru
alăptare sau pentru schimbarea scutecelor,
scaune înalte la catina universităților, locuri
de joacă pentru copii în bibliotecă și în fața
cantinei, masă gratuită la cantină pentru
8

Peer Learning for the Social Dimension:
Alternative entry routes, Serbia.
9
Peer Learning for the Social Dimension: FamilyFriendly University, Germany.
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copii sub 6 ani, un forum al părinților
dezvoltat pe o platformă e-learning și
evenimente anuale dedicate studenților cu
copii. Celălalt exemplu vine din Estonia,
unde le este interzis universităților să aplice
orice fel de taxă studenților care au copii sau
care au în grijă copii sub 7 ani sau care au o
dizabilitate.
Pentru a răspunde mai bine provocărilor
diversității, Ministerul Științei, Cercetării și
Economiei din Austria a dezvoltat un Grup
de Lucru pentru Managementul Diversității
și Egalității de Gen10 pentru ca acesta să
propună măsuri care să facă sistemul de
învățământ superior austriac mai adaptat
nevoilor și intereselor studenților și ale
societății. Acesta va avea rolul de a propune
atât măsuri care ar trebui să se aplice în
interiorul structurilor Ministerului, cât și
măsuri ce vor fi aplicate în universități și
care privesc corpul studențesc. De asemenea,
Ministerul a organizat traininguri pentru
persoanele din conducerea universităților11
cu scopul de a le ajuta să înțeleagă mai bine
principiile egalității de gen și ale diversității
și care poate fi rolul lor în crearea unui
mediu mai echitabil în universități.
În cadrul Universității din Viena, a fost
dezvoltat și aplicat un chestionar12 destinat
studenților pentru ca universitatea să aibă o
imagine mai clară în ceea ce privește
diversitatea corpului studențesc, având în
vedere că unele informații despre aceștia nu
erau disponibile. Chestiunile principale
Peer Learning for the Social Dimension:
Working Group on Gender and Diversity
Management, Austria.
11
Peer
Learning
for
the
Social
Dimension:Training for Members of Executive
Committees
and
Leaders
of
University
Committees, Austria.
12
Peer Learning for the Social Dimension:
Student survey „Diversity”, University of Vienna.

vizate de chestionar au fost legate de
caracteristicile generale ale studenților (sex,
vârstă, religie etc.), dar au fost urmărite și
alte aspecte cum ar fi ponderea studenților cu
copii, ponderea studenților care lucrează,
motivația de a studia și experiențele pe care
aceștia l-au întâmpinat în ceea ce privește
discriminarea. La chestionar au răspuns
aproximativ 19.000 de studenți, iar
rezultatele acestuia au fost folosite de
universitate în dezvoltarea strategiei de
management a diversității.
Irlanda a dezvoltat un Plan de Acces la
învățământul superior pentru perioada 20082013, în care au fost dezvoltate obiective,
ținte și acțiuni menite să crească accesul
grupurilor dezavantajate la învățământ
superior. La sfârșitul acestei perioade, toate
universitățile au fost obligate să realizeze
propriile rapoarte13 în ceea ce privește
implementarea acestui plan, prezentând
informații despre campaniile de informare și
parteneriatele pe care le-au încheiat în
vederea creșterii accesului la învățământ
superior, inițiativele de sprijin a tinerilor din
grupuri defavorizate, politicile și practicile
incluzive de predare și învățare și date și
obiective legate de admiterea și progresul
studenților din grupuri defavorizate.
Rezultatele acestor rapoarte au fost folosite
pentru realizarea Planului de Acces pentru
perioada 2014-2020.

10

Peer Learning for the Social Dimension: Report
on Progress on Access to Higher Education,
Ireland.
13
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SCENARII DE POLITICI PUBLICE
I. Menținerea acelorași abordări
Instituțiile statului cu atribuții în domeniul
politicilor din învățământul superior sau de
sancționare a cazurilor de discriminare din
mediul universitar au la dispozitie opțiunea
de a menține status-quo-ul. Cu toate că lipsa
de date centralizate face aproape imposibilă
realizare unor prognoze fundamentate
complexe pentru acest scenariu, există
câțiva indicatori relevanți care este de
așteptat să influențeze evoluția sistemului de
învățământ superior și, implicit, modul în
care fenomenul discriminării va fi prezent în
acesta.
Unul dintre aceștia este numărul total de
studenți înmatriculați în universitățile din
România, care din 2007 până în prezent este
în continuă scădere. În tabelul de mai jos
putem observa evoluția acestui număr,
constatând că din 2007 până în 2013 acesta
s-a înjumătățit, iar tendița de scădere
continuă.

Evoluția numărului de studenți în
România
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Printre principalele cauze se numără rata
scăzută de promovabilitate a examenului de
bacalaureat, care în ultimii ani a afectat
semnificativ gradul de inserție a tinerilor în
învățământul superior, cumulată cu trendul
descendent al ratei natalităţii, care s-a
manifestat în România începând cu anii ‘90.
Din analiza datelor cu privire la rata de
promovabilitate
a
examenului
de
bacalaureat, se pot observa diferențe uriașe
între tinerii proveniți din mediul urban și cei
proveniți din mediul rural. Dacă în cazul
elevilor din promoția 2015 din mediul urban,
70,8% dintre posibilii candidați s-au
prezentat la examen, iar 79,3% dintre aceștia
au reușit să promoveze, în cazul celor
proveniți din mediul rural procentul celor
care s-au prezentat la examen din totalul de
posibili candidați a fost de doar 29,2%,
dintre care 62,0% au și promovat14.
În plus, factori precum criza economică și
măsurile de austeritate adoptate au contribuit
la creșterea barierelor economice care stau în
calea accesului la învățământ superior pentru
anumite categorii ale populației, în special
tinerii care provin din familii cu posibilități
financiare reduse. Un studiu al Alianței
Naționale a Organizațiilor Studențești din
România15 arată că în 81% dintre
universități au crescut taxele de studiu în
perioada 2011-2014, iar taxele de cămin
pentru studenți ajung și la valori lunare de
540 de lei, în contextul în care bursele
sociale au o valoare medie de 222 de lei.
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Sursa datelor: Baza de date INS, Tempo-online
14

Raport Bacalaureat 2015 – 10 iulie, Prima
sesiune - după contestații, Ministerul Educației și
Cercetării Științifice.
15
Taxele învățământului gratuit 2014, Alianța
Națională a Organizațiilor Studențești din
România, 2014.
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Mai mult decât atât, aceeași federație
studențească16 a arătat că rata abandonului
universitar în România a atins cote alarmante
de 40% în anul 2014, printre principalele
cauze numărându-se problemele financiare
ale studenților și lipsa serviciilor de
consiliere din liceu.
Se remarcă așadar o tendință de scădere a
populației de studenți din România și o
adâncire a inechităților din sistemul
universitar. Chiar dacă nu există date oficiale
publice prin care să putem verifica acest
lucru, analizând cauzele care au dus la
scăderea numărului de studenți putem
constata faptul că cele mai afectate categorii
sociale au fost chiar cele vulnerabile, care
erau oricum subreprezentate în mediul
universitar.
Mai mult, după cum reiese din raportul
privind percepțiile studenților, o altă
problemă cu care se confruntǎ grupurile
vulnerabile, și care va persista și în viitor,
este lipsa de solidaritate și toleranța scăzută
din partea majorității membrilor comunității
academice față de minorități. La aceasta se
adaugǎ lipsa de informare a studenților cu
privire la drepturile lor.
În contextul crizei refugiaților din 2015 de la
nivel European, cauzată de afluxul masiv de
persoane din Orientul Mijlociu care căutau
refugiu din calea conflictelor, discursul
public a fost marcat de o creștere a
intoleranței față de refugiați și față de
musulmani în general, intensificându-se
susținerea față de mișcările naționaliste și de
extremă dreapta. România nu a manifestat
până acum un interes real pentru analiza

Sistemul de acordare a burselor – Perspective
ANOSR, Alianța Națională a Organizațiilor
Studențești din România, 2014.
16

discriminării imigranților, drept dovadă
literatura cvasiinexistantă din acest domeniu,
după cum reiese din raportul Între
discriminare, abuz și exploatare. Accesul
imigranților la drepturi civile17 lansat de
SAR în 2015. Raportul de cercetare18
menționat în capitolul anterior, realizat ȋn
baza unui sondaj de opinie din luna mai
2015, a evidențiat faptul că o treime dintre
studenți nu erau de acord cu perspectiva
cǎsǎtoriei cu persoane musulmane sau de
alte religii. Având în vedere cǎ aceste
percepții au fost evaluate anterior crizei
refugiaților și estimările cu privire la
creșterea numărului de refugiați care vor fi
primiți de România în următorii ani, este de
așteptat ca discriminarea față de aceastǎ
categorie de persoane să crească.
Într-un studiu al Social Progress Imperative19
cu privire la indicele progresului social,
România a fost clasată pe locul 104 la nivel
global în ceea ce privește nivelul toleranței și
incluziunii sociale, lucru care ne plasează la
coada clasamentului la nivelul Uniunii
Europene. Aceste lucruri, cumulate cu faptul
că universitățile românești au probleme
serioase în a transmite și cultiva valorile
toleranței și a respectului pentru diversitate,
creează premisele unei creșteri a nivelului de
discriminare în universități faţǎ de anumite
grupuri vulnerabile în viitor – mai ales în
ceea ce privește refugiații și persoanele de
Între discriminare, abuz și exploatare. Accesul
imigranților la drepturi civile, Luciana Lăzărescu,
Andra Panait, Adriana Iordache, Valentina
Dimulescu, Marius Antofi, octombrie 2015.
18
Raportul de cercetare: „Discriminarea în
mediul universitar: percepţii, mecanisme de
combatere şi reflectare în mass-mediaț”, Adriana
Iordache, Carmen Manuela Ion, Andreea Petruț,
Cristi Popescu, Andrei Macsut, 2015.
19
Social Progress Index 2015, Michael E Porter
and Scott Stern with Michael Green, Social
Progress Imperative.
17
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religie musulmană, și nu există argumente la
acest moment care să susțină ideea că
fenomenul discriminării în universități s-ar
putea reduce semnificativ pe viitor în
actualul context.
II. Schimbări de abordări în ceea ce
privește fenomenul discriminării
La nivelul cadrului general
1. Definirea grupurilor vulnerabile din
învățământul superior în legislație
Un aspect important în ceea ce privește
modul în care este abordată problema
discriminării și inechității sistemului de
învățământ superior românesc este lipsa
înțelegerii comune a ceea ce înseamnă
grupurile vulnerabile, care sunt fie
subreprezentate în comunitățile academice,
fie la risc de excludere socială, stigmatizare
sau tratament diferențiat negativ. Pentru a
putea avea politici potrivite de incluziune,
prevenire și combatere a discriminării lor,
este nevoie în primul rând ca acestea să fie
definite în documentele legislative de la
nivel național, ținând cont de toate posibilele
criterii discriminatorii care pot fi întâlnite în
mediul universitar. Astfel, includerea unor
prevederi în Legea Educației Naționale nr.
1/2011 care să definească grupurile
vulnerabile din sistemul de învățământ
superior ar putea reprezenta un prim pas
către dezvoltarea de măsuri și mecanisme
complexe care să țină cont de nevoile și
specificul tuturor posibilelor categorii
vulnerabile ale populației. Definirea acestor
grupuri ar trebui să țină cont de toate
posibilele
comportamente
și
acțiuni
discriminatorii din mediul universitar,
pornind de la aspecte precum accesul
îngrădit la educație din cauza inechităților

sociale, până la atitudini ostile din partea
populației majoritare din comunitățile
academice către anumite grupuri minoritare.
De exemplu, dacă discutăm despre
inegalitățile în ceea ce privește accesul la
învățământ superior, este ușor să identificăm
printre categoriile sociale dezavantajate
tinerii din familii cu venituri scăzute, tinerii
orfani, persoanele din mediul rural sau
persoanele de etnie romă, însă dacă vorbim
despre atitudini discriminatorii din partea
comunităților academice către membri săi,
vom identifica alte categorii sociale
dezavantajate, cum ar fi persoanele LGBTQ,
persoanele cu dizabilități, populația de
religie musulmană, populația de etnie
maghiară etc. Toate aceste grupuri ar trebui
luate în considerare și incluse în legislație în
momentul definirii grupurilor vulnerabile din
învățământul superior.
2. Dezvoltarea de politici de echitate în
învățământul superior pentru toate
grupurile vulnerabile
Odată definite aceste grupuri, este necesară
dezvoltarea de politici naționale de
sprijnire și integrare a acestora în mediul
universitar, ținând cont că este nevoie de
măsuri afirmative diferite pentru fiecare
dintre ele. Acestă măsuri trebuie să
urmărească îndepărtarea oricăror obstacole
ce pot sta în calea accesului și integrării
studenților sau cadrelor didactice în
comunitățile academice, indiferent de natura
lor. Putem vorbi aici de sprijin financiar
acordat anumitor grupuri vulnerabile, trasee
alternative de acces la învățământul superior,
materiale didactice și infrastructură adaptate
unor nevoi specifice ale studenților, servicii
de consiliere psihologică și orientare
profesională, măsuri de prevenire și
combatere
a
comportamentelor
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discriminatorii,
promovarea
toleranței,
diversității și dialogului intercultural în
mediul academic și multe altele. Aceste
politici trebuie definite în mod integrat,
pentru a putea oferi coerență procesului de
implementare a lor.
3. Analiza impactului politicilor de
echitate adresate grupurilor vulnerabile
din învățământul superior
Totodată, pentru a asigura eficiența acestor
politici este nevoie de analize periodice a
impactului lor, care să conducă la măsuri
strategice luate de instituțiile statului, în
special de Ministerul Educației. Aceste
evaluări trebuie să aibă la bază dovezi clare
și concrete care să poată arată evoluția în
ceea ce privește creșterea incluziunii sociale
în universități și combaterea discriminării. În
acest sens, colectarea de date despre
caracteristicile sociale ale comunității
academice – atât studenți, cât și cadre
didactice și personal administrativ, este
esențială pentru a putea avea o imagine
clară
a
reprezentării
grupurilor
vulnerabile
în
mediul
universitar.
Totodată, trebuie să ținem cont că există și
multe alte informații despre discriminarea
din
universități,
inclusiv
despre
reprezentarea anumitor grupuri vulnerabile
în mediul universitar, pe care nu le putem
afla printr-un proces simplu de colectare de
date din universități. De exemplu, este de
așteptat ca de teama stigmatizării sociale,
anumite persoane provenind din grupuri
vulnerabile să nu își declare apartenența la
acestea (în special în cazul grupurilor
vulnerabile față de care există un grad mare
de intoleranță – ex: persoanele LGBTQ,
persoanele de etnie romă etc.). Deși procesul
de colectare și prelucrare a datelor este
indispensabil pentru a putea avea o imagine
cât mai clară cu privire la discriminarea din

mediul universitar, analiza impactului
politicilor de incluziune socială și combatere
a discriminării ar trebui să exploreze și alte
aspecte – cum ar fi eficiența mecanismelor
de prevenire și sancționare a cazurilor de
discriminare din universități, eforturile
făcute de universități pentru promovarea
toleranței și diversității sau modul în care șiau adaptat infrastructura la diferite nevoi ale
studenților.
4. Înființarea unei substructuri în cadrul
Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice care să aibă ca scop
promovarea și sprijinirea egalității de
șanse și combaterea discriminării în
mediul universitar
Întrucât definirea grupurilor vulnerabile și a
politicilor de incluziune și protejare a lor în
mediul
universitar,
precum
și
responsabilitatea implementării lor și a
monitorizării impactului pe care îl produc
sunt procese complexe, care sunt dependente
unul față de celălalt, este recomandat să
existe o coordonare centralizată a lor.
Înființarea
unei
substructuri
a
Ministerului Educației care să aibă în
atribuții implementarea politicilor de
incluziune socială și combatere a
discriminării, precum și monitorizarea
impactului lor, ar putea reprezenta garanția
armonizării eforturilor făcute în acest sens și
ar contribui la asigurarea coerenței lor. Pe
lângă colectarea și prelucrarea de date din
universități, precum și realizarea unor
analize de impact ale eficienței politicilor
existente de incluziune și combatere a
discriminării, această structură ar putea oferi
și sprijin universităților pentru a putea
răspunde mai bine la provocările pe care le
întâmpină în activitățile pe care le au care
vizează antidiscriminarea. De exemplu, ar
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putea oferi oportunități de formare pentru
conducerile universităților și cadrele
didactice care să promoveze principiile
pedagogiei incluzive și să faciliteze
înțelegerea nevoilor diferitor grupuri
vulnerabile și modul în care acestea
trebuie abordate. De asemenea, ar putea
oferi consultanță și sprijin membrilor
comisiilor de etică din universități în
recunoașterea situațiilor de discriminare și
gestionarea corespunzătoare a lor.
5. Încheierea unui protocol de colaborare
între MENCS și C.N.C.D. în vederea
oferirii de consultanță și expertiză pe
tema politicilor antidiscriminare din
domeniul educației
Expertiza C.N.C.D. în domeniul combaterii
discriminării ar putea sprijini demersurile
MENCS de promovare a egalității de șanse
în domeniul educației, prin activități precum:
instruirea personalului din cadrul MENCS
cu competențe în domeniul politicilor de
echitate și nediscriminare precum și prin
oferirea de consultanță în vederea elaborării
politicilor în domeniu.
6. Includerea de ateliere de conștientizare
și informare cu privire la egalitatea de
șanse și combaterea discriminării în
cadrul programului de tabere oferit de
Ministerul Tineretului și Sportului
În procesul de promovare a egalității de
șanse și de combatere a discriminării în
mediul universitar poate fi angrenat și
Ministerul Tineretului și Sportului, prin
abordarea
acestor
subiecte
în
oportunitățile pe care le oferă studenților
sau tinerilor în general. De exemplu,
includerea în tematicile taberelor pe care le
oferă tinerilor a unor subiecte legate de
egalitate de șansă, toleranță, diversitate sau
dialog cultural ar putea contribui la

promovarea
unor
comportamente
nediscriminatorii în rândul tinerilor, la
creșterea gradului de conștientizare a
drepturilor și libertăților pe care le au sau la
cunoașterea instrumentelor la care pot apela
în cazul în care aceștia sunt victime ale
discriminării sau sunt martori la acestea.
La nivelul sistemul
universităților

de

finanțare

a

7. Includerea în sistemul de finanțare a
universităților de stat a unor indicatori de
echitate și combatere a discriminării
Sistemul de finanțare a universităților
determină sumele de bani pe care statul le
alocă anual universităților publice, pe baza
numărului de studenți și a unor indicatori
specifici. Întrucât sustenabilitatea financiară
este un aspect de mare interes pentru
universități, modul în care sistemul de
finanțare urmărește anumite caracteristici ale
universităților
influențează
decisiv
prioritizarea unor procese și activități în
detrimentul altora. Astfel, includerea în
metodologia de finanțare a universităților
a unor criterii care să urmărească
reprezentarea grupurilor vulnerabile în
corpul studențesc și profesoral, precum și
existența unor mecanisme de prevenire și
sancționare a atitudinilor discriminatorii
ar duce la o creștere a eforturilor și
resurselor investite de universități pentru
atragerea și susținerea grupurilor vulnerabile.
Este de așteptat ca acțiunile făcute de
universități pentru integrarea studenților din
anumite grupuri vulnerabile să presupună
costuri suplimentare și alocarea de personal
specializat, prin urmare o reformă a
sistemului de finanțare a universităților nu ar
însemna doar o dovadă că statul încurajează
universitățile spre anumite atitudini, ci ar fi
și o consecință normală a masificării
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învățământului universitar care a crescut
diversitatea populației de studenți și,
implicit, nevoile acestora. Diferite categorii
de studenți necesită diferite categorii de
cheltuieli. De exemplu, pentru studenții cu
dizabilități locomotorii este nevoie de
investiții în infrastructura universității pentru
a asigura accesul acestora la sălile de curs
(ex: rampe de acces, lifturi, amfiteatre
accesibile etc.), pentru studenții cu
dizabilități de vedere este nevoie de investiții
în traducerea materialelor de studiu în
alfabetul Braille, cât și de personal
specializat care să poată evalua cunoștințele
dobândite de studenți, pentru studenții cu
dizabilități de auz este nevoie de interpretori
pentru a traduce cursurile în limbajul
semnelor și pentru a-i sprijini în procesul de
evaluare, pentru studenții care sunt victime
ale cazurilor de discriminare poate fi nevoie
de servicii de consiliere psihologică, pentru
studenții cu copii se pot asigura servicii de
creșă, iar lista de investiții care pot fi făcute
pentru anumite categorii de studenți poate
continua.
Raportându-ne la metodologia de finanțare a
universităților de stat aplicată în prezent, se
remarcă două variante prin care aceasta
poate fi reformată:
1. Prin includerea unor coeficienți de
echivalare și de cost în finanțarea de bază
pentru studenții care provin din grupuri
vulnerabile;
Finanțarea de bază se alocă pe baza
numărului de studenți dintr-o universitate,
resursele financiare alocându-se diferențiat
pentru fiecare student, în funcție de ciclul de
studiu pe care îl urmează, specializarea sau
limba în care se desfășoară cursurile. Altfel
spus, prin includerea unui coeficient de
echivalare și de cost pentru studenții care
provin din grupuri vulnerabile, universitățile

ar urma să primească mai mulți bani din
bugetul de stat pentru fiecare astfel de
student înmatriculat.
2. Prin includerea unor indicatori de calitate
care să urmărească incluziunea grupurilor
vulnerabile în universități și existența de
mecanisme funcționale de prevenire și
sancționare a discriminării în finanțarea
suplimentară;
Finanțarea suplimentară a universităților se
alocă pe baza gradului de îndeplinire a unor
indicatori de calitate din universități. Altfel
spus, universitățile care atrag și susțin
grupuri vulnerabile – pot exista și targeturi
în acest sens (ex: minim 1% din studenți să
fie studenți cu dizabilități, minim 30% din
studenți să provină din mediul rural etc.), ar
urma să primească mai mulți bani.
La nivelul sistemul de asigurare a calității
în învățământul superior
8. Includerea unor indicatori de echitate și
combatere a discriminării în sistemul de
asigurare a calității în învățământul
superior
Un alt factor care influențează semnificativ
strategiile universitățior și modul în care se
raportează la diferite aspecte ale activitǎții
lor este sistemul de asigurare a calității.
Întrucât Agenția Română de Asigurare a
Calității în Învățământul Superior (ARACIS)
realizează evaluări ale caltății fiecărei
universități din România, cel puțin din 5 în 5
ani20, includerea unui standard și a unor

20

Conform Legii Educației Naționale, evaluări ale
calității universităților din România pot fi
realizate și de alte agenții de asigurare a calității
listate în Registrul European al Agențiilor de
Asigurare a Calității (EQAR), însă în ultimii 5 ani
numărul de universități care au apelat la acestea
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indicatori de performanță legați de
incluziunea grupurilor vulnerabile și
existența de mecanisme de prevenire și
sancționare a discriminării lor în
metodologia de evaluare externă a calității
ar putea determina universitățile să își
concentreze eforturile pentru rezolvarea
problemelor pe care le au în acest sens.
Având în vedere că odată cu adoptarea din
luna mai a acestui an a variantei revizuite a
Standardelor și Liniilor Directoare privind
Asigurarea Calității în Învățământul Superior
(ESG)21 de către Miniștrii Educației din
statele implicate în Procesul Bologna este
necesară o nouă dezbatere națională cu
privire la standardele și indicatorii de calitate
folosiți de ARACIS în procesele de evaluare
externă a calității pe care le realizează, este
un moment prielnic pentru includerea acestui
standard în viitoarea metodologie ARACIS.
Deși ESG nu prevăd în mod clar referințe la
problema discriminării, asta nu înseamnă că
agențiile de asigurare a calității nu pot
include în standardele și indicatorii pe care îi
folosesc aspecte ce țin de problemele
naționale cu care se confruntă sistemul de
învățământ superior, mai ales că documentul
european încurajează abordările care țin cont
de diversitatea contextului fiecărei țări din
Spațiul European al Învățământului Superior.
La nivelul universităților
9. Promovarea prevederilor legate de
egalitatea de șanse și combarea
discriminării, în rândul comunității
academice, cu accent pe instrumentele de
sesizare
a fost foarte scăzut, din cauza diferențelor mari
de tarife percepute în comparație cu ARACIS.
21
Standarde și Liniilor Directoare privind
Asigurarea Calității în Învățământul Superior, mai
2015

Întrucât multe din măsurile pe care
universitățile le pot lua pentru reducerea
fenomenului discriminării țin de autonomia
acestora, acestea pot da dovadă de atitudini
proactive în identificarea de soluții la
problemele pe care le au în ceea ce privește
incluziunea
socială
și
combaterea
discriminării.
Una dintre cele mai importante probleme cu
care se confruntă universitățile în acest sens
este lipsa de informare a membrilor
comunităților academice cu privire la
drepturile și libertățile pe care le au și
neconștientizarea
unor
situații
de
discriminare pe care le trăiesc sau la care
sunt martori. Dat fiind numărul mic de
sesizări venite din partea studenților și
cadrelor didactice, în ciuda faptului că
studiile de percepție arată un grad ridicat de
intoleranță fațǎ de grupurile minoritare,
putem concluziona că de foarte multe ori
studenții sau cadrele didactice nu
conștientizează că sunt martore a unor
situații de discriminare și nici nu cunosc cum
pot să le sesizeze. Acest lucru este favorizat
și de faptul că societatea, în general, a ajuns
să aibă un grad destul de mare de acceptare a
unor astfel de comportamente, drept dovadă
fiind o serie de expresii des întâlnite în
limbajul cotinian care sunt ofensatoare, dar
folosite cu regularitate fără a produce reacții
de respingere din partea celor din jur (ex: nu
fi țigan!, a te țigăni, a te îneca precum
țiganul la mal, a vorbi despre un lucru ca
fiind „prea gay”, a folosi termenul
„handicapat” în sens peiorativ etc.). Prin
urmare, un prim pas pe care ar trebui să îl
facă toate universitățile este promovarea în
mod ușor accesibil a prevederilor privind
egalitatea de șanse și formele și criteriile
de discriminare în rândul membrilor
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comunității academice, punând accent pe
instrumentele de sesizare pe care aceștia le
au la dispoziție. Este important ca în
procesul de sesizare și soluționare a cazurilor
de discriminare să se asigure protecția
identității victimelor pentru a evita
stigmatizarea lor, oferindu-se publicului larg
doar informații despre situație în sine.
Același principiu trebuie asigurat și în
momentul în care se oferă informații publice
despre grupurile vulnerabile din universitate,
evitându-se nominalizarea celor care fac
parte din ele.
10. Îmbunătățirea clarității prevederilor
legate de sesizarea și soluționarea
cazurilor
de
discriminare
în
regulamentele interne (Carta și Codul de
Etică)
Pe lângă promovarea reglementărilor în
vigoare, există multe situații în care acestea
trebuie rediscutate, pentru a atinge unele
aspecte care sunt omise sau pentru a oferi
mai multă claritate unor procese sau
reglementări. Toate universitățile au adoptat
Coduri de Etică, fie ca parte a Cartei, fie ca
anexă a acesteia, însă de foarte multe ori
acestea se concentrează pe definirea
principiilor generale de etică ce stau la baza
activității lor (incluzând în general și
egalitatea de șanse și antidiscriminarea),
oferind prea puține informații despre
modalitățile în care membrii comunităților
academice ar putea sesiza abaterile de la
normele de etică, respectiv cazurile de
discriminare, și care este procesul prin care
acestea sunt soluționate. Universitățile ar
trebui să dezvolte reglementări clare și
concrete, care să permită oricărui membru al
comunității academice să înțeleagă aceste
aspecte, fără prea multă dificultate. În plus,
cazurile soluționate ar trebui promovate,

împreună cu măsurile care s-au impus,
pentru ca membrii comunităților academice
să poată vedea că sesizările de discriminare
pe care le pot face sunt discutate și au o
finalitate.
11. Definirea de strategii și planuri
operaționale periodice pentru atragerea,
susținerea și protejarea studenților și
cadrelor didactice din grupuri vulnerabile
Un alt aspect important pe care universitățile
ar trebui să îl cunoască și înțeleagă este legat
de provocările pe care le au în ceea ce
privește atragerea, susținerea și protejarea
diferitor grupuri vulnerabile în mediul
universitar. Acestea trebuie să cunoască
informații despre caracteristicile propriului
corp studențesc și profesoral, să poată face
analiza evoluției în timp a acestora și să
depună eforturi pentru a înțelege provocările
pe care acestea le au și cum pot răspunde la
ele. Este recomandat ca universitățile să aibă
strategii și planuri operaționale pe termen
mediu și lung care să stabilească obiective
și targeturi concrente în sensul atragerii și
susținerii grupurilor vulnerabile, detaliind
eforturile pe care urmează să le desfășoare în
acest sens. Aceste strategii trebuie să prevadă
și structurile responsabile cu implementarea
acțiunilor dorite și monitorizarea impactului
lor.
12. Includerea responsabilității de
supervizare a implementării politicilor de
egalitate de șanse și antidiscriminare în
universitate în portofoliul unuia din
prorectorii universității
Pentru ca reglementările și politicile interne
privind egalitatea de șanse și combaterea
discriminării să fie implementate în mod
corespunzător și coerent, acestea trebuie
susținute și coordonate de conducerea
universității.
Astfel,
responsabilitatea
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supervizării
implementării
acestor
strategii și politici ar trebui inclusă în
portofoliul
unuia
din
prorectorii
universității.
13. Includerea informațiilor legate de
echitate și combatere a discriminării, în
raportul anual al rectorului
Întrucât Raportul anual al Rectorului este
unul dintre cele mai importante documente
publice care urmăresc aspecte legate de
activitatea pe care universitatea o desfășoară,
este recomandat ca acesta să conțină și
informații legate de accesul și performanța
grupurilor vulnerabile în universitate.
Universitățile ar trebui să colecteze date
relevante în acest sens. Aceste informații,
alături de strategiile de echitate și
combatere a discriminării și impactul lor
ar trebui să fie făcute publice și prezentate
în rapoartele anuale ale universității și în
raportul rectorului.
14. Includerea în cadrul modulului
psihopedagogic a unui curs care să
promoveze toleranța și diversitatea
Universitățile trebuie să își asume un rol
activ și în promovarea principiului egalității
de șanse la nivelul întregii societăți, educația
fiind cea care va defini valorile și principiile
care vor caracteriza următoarele generații.
Astfel, acestea ar trebui să se asigure că toate
procesele educaționale reflectă și vor
continua să reflecte valori ca toleranța,
diversitatea, respectul pentru alte culturi sau
dialogul intercultural și că viitoarele cadre
didactice își vor asuma un rol catalizator în
activarea acestor valori în rândul generațiilor
următoare de elevi sau studenți. Prin urmare,
includerea unui curs în cadrul modulelor
psihopedagogice
despre
diversitatea
societății și rolul educației în crearea de
societăți incluzive ar contribui pe de o parte

la promovarea acestor principii în rândul
corpului studențesc actual – care reprezintă
viitorii lideri ai societății, iar pe de altă parte
la crearea premiselor dezvoltării unor
viitoare cadre didactice care conștientizează
și înțeleg rolul pe care îl au în crearea unui
mediu nediscriminator în societate.
15. Includerea de cote minime de
reprezentare a femeilor în conducerile
universităților
Însă universitățile nu ar trebui doar să
promoveze valorile egalității de șanse și
tolerenței, ele însele ar trebui să reprezinte
modele de incluziune socială și deschidere
față toate grupurile vulnerabile din societate.
În contextul în care societatea discriminează
frecvent femeile atunci când vine vorba de
responsabilități manageriale, deși de mai
mulți ani există mai multe femei absolvente
de studii superioare decât bărbați,
universitățile ar trebui să fie un exemplu
pentru societate în ceea ce privește oferirea
de șanse egale femeilor cu cele ale bărbaților
atunci când vine vorba de ocuparea pozițiilor
de conducere. Din păcate acest lucru este
departe de a fi o realitate în acest moment,
pozițiile de conducere fiind dominate de
bărbați, de aceea se recomandă luarea unor
măsuri active care să scadă barierele pe
care le au de depășit femeile pentru a
accede
într-o
astfel
de
funcție.
Implementarea unui sistem care să conțină
cote de reprezentare a femeilor în structurile
de conducere a universităților (de exemplu
minim 40% din membrii structurilor de
conducere să fie femei) poate fi o soluție la
această problemă.
16. Dezvoltarea infrastructurii și a
resurselor de învățare pentru studenții cu
dizabilități, ținând cont de nevoile
specifice ale acestora
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O altă problemă importantă care necesită
rezolvare
urgentă
este
legată
de
infrastructura universităților, neadaptată
studenților cu dizabilități. Universitățile
trebuie să își dezvolte facilitățile și
resursele de învățare pe care le pun la
dispoziția studenților cu dizabilități, ținând
cont de diversele tipuri de dizabilități pe care
studenții sau angajații acestora le-ar putea
avea. În acest moment, de cele mai multe ori
universitățile își limitează eforturile de
susținere a studenților sau cadrelor didactice
cu dizabilități la construirea de rampe de
acces, fără să existe alte măsuri care să
asigure accesul și integrarea acestora în
procesele educaționale din universitate. Este
nevoie de lifturi pentru cei cu probleme
locomotorii, de băi speciale în universități și
cămine, de materiale de studiu pentru
studenții cu dizabilități de vedere sau auz, de
interpreți în limbajul semnelor pentru
traducerea cursurilor și examenelor orale
pentru studenții cu dizabilități de auz și/sau
vorbire, precum și alte dotări care trebuie
discutate în universități. Fără astfel de
reforme
de
infrastructură,
accesul
persoanelor cu dizabilități la învățământ
superior este aproape imposibil.
17. Încheierea de parteneriate strategice
între universități și instituții sau
organizații care activează în domeniul
egalității de șanse și antidiscriminării,
inclusiv cu organizații sindicale ale
cadrelor didactice și ale organizațiilor
studențești, pentru promovarea unui
mediu mai tolerant
În eforturile pe care universitățile le depun în
activitatea de promovare a egalității de șanse
și a antidiscriminării, acestea se pot folosi de
experiența și expertiza pe care alte
instituții și organizații o au în acest sens.
Se pot încheia parteneriate strategice care să

asigure organizarea de activități comune în
universități sau dezvoltarea unor politici de
ȋncurajare a participǎrii studenților din
grupuri minoritare la procesul educațional.
Pentru a înțelege mai bine nevoile și
interesele cadrelor didactice și ale studenților
și pentru a promova egalitatea de șanse în
rândul acestora, universitățile ar putea
colabora și cu organizațiile sindicale ale
profesorilor sau organizațiile studențești,
sprijinând inclusiv inițiativele proprii ale
acestora făcute în acest sens în universități.
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