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Câteva idei în leg tur cu o nou politic de acordare
a burselor în înv

mâtul superior

În (edin)a sa din 18 sept. 2001, Consiliul Na)ional de Finan)are a
Înv/)/mântului Superior a luat în dezbatere: “Principiile elabor/rii unui nou sistem
pentru acordarea burselor în înv/)/mântul superior”.

I.

Constat ri (motiva ie)
1. În actuala componen)/ a popula)iei studen)e(ti din România, p/turile

defavorizate din punct de vedere social sunt foarte slab reprezentate. Statisticile arat/,
de exemplu, c/ doar 7% dintre absolven)ii de liceu (i doar 1% dintre licen)ia)i provin
din mediul rural.
2. Apreciind ca pozitiv/ recenta hot/râre a guvernului privind acordarea de
burse (pe baz/ de contract) pentru studen)ii cu domiciliul stabil în mediul rural, aceast/
hot/râre ar trebui raportat/, din punct de vedere al efectelor scontate, la realitatea
descris/ la punctul 1.
Într-adev/r, ini)iativa guvernului are în vedere cre(terea num/rului de
absolven)i care se întorc în mediul rural. Beneficiarii acestui tip de burs/ se angajeaz/,
prin contract, ca dup/ terminarea studiilor s/ profeseze în înv/)/mântul rural, în
specialit/)ile pentru care s-au preg/tit, pentru o perioad/ de timp cel pu)in egal/ cu
perioada studiilor. Or, cei ce vor semna astfel de contracte, vor proveni din procentul de
1% licen)ia)i ce provin din mediul rural (una din condi)ii fiind aceea de a avea
domiciliul stabil în mediul rural). Num/rul lor va fi deci, fatalmente, foarte mic.
Influen)a acestei hot/râri în acoperirea nevoii de cadre din mediul rural se va face
sim)it/ doar dup/ scurgerea unui num/r apreciabil de ani.
3. Din punctele 1 (i 2 rezult/ c/ problema

central/ const/ în crearea

condi)iilor care s/ sporeasc/ accesul la înv/)/mântul liceal (i la cel superior al tinerilor
ce provin din p/turile defavorizate din punct de vedere social (în particular, din mediul
rural).
Trebuie conceput, a(adar, un program coerent, de mare anvergur/, care s/ înceap/ de la
baza înv/)/mântului românesc. Diverselor m/suri sectoriale (cum ar fi o nou/ politic/

3

de acordare a burselor (i, în cadrul acestei politici, recenta hot/râre de guvern) trebuie s/
li se asigure o convergen)/ pe care numai o strategie global/, clar (i riguros conceput/, o
poate garanta.
4. Datorit/ fenomenului descris la punctul 1, suntem într-o situa)ie ne-natural/:
categoriile defavorizate aduc, prin plata impozitelor, o contribu)ie semnificativ/
la constituirea fondului de burse;
copiii provenind din aceste p/turi sociale au acces foarte limitat în înv/)/mântul
superior;
În consecin)/ categoriile

sociale defavorizate sus)in, cu o pondere

semnificativ/, plata burselor pentru studen)i ce nu provin din aceste (categorii) sociale.
II. În vederea realiz/rii egalit/)ii (anselor de acces în înv/)/mântul superior (i a
echit/)ii sociale, CNFIS propune urm/toarele principii pentru elaborarea unui nou
sistem de acordare a burselor în înv/)/mântul superior de stat:
1. Au acces la burse atât studen)ii subven)iona)i de la bugetul de stat cât (i cei în
regim “cu tax/”;
2. Pentru studen)ii primului an de studii, bursele se vor acorda numai dup/ criterii
sociale ;
3. Începând cu anul al doilea criteriile sociale vor fi asociate cu criterii de
performan)/ profesional/. O limit/ superioar/ a venitului pe membru de familie
(de exemplu, salariul mediu pe economie) va fi fixat/ drept criteriu social pentru
accesul la acest tip de burs/.
Criteriul de performan)/ profesional/ va fi corelat cu (dependent de) cel social.
De exemplu, pentru studen)ii ce provin din familii la care venitul mediu pe membru de
familie este sub salariul minim pe economie, promovarea în anul academic viitor poate
fi considerat/ suficient/ pentru acordarea (men)inerea) bursei sociale (se are în vedere
faptul c/ pentru ace(ti studen)i bursa este, practic, singura surs/ financiar/ care ar
permite continuarea studiilor).
4. Bursele de merit vor fi acordate independent de criteriul social.
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III.

Despre criteriile sociale.

Acestea pot fi, în ordine cresc/toare, salariul minim pe economie, salariul
mediu pe economie, sau rafin/ri ale intervalelor determinate de doi parametri succesivi
(de exemplu, între salariul minim (i cel mediu pe economie) dac/ este cazul.
IV.

Despre cuantumul diverselor tipuri de burse.

1. Bursele sociale acordate studen)ilor ce provin din medii defavorizate (sub salariul
minim pe economie) vor acoperi în întregime cheltuielile de între inere (din nou, se
are în vedere c/ pentru ace(ti studen)i bursa este unica surs/ de finan)are a studiilor).
2. Pentru studen)ii ce provin din familii în care venitul mediu pe membru de familie se
situeaz/ între salariul minim (i cel mediu pe economie, se poate stabili o gril/ a
cuantumului bursei de studii determinat/ de doi parametri esen)iali:
venitul pe membrul de familie (i
performan a academic .
Ideea este ca celor ce se afl/ într-o vecin/tate suficient de fin/ a salariului
minim pe economie s/ li se impun/ performan)e academice nu cu mult mai severe decât
celor ce provin din familii la care venitul este sub salariul minim. Cuantumul acestui tip
de burs/ nu va dep/(i cuantumul bursei acordate celor ce provin din familii la care
venitul este sub salariul minim pe economie.
3. Studen)ii ce provin din familii la care venitul pe membru de familie dep/(e(te salariul
mediu pe economie vor avea acces doar la bursele de merit ce se vor acorda exclusiv
pe criterii de performan)/ academica. Cuantumul bursei de merit nu se coreleaz/ cu cel
al altor categorii de burse, dar nu va dep/(ii salariul preparatorului universitar.
V. Principii generale privind structura fondului de burse la nivelul universit ii.
Din fondul total de burse al universit/)ii, 50% se repartizeaz/ pentru bursele
sociale (i 50% pentru bursele de studiu (i cele de merit.
Repartizarea fondului de burse sociale pe facult/)i se face propor)ional cu num/rul
studen)ilor eligibili pentru aceast/ categorie de burse, în baza criteriilor enun)ate mai
sus.
Repartizarea pe facult/)i a fondurilor pentru bursele de studii (i de merit se face
propor)ional cu num/rul studen)ilor eligibili pentru aceast/ categorie de burse.
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Not : prin student eligibil se în)elege studentul care îndepline(te criteriile
stabilite de universitate pentru respectiva categorie de burse.
Dac/ fondul de burse sociale nu se poate distribui în totalitate studen)ilor eligibili de la
nivelul universit/)ii, diferen)a r/mas/ se adaug/ la fondul pentru burse de studiu (i de
merit (i se repartizeaz/ pe facult/)i în func)ie de regulamentele specifice aprobate de
senatul fiec/rei universit/)i.
Fondurile de burse aferente fiec/rei categorii se pot suplimenta din veniturile
ob)inute din taxele de studii (i alte veniturii proprii, în raport cu regulamentele specifice
ale universit/)ilor.
VI. Detaliile metodologice urmeaz/ a fi elaborate la nivelul fiec/rei universit/)i. Exist/
multe lucruri ce se cer l/murite. Important este ca, într-o prim/ faz/, s/ se cad/ de acord
asupra principiilor generale (i toate deduc)iile s/ se fac/ pornind de la aceste principii.
Nu este exclus ca analiza detaliat/ ce va urma s/ nuan)eze aceste principii generale.
Esen)a lor trebuie îns/ conservat/.
VII. Promovarea noului sistem de acordare a burselor trebuie bine preg/tit/.
Principiile generale trebuie dezb/tute într-o transparen)/ total/ în instan)ele universitare,
în cadrul organiza)iilor studen)e(ti, în mass-media. Este un subiect sensibil, motiv
pentru care cei angaja)i în dezbaterea lui trebuie s/ st/pâneasc/ bine lucrurile, s/ aib/ o
foarte bun/ capacitate de în)elegere, de argumentare, de nuan)are.

