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Cuvânt înainte

Politicile de echitate sunt esenþiale pentru învãþãmântul superior
românesc, iar studiul de faþã reprezintã o continuare a eforturilor
UEFISCDI de promovare a unor politici proactive privind echitatea în
învãþãmântul superior. Încã de la înfiinþare, instituþia noastrã a fost
preocupatã de dezvoltarea ºi evaluarea politicilor publice din învãþãmântul superior, realizând studii bazate pe evidenþe. Echitatea a fost
abordatã ºi în proiectele anterioare derulate de UEFISCDI, prin evaluarea situaþiei din învãþãmântul superior ºi fundamentarea de recomandãri
de politici ºi instrumente menite sã îmbunãtãþeascã contextul raportat.
În dezvoltarea documentelor de politici publice, am plecat de la
abordarea echitãþii în Procesul Bologna, reflectatã atât în comunicatele
ministeriale care o definesc ca fiind mãsura în care diversitatea corpului studenþesc reflectã diversitatea populaþiei de la admitere pânã la
finalizarea studiilor, cât ºi ca rezultat al activitãþii grupului de lucru
dedicat. Echitatea a fost un subiect recurent al Conferinþei Cercetãtorilor
Procesului Bologna (2011, 2014, 2017, 2020). În acest context, ne-am
preocupat de probleme precum tranziþia de la învãþãmântul preuniversitar la învãþãmântul superior, admiterea ºi accesul la învãþãmânt superior, reprezentarea grupurilor defavorizate, parcursul studiilor ºi abandonul ºi nu în ultimul rând, finalizarea cu succes a studiilor. Pentru
toate aceste provocãri, am evaluat instrumentele, politicile ºi modul lor
de implementare în România, raportându-ne în acelaºi timp la practicile
internaþionale.
România se confruntã cu o ratã mare de pãrãsire a ºcolii; doar 20%
dintr-o generaþie (urmãritã din clasa I pânã în primul an universitar) ajunge sã finalizeze primul an de învãþãmânt superior (UEFISCDI, 2018).
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Politici publice privind echitatea în învãþãmântul superior

Declinul demografic semnificativ, dar ºi o ratã mare de emigrare, inclusiv în rândul tinerilor, sunt elemente care au dus la scãderea populaþiei
studenþeºti. Pe de altã parte, România s-a angajat la o creºtere constantã a accesului la studiile superioare, pentru a atinge media asumatã la
nivel european de 40% absolvenþi din intervalul de vârste 30-40 de ani.
Pe fondul abandonului în învãþãmântul superior, de aproximativ 40%,
evaluarea impactului instrumentelor sociale precum bursele studenþeºti
reprezintã o necesitate. De asemenea, pentru a evalua implementarea
unei politici publice mãsurând succesul ºi identificând motivele nereuºitelor, este necesar ca o datã la câþiva ani sã fie realizatã o analizã
complexã pentru a vedea impactul acesteia ºi a decide ce este de fãcut
în continuare.
Studiul de faþã evalueazã politicile publice care au drept obiectiv încurajarea echitãþii în învãþãmântul superior – sistemul de burse sociale
ºi alocarea locurilor speciale pentru absolvenþii de licee din mediu rural
– ºi formuleazã recomandãri pentru viitor. Obiectivul acestor politici
publice este acela de creºtere a accesului elevilor din medii dezavantajate sau al celor cu probleme sociale la învãþãmântul superior, reducerea
abandonului universitar, creºterea numãrului de absolvenþi cu studii superioare, precum ºi contribuþia la o societate mai bunã, incluzivã,
echitabilã ºi educatã. Analiza anterioarã a sistemului de burse sociale a
fost realizatã în anul 2015 în cadrul proiectului „Internaþionalizare, echitate ºi management universitar pentru un învãþãmânt superior de calitate” (IEMU). În urma recomandãrilor, sistemul de burse s-a schimbat
atât din punct de vedere metodologic, cât ºi din perspectiva cuantumului burselor sociale. În acest context, studiul actual rãspunde nevoii de
a evalua modul în care modificãrile aduse au avut efect asupra creºterii
participãrii la învãþãmântul superior ºi a succesului academic. Studiul
publicat se bazeazã pe o metodologie actualizatã, inclusiv din perspectiva utilizãrii datelor relevante, disponibile în platformele actuale de
colectare a datelor de la universitãþi (ANS ºi RMU). Studiul relevã o îmbunãtãþire a modului în care universitãþile implementeazã ºi promoveazã
10
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Cuvânt înainte

politicile de echitate / de sprijin existente pentru studenþi, utilizând diverse modalitãþi precum mediul online, zona administrativã din universitate, caravane de promovare, ziua porþilor deschise, programe precum
universitãþile de varã º.a.m.d.
Creºterea cuantumului burselor, dar ºi modul de promovare a acestora, au contribuit la decizia studenþilor de a continua studiile ºi de a se
concentra asupra procesului educaþional, întârziind sau chiar evitând
angajarea pe perioada studenþiei.
Autorii studiului au formulat trei întrebãri de cercetare: cum au
evoluat numãrul de beneficiari ai burselor sociale, fondurile acordate de
universitãþi ºi cuantumul burselor sociale în ultimii cinci ani? În ce
mãsurã bursele sociale faciliteazã accesul candidaþilor proveniþi din
categorii sociale defavorizate în învãþãmântul superior? Cum este influenþatã performanþa ºcolarã de politica burselor sociale ºi în ce mãsurã
aceasta ºi-a atins scopul, de reducere a abandonului universitar ºi de
creºtere a ºanselor de absolvire pentru studenþii proveniþi din categorii
sociale defavorizate? Rãspunsurile la aceste întrebãri le considerãm relevante pentru dezvoltarea ulterioarã a instrumentelor de politici publice
în vederea reducerii inechitãþilor în învãþãmântul superior.
În mod similar, studiul referitor la politica publicã cu privire la alocarea locurilor speciale pentru absolvenþii de licee din mediu rural
vizeazã nivelul de absorbþie a acestor locuri în instituþiile de învãþãmânt
superior, mãsura în care performanþa ºcolarã a studenþilor proveniþi din
licee din mediul rural este influenþatã de aceastã politicã publicã, precum ºi mãsura în care politica publicã ºi-a atins obiectivul principal,
anume creºterea accesului la învãþãmântul superior al studenþilor din
mediul rural.
Studiile de faþã se adreseazã în egalã masurã celor care formuleazã
ºi adoptã politici publice, celor care le implementeazã, cât ºi beneficiarilor acestor politici.
ADRIAN CURAJ
11

