Recomandări ale Adunării Generale (AG)
a Uniunii Studenților din România - Arad

Rezoluție nr. 1, AG XXXII, Septembrie 2013

I.

Sistemul de credite pentru voluntariat în universități

Uniunea Studenților din România (USR) susține implementarea Art. 203 alineatul (9) din
Legea Educației Naționale, în care se stipulează că “Studenţii pot participa la acţiuni de
voluntariat, pentru care pot primi un număr de credite de studii transferabile, în condiţiile
stabilite de Carta universitară”. În baza articolului menționat, USR propune universităților
din România:
1. Stabilirea de comisii la nivelul fiecărei facultăți, formate din 2 reprezentanți ai
studenților (unul din Consiliul Facultății și unul din partea organizației
constituite legal la nivelul facultății) și un reprezentant din partea Decanatului
care să atribuie creditele pentru voluntariat;
2. În vederea obținerii creditelor pentru voluntariat, studenții trebuie să susțină un
interviu și să prezinte un portofoliu de activități în fața comisiei constituite la
nivel de facultate.
3. Studenților voluntari admiși li se vor atribui 2 credite/semestru, iar la finalul
ciclului de studii, un supliment de diplomă care certifică activitatea de
voluntariat;
II.

Incluziunea socială în învățământul superior

Studenții români consideră că sistemul de educație actual nu este adaptat nevoilor tinerilor
și nici cerințelor pieței muncii. Se pune în continuare prea mult accent pe informații teoretice
în detrimentul dezvoltării de abilități practice, iar obiectivul este obținerea de calificări și
mai puțin obținerea de competențe.
Uniunea Studenților din România consideră prioritară reforma în sistemul educațional și
transformarea acestuia într-un sistem practic, flexibil, concentrat pe procesul de învățare și
atractiv pentru studenți și elevi. Susținem în continuare adaptarea curriculei universitare,
astfel încât studenții să poată căpăta mai multă formare practică și abilități de viață și să
poată accesa cât mai multe oportunități educaționale.
1. Dezvoltarea centrelor de orientare în carieră în cadrul unităților de învățământ
preuniversitar și a centrelor de consiliere profesională în mediul universitar,

prin programe de finanțare sustenabilă, astfel încât să existe o coerență în
informarea și consilierea elevilor și studenților cu privire la viitoarea carieră.
2. Crearea unui parteneriat real între universități și companii și promovarea
programelor de practică și internship, precum și crearea cadrului legal pentru
recunoașterea perioadei de internship ca experiență de muncă, pentru o mai
bună tranziție de la școală la viața activă.
3. Mărirea numărului de burse sociale și creșterea subvenției pentru cămine și
cantine, pentru a putea acoperi costurile legate de studii, cât și sprijinea
dezvoltării infrastructurii universitare – cămine, cantine, săli de sport, cabinet
merdicale.

III.

Sănătate și sport în învățământul superior

1. Sprijinirea și încurajarea universităților în vederea să creării condițiilor propice
pentru sănătatea publică (spații de recreere, spații de fumat distincte, dotări
igienico-sanitare propice, asigurarea unei alimentații și hidratări adecvate în
unitațile specializate etc.);
2. Oferirea de facilități și gratuități studenților pentru utilizarea bazelor sportive,
atât în afara orelor de curs obligatorii sau opționale și inclusiv prin parteneriate
cu mediul privat;
3. Suplimentarea fondurilor din sistemul sanitar și ridicarea plafonului de
salarizare a medicilor rezidenți.

IV.

Imaginea tinerilor lideri din Romania. Lucrul cu tinerii.

1. Inițierea și încurajarea programelor de schimburi de experiență și schimb de
bune practici, între tinerii lideri din România și cei din celelalte țări;
2. Înființarea unei “Școli naționale de dezvoltare personală și stimulare a
creativității” și a unei “Școli de lideri & leadership”;
3. Crearea unei comunități naționale de tineri lideri, în care criteriile de selecție să
fie date de comunitate însăși;
V.

Strategia de tineret

Aflată în dezbatere publică, strategia de tineret a fost unul dintre principalele documente pe
care liderii studenților le-au dezbătut în ultimele 3 luni. Astfel, USR a organizat atât dezbateri
naționale, cât și focus grupuri cu experți de tineret pentru a oferi un feedback real pe strategia

ce va fi asumata de Guvern în perioada următoare. Primele trei propuneri cele mai votate în
cadrul Adunării Generale au fost:
1. Realizarea unui ghid de educație politică pentru a explica mecanismele de
funcționare a societății civile, în vederea creșterii gradului de implicare civică în
rândul studenților;
2. Promovarea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, prin înființarea și
promovarea unei “Școli naționale de antreprenoriat” gestionată de ONGT-uri;
3. Promovarea culturii în rândul tinerilor, prin campanii de promovare a
consumului de cultură în parteneriat cu CNA și mass-media

