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In absenþa acestei crize a diplomelor, crizã
ce ameninþã sã devinã începutul unui adevãrat
seism social, prin implicaþiile pe care le are
asupra întregului sistem de învãþãmânt ºi a
celorlalte sisteme sociale, cu care el este conjugat
organic, în absenþa acestor nefericite
evenimente, probabil cã Asociaþia Absolvenþilor
(denumita pe scurt AAUSH) nu s-ar fi înfiinþat.
Apariþia AAUSH a fost o consecinþã fireascã,
un rãspuns natural ºi obligatoriu al absolvenþilor
ºi studenþilor actuali ai Universitãþii Spiru Haret,
la declaraþiile ºi deciziile MECI din ultimele 10
zile; acestea au bulversat viaþa a peste 100.000
de absolvenþi din promoþiile 2007  2009 inclusiv,
culminând cu mãsura abuzivã de restricþionare a
participãrii la examenele de titularizare a cadrelor
didactice ºi de respingere a dosarelor cu diplome
de licenþã USH. Nici nu mai vorbim de modul
incalificabil în care s-a pus în practicã aceastã
restricþie în unele locuri din þarã, prin scoaterea
din examen a absolvenþilor USH cu jandarmii !
Asta da mãsurã: jandarmi versus profesori !
Ne întrebãm stupefiaþi ce soluþii de viitor rezervã
executivul rezolvãrii problemelor acute din
sãnãtate, administraþie, justiþie, care încet-încet
ori mai degrabã repede-repede, ameninþã sã
paralizeze în curând, funcþionarea cursivã a
societãþii româneºti; o societate în care
anomaliile au cãpãtat, prin repetare cotidianã,
un statut de normalitate ce a rãsturnat valorile,
înfãþiºându-ne, tot mai des, nouã, cetãþenilor, nu
imaginea unui stat de drept modern, ci caricatura
jalnicã a unei democraþii bolnave cronic.

Pentru informarea corectã a absolvenþilor ºi studenþilor, a opiniei publice,
cu privire la legalitatea funcþionãrii Universitãþii Spiru Haret
CONFERINÞA DE PRESÃ  20 iulie 2009, susþinutã de

preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. BONDREA

Este prima mea întâlnire cu
reprezentanþii mass-media, pe care-i
apreciez ºi îi stimez.
Având în vedere articolele ºi dezbaterile
din mass-media cu privire la legalitatea
funcþionãrii Universitãþii Spiru Haret,
pentru informarea corectã a absolvenþilor
ºi studenþilor acestei instituþii, dar ºi a
opiniei publice, în general, doresc sã
comunic urmãtoarele:
1. Universitatea Spiru Haret, instituþie
de învãþãmânt superior, persoanã juridicã
de drept privat, având caracter nonprofit,
a funcþionat legal de la constituirea sa, în
1991. Specializãrile/programele de studii
din structura Universitãþii au parcurs,
potrivit legii, etapele evaluãrii externe, de
cãtre instituþiile abilitate din România
CNEAA/ ARACIS, în vederea obþinerii
acreditãrii sau autorizãrii de funcþionare
provizorie.
50 de specializãri/programe de studii au
fost cuprinse în Legea nr. 443/2002 sau în
Hotãrâri de Guvern, specializãrile Studii
culturale ºi Comunicare ºi Relaþii Publice
primind avizul favorabil al ARACIS de
autorizare de funcþionare provizorie.
Universitatea Spiru Haret a fost înfiinþatã
ºi acreditatã prin Legea nr. 443 din 5 iulie
2002, publicatã în Monitorul Oficial nr. 491
din 9 iulie 2002, ceea ce i-a conferit dreptul
de a organiza examen de licenþã/diplomã
ºi de a elibera diplome, necontestate, pânã
în aceastã lunã, de nicio autoritate, din þarã
ºi din strãinãtate.
Conform prevederilor art. 60(3) din
Legea învãþãmântului nr. 84/1995,
republicatã, Diplomele ºi certificatele de
studii eliberate de instituþiile de învãþãmânt
superior, în condiþiile legii, pentru aceeaºi
specializare sunt echivalente, indiferent de
forma de învãþãmânt absolvitã. Deci nu
existã nicio diferenþã în privinþa
conþinutului ºi calitãþii procesului de
învãþãmânt între cursurile de zi, seral, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã. Diferã doar
forma de organizare: unele se desfãºoarã
ziua, altele seara, altele presupun frecvenþa
redusã iar altele sunt la distanþã. Prin
urmare, diplomele obþinute sunt
echivalente, având aceeaºi valoare.
Ca urmare, diplomele de licenþã/
diplomã, eliberate de Universitatea Spiru
Haret, sunt legale, întrucât absolvenþii au
parcurs ºi finalizat studiile la specializãri
acreditate sau autorizate ºi au promovat
examenul de licenþã/diplomã. Instanþele
judecãtoreºti sunt singurele autoritãþi care
se pot pronunþa asupra legalitãþii sau
nelegalitãþii unei diplome. Ministerul
Educaþiei nu are nicio calitate, conferitã de
lege, în acest domeniu.
2. Hotãrârea de Guvern nr. 749 din 24
iunie 2009, publicatã în Monitorul Oficial
nr. 465 din 6 iulie 2009, a eliminat, din
Anexa nr. 3, Universitatea Spiru Haret,
stabilind, în acest mod, interdicþia de a

organiza admitere pentru anul de învãþãmânt
2009-2010.
Nota nr. 1, cuprinsã în Anexa nr. 3, în care
se motiveazã eliminarea Universitãþii Spiru
Haret, contravine prevederilor legale, precum
ºi caracterului executoriu al Hotãrârii
judecãtoreºti nr. 3326 din 2.XII.2008 a Curþii
de Apel Bucureºti.
În declaraþiile ºi intervenþiile sale,
Doamna Ministru Ecaterina Andronescu
susþine, în mod abuziv ºi nelegal, cã instanþa
judecãtoreascã a stabilit cã Universitatea
Spiru Haret sã nu facã parte din structura
Hotãrârii de Guvern nr. 676/2007 ºi a
Hotãrârii de Guvern nr. 635/2008, la cererea
sa, interpretând Hotãrârea judecãtoreascã
împotriva intereselor ºi drepturilor legitime
ale Universitãþii. Este ca ºi cum Universitatea
Spiru Haret ar fi solicitat acordul instanþei
pentru a se sinucide.
Curtea de Apel Bucureºti a stabilit, însã,
cã Universitatea Spiru Haret trebuie sã fie
cuprinsã în Hotãrârea de Guvern nr. 676/2007
ºi în Hotãrârea de Guvern nr. 635/2008, dar
în acord cu structura aprobatã de Senatul
universitar, fiind nelegalã modificarea de
cãtre Guvern a acesteia.
Hotãrârea de Guvern nr. 749/2009
reprezintã un act administrativ prin care se
încalcã drepturile ºi interesele legitime ale
Universitãþii Spiru Haret, în mod flagrant,
atât prin nerespectarea dispoziþiilor legale
prin care a fost acreditatã aceastã instituþie
ºi neincluderea, în sistemul de învãþãmânt, a
specializãrilor ºi formelor de învãþãmânt
decise, în mod autonom, de Senatul
universitar, cât ºi prin nerespectarea
deciziilor definitive ºi irevocabile ale
instanþelor judecãtoreºti, care au stabilit
obligaþia Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii de a respecta autonomia universitarã
a acestei instituþii de învãþãmânt superior.
Precizez cã aceastã Hotãrâre de Guvern
a fost adoptatã în contradicþie cu normele de
tehnicã legislativã, întrucât lipseºte avizul
Ministerului Justiþiei ºi Libertãþilor
Cetãþeneºti. Nerespectarea normelor de
tehnicã legislativã contravine atât
prevederilor cuprinse în Legea nr. 24/2000,
cât ºi prevederilor constituþionale cuprinse în
art.1 alin.5, care stabilesc cã respectarea
legilor este obligatorie. Încãlcarea acestor
dispoziþii legale ºi constituþionale atrage dupã
sine nulitatea actului administrativ respectiv.
3. Universitatea Spiru Haret a organizat
formele de învãþãmânt la distanþã ºi cu
frecvenþã redusã, respectând strict
prevederile art. 60(1) din Legea
învãþãmântului nr . 84/1995, republicatã, care
stabilesc:
Activitatea didacticã se poate organiza
în urmãtoarele forme: de zi, seral, cu
frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de
învãþãmânt seral, cu frecvenþã redusã ºi la
distanþã pot fi organizate de instituþiile de
învãþãmânt superior care au cursuri de zi.
Dupã cum rezultã din aceste dispoziþii
legale, activitatea didacticã se poate organiza

la formele seral, cu frecvenþã redusã ºi la
distanþã, dacã este îndeplinitã o singurã
condiþie, respectiv instituþia de învãþãmânt
superior sã organizeze cursuri de zi, condiþie
îndeplinitã integral de Universitatea Spiru
Haret. În acelaºi sens sunt ºi dispoziþiile art.
29 alin.3 din Legea nr. 87/2006 privind
asigurarea calitãþii educaþiei, care stabilesc cã
evaluarea ºi acreditarea se fac pentru fiecare
program din ciclul de licenþã care duce la o
calificare universitarã distinctã, lãsând,
astfel, la latitudinea universitãþilor opþiunea
organizãrii formelor de învãþãmânt.
Doamna ministru Ecaterina Andronescu
a iniþiat ºi promovat, însã, Hotãrârea de
Guvern nr 1011/2001 ºi Hotãrârea de Guvern
nr. 749/2009, prin care se impun autorizarea
ºi acreditarea formelor de învãþãmânt la
distanþã ºi cu frecvenþã redusã, ignorând cu
desãvârºire conþinutul art. 60 (1) din Legea
învãþãmântului ºi conþinutul legal al
principiului autonomiei universitare,
garantat de Constituþie.
În acest fel, pe baza unor dispoziþii
nelegale, CNEAA/ARACIS ºi Ministerul
Educaþiei au impus universitãþilor
autorizarea ºi acreditarea formelor de
învãþãmânt la distanþã ºi cu frecvenþã redusã,
continuând sã perceapã taxe nelegale. Se pune
întrebarea: Ce s-a întâmplat cu aceste
venituri ilicite?
Prin Decizia nr. 3326 din 2.XII.2008,
Curtea de Apel Bucureºti constatã dreptul
Universitãþii Spiru Haret de a organiza
forme de învãþãmânt cu frecvenþã redusã ºi
la distanþã, întrucât sunt îndeplinite condiþiile
prevãzute de art.60 alin.1 din Legea
învãþãmântului nr. 84/1995, cu modificãrile
ulterioare.
În consecinþã, Universitatea Spiru Haret
a procedat legal în organizarea formelor de
învãþãmânt la distanþã ºi cu frecvenþã redusã,
Hotãrârile de Guvern adãugând/modificând/
completând nepermis la lege.
4. Centrele pentru învãþãmânt la distanþã
ale Universitãþii Spiru Haret, aflate în
reºedinþele de judeþ din þarã ºi în mari
metropole occidentale, nu sunt facultãþi ºi nici
specializãri/programe de studii din cadrul
acestora. Ele dispun de dotarea necesarã
pentru a facilita studenþilor, din zona
respectivã, interacþiunea on-line cu profesorii
ºi accesul la examene, fãrã a fi nevoiþi sã se
deplaseze din localitate. Centrele sunt menite
sã deserveascã toate facultãþile ºi
specializãrile din Universitatea Spiru Haret,
fãrã a fi unitãþi de învãþãmânt, ci doar
platforme tehnologice, cu administraþia ºi
asistenþa tehnicã necesare. În consecinþã,
Centrele nu au nevoie de niciun fel de
acreditãri academice.
Faptul cã procesul de învãþãmânt, de la
studiu pânã la examinare, se desfãºoarã online, este legal ºi în folosul învãþãmântului,
iar acest lucru este atestat de experienþa celor
mai mari universitãþi din Europa ºi din lume.
Acest fapt contribuie la creºterea
accesibilitãþii programelor de învãþãmânt
superior ºi este în interesul cetãþenilor
României. De asemenea, este legal ºi în
interesul studenþilor ca Universitatea Spiru
Haret sã asigure celor înscriºi la o facultate,
având sediul în Bucureºti, Braºov, Constanþa,
Craiova, Râmnicu Vâlcea, Câmpulung
Muscel ºi Blaj, accesul, pe plan local, la
tehnologia necesarã învãþãmântului on-line,
suplinind, astfel, grava subdezvoltare a
comunitãþilor locale, din acest punct de
vedere. Dacã fiecare student ºi fiecare român
ar avea acces on-line, de la el de acasã, la un
program de învãþãmânt, Centrele noastre
pentru învãþãmânt la distanþã nu ar mai fi
necesare. De exemplu, în S.U.A., toþii studenþii
de la forma de învãþãmânt la distanþã au
calculatoare la domiciliu, acces on-line ºi, ca
atare, nu trebuie sã se deplaseze pentru
pregãtire ºi evaluare.
5. Calitatea procesului de învãþãmânt a
constituit preocuparea centralã a
Universitãþii Spiru Haret, încã de la înfiinþare.
În acest scop, Universitatea a fãcut eforturi
substanþiale pentru a asigura cele mai bune

condiþii desfãºurãrii procesului de
învãþãmânt: crearea unei baze materiale
proprii solide, investiþii de zeci de milioane
de euro în tehnicã ºi tehnologii moderne,
de pregãtire ºi evaluare, televiziune, radio,
reþea de 10.000 de calculatoare, racordate
la Internet, platformã proprie de e-learning
Blackboard, douã linii tipografice
performante etc. Afluxul mare de studenþi
la Universitatea Spiru Haret s-a datorat
tocmai creãrii acestor condiþii, dar ºi a altor
facilitãþi de care s-au bucurat: taxe de
ºcolarizare moderate, pãstrate la acelaºi
nivel mai mulþi ani, cu posibilitatea
achitãrii în trei rate, burse de merit ºi
sociale, cazare în cãminele proprii,
oportunitãþi de recreere ºi divertisment. În
pofida numãrului mare de studenþi,
exigenþa în privinþa pregãtirii ºi evaluãrii
a crescut continuu, eliminându-se, practic,
frauda ºi corupþia.
Universitatea Spiru Haret a demonstrat
cã se poate asigura un proces de învãþãmânt
de înaltã calitate ºi dacã existã un numãr
mare de studenþi. Dovada o constituie
rezultatele deosebite ale absolvenþilor
noºtri în competiþia de pe piaþa muncii.
Acolo se verificã valoarea ºi nivelul
pregãtirii, pe piaþa muncii.
6. Potrivit prevederilor art. 26 alin.1 din
Legea nr. 87/2006 privind asigurarea
calitãþii educaþiei, pentru o evaluare
externã a calitãþii obiectivã, corectã,
transparentã, Universitatea Spiru Haret
s-a adresat unor organisme de asigurarea
calitãþii independente, precum Asociaþia
Universitãþilor Europene (EUA), începând
cu anul universitar 2007-2008. Primele
etape ale evaluãrii externe a calitãþii la
Universitatea Spiru Haret s-au derulat în
toamna anului 2008 ºi în iarna anului 2009.
La intervenþia autoritãþilor româneºti 
Ministerul Educaþiei ºi ARACIS  acest
proces de evaluare externã a fost suspendat
pânã la data de 31 octombrie a.c.
În acelaºi timp, Universitatea Spiru
Haret a solicitat evaluarea externã a
calitãþii de cãtre o agenþie internaþionalã,
înscrisã în Registrul european al agenþiilor
de asigurare a calitãþii în învãþãmântul
superior, fiind inclusã, în programul
acesteia, pentru anul de învãþãmânt 20092010.
7. Prin Ordinul de serviciu nr. 12650 din
15.07.2009, aprobat de doamna ministru
Ecaterina Andronescu, începând cu data de
16 iulie 2009, în Universitatea Spiru Haret
se aflã o echipã de control, care a fost
primitã de conducerea Universitãþii ºi, în
prezent, îºi desfãºoarã activitatea. Nu avem,
pentru nimeni, niciun secret.
În concluzie, la întrebarea: De ce a fost
eliminatã Universitatea Spiru Haret din
competiþia de pe piaþa educaþionalã, în
acest an?, rãspunsul este: pentru cã
Universitatea Spiru Haret s-a dovedit a fi,
în ultimii ani, cel mai redutabil competitor.
Prin eliminarea Universitãþii Spiru Haret,
se lasã câmp liber învãþãmântului superior
de stat privat neconstituþional ºi nelegal.
Dupã cum cunoaºteþi, potrivit art.32 (4)
din Constituþia României, Învãþãmântul de
stat este gratuit, potrivit legii. Art. 7 (1) din
Legea învãþãmântului prevede cã
Învãþãmântul de stat este gratuit , însã
aceeaºi lege stabileºte, la art. 15 (3), cã
Privatizarea instituþiilor ºi a unitãþilor de
învãþãmânt este interzisã. Deci, acest
învãþãmânt privat al statului funcþioneazã
nelegal, încasând sume uriaºe din taxele de
ºcolarizare, sume care nu merg la bugetul
statului ºi pot deveni surse de venituri ilicite.
În încheiere, doresc sã exprim cele mai
calde mulþumiri absolvenþilor, studenþilor,
cadrelor didactice, întregii noastre
comunitãþi universitare, tuturor celor care,
în aceastã perioadã, au fost alãturi de
Universitatea Spiru Haret ºi au susþinut-o.
Vã mulþumesc ºi dumneavoastrã,
pentru cã aþi dat curs invitaþiei noastre.

In acest context ºi ca reacþie naturalã de
rãspuns la mãsurile de cârpire nesfârºitã a
greºelilor trecute, ale tuturor celor ce au gestionat
guvernarea, administrând astfel ºi învãþãmântul
românesc din ultimii 20 de ani, s-a coagulat
iniþiativa înfiinþãrii Asociaþiei Absolvenþilor
Universitãþii Spiru Haret.
Scopul imediat ºi prioritar al Asociaþiei este
rezolvarea în favoarea membrilor sãi a situaþiei
de crizã generate de nerecunoaºterea
valabilitãþii diplomelor de licenþã, emise de
Universitatea Spiru Haret ºi de invalidarea
examenelor de licenþã sustinuþe în 2009. Pentru
gestionarea acestei situaþii, AAUSH va înainta
acþiune în instanþã, prin constituire ca parte
civilã împotriva MECI sau a oricãrei
persoane fizice ori juridice care lezeazã în
mod abuziv ºi discriminatoriu interesele
membrilor sãi.
Plecãm de la convingerea cã autoritãþile
statului înþeleg amploarea acestei crize a
diplomelor ºi vor gãsi o soluþie realã de
rezolvare, pentru a evita un seism social într-o
perioadã ºi aºa dificilã, de crizã economicã.
Nu putem accepta soluþiile propuse de
MECI, prin persoana doamnei ministru
Andronescu, soluþii care încalcã principii
fundamentale de drept, bazându-se exclusiv pe
temeiul respectãrii legalitãþii formale.
Nu trebuie uitat nici un moment cã în aceastã
situaþie nefericitã s-a ajuns prin neglijenþa MECI
pe parcursul anilor 2005  2009 ºi este de
neacceptat ca în calitate de coresponsabil la
aceste erori, MECI sã punã la platã absolvenþii
ºi studenþii, adicã tocmai pe cei care suportã
efectele unei administrãri defectuoase în
domeniu, ca sã nu spunem corupte.
Nu putem accepta statutul de victime
colaterale, aºa cum cu cinism ºi iresponsabilitate
ne denumesc o parte a presei ºi chiar reprezentanþi
ai instituþiilor oficiale în discursul lor.
Din câte ºtim, România nu se aflã în niciun
conflict deschis pe teritoriul ei, pentru a avea
cetãþeni în situaþia de victime colaterale. Singurul
conflict este cel între iniþiativa de modernizare ºi
actualizare a învãþãmântului românesc ºi gândirea
caducã, uzatã moral a celor care ar trebui sã
gestioneze acest proces de modernizare; conflict
între dreptul individului la instruire permanentã
ºi nediscriminatã, recunoscut de toate prevederile
ºi normele internaþionale de educaþie ºi interesele
meschine, pecuniare, politice, aflate din pãcate
la cârma societãþii , uitându-se în mod ruºinos cã
interesul suprem în guvernare trebuie sã fie binele
social.

Acest deziderat nu se poate realiza însã prin
sacrificarea arbitrarã a persoanei pe un altar
strãin valorilor democratice.
Nici un moment nu poate fi pusã în
discuþie atitudinea noastrã de loialitate faþã
de Universitatea Spiru Haret, atâta timp cât
acþiunile ei, cât ºi cele ale Asociaþiei vor fi
conjugate în spiritul interesului comun, care
decurge din parteneriatul social la actul
desãvârºirii prin educaþie a personalitãþii
umane ºi potenþialului ei.
Sub deviza Onoarea este mãsura cauzelor
drepte, nu putem avea decât o atitudine de
respect ºi recunoºtinþã faþã de profesorii ºi
instituþia în care ne-am instruit. Astfel, Asociaþia
noastrã va sprijini acþiunile Universitãþii Spiru
Haret în lupta pentru apãrarea dreptului ei de
funcþionare ºi autonomie.
Chiar dacã discursul nostru se prezintã uneori
într-o manierã imperativã ºi încãrcatã de revoltã
(justificatã de altfel), câmpul ºi modul concret de
manifestare a AAUSH va fi întotdeauna cel al
legalitãþii ºi al respectãrii statului de drept. Tocmai
în temeiul statului de drept, al normelor sale
constituþionale, fundamentale, cum sunt
nediscriminarea ºi neretroactivitatea aplicãrii
mãsurilor legii, considerãm abuzive ºi
inacceptabile, din punctul nostru de vedere,
propunerile avansate pânã acum de minister.
Avem convingerea cã soluþiile acestei crize
se gãsesc exclusiv în dialog, însã un dialog real
ºi nu unul al surzilor, la care este neapãrat
necesarã participarea studenþilor ºi absolvenþilor
Universitãþii Spiru Haret, ca parte implicatã.
Condiþia noastrã, a fost pe toatã perioada
studiilor, de la înscriere ºi pânã la absolvire, una
de bunã credinþã faþã de universitate, ca ºi faþã de
Ministerul Învãþãmântului. Acesta este principalul
motiv pentru care nu putem accepta decizii în care
tocmai noi sã plãtim (ºi nu ieftin!) închiderea
conflictului; nici nu mai punem la socotealã
gravele prejudicii de imagine aduse Universitãþii
Spiru Haret, absolvenþilor sãi, de fapt, întregului
învãþãmânt prin extensia neîncrederii provocate.
Toate acestea puteau fi evitate dacã factorii
responsabili ar fi abordat rezolvarea problemelor
legislative cu decenþã ºi calm, în prezenþa ºi cu
participarea tuturor pãrþilor implicate,
respectându-se legea, cu prioritate dinspre fond
înspre formã ºi nu invers, neajungând astfel la
criza în care, din pãcate ne gãsim.
Reprezentant al Asociaþiei Absolvenþilor
Universitãþii Spiru Haret,

Constantin SLEDZ

Femeia ºcolii româneºti
ºi reforma ei fãrã trup
Ministrul învãþãmântului din România, doamna Ecaterina Andronescu, a terminat reforma
învãþãmântului românesc. A rezolvat problema învãþãmântului primar, a manualelor tembele, care
au dus la minima rezistenþã studiul limbii române ºi al istoriei naþionale, a fãcut praf sistemul de
verificare (teze etc.) al bacalaureatului, a ridicat nivelul de trai al dascãlilor, aºa cum a lãcrimat în
campania electoralã, a încheiat modernizarea ºcolilor ºi laboratoarelor, fiecare ºcoalã având apã
curentã, încãlzire, grup sanitar etc., etc., etc.
Dupã ce a terminat toate astea, doamna Andronescu ( în treacãt fie zis, domnia sa nu e ministru
doar de câteva luni, ci a mai avut la dispoziþie încã trei ani, între 2000 2003, sã facã reformã) ºi-a
propus sã deschidã campania împotriva rãului cel mare al ºcolii româneºti: Universitatea Spiru Haret.
În dispreþul Legii învãþãmântului, pe care domnia sa a escamotat-o prin celebre hotãrâri de
guvern date la colþul mesei ºi la interesul prietenilor politici, unele din aceste hotãrâri neavând nici
mãcar girul Ministerului Justiþiei, a hãulit populist cã vai, ce mulþi terminã Universitatea asta, vai,
câte facultãþi neacreditate au  ºi ei au 30 acreditate sau autorizate - , vai, cum o sã dea studenþii
examene pe calculator fãrã a vedea faþa profesorului cu care poþi sã mai faci un deal, vai, cât
câºtigã Spiru Haret ºi noi n-avem bani nici de salarii!
Aþi vãzut-o toþi, la toate emisiunile tv, mai trebuia sã fie chematã la Etno ºi la Sport.ro, cã s-ar
fi dus ºi acolo. Dânsa ia poza unei madone jignite ºi adânc preocupate de soarta neamului, spune
cele 10 fraze incriminatoare, ameninþã, apoi, dacã vrea partidul, o-ntoarce ca la Ploieºti ºi se agaþã
disperat de scuze mici ºi laterale.
Repetã, obsesiv, eu sunt omul ºcolii, ca sã-i intre în cap poporului de rând, bazându-se pe
faptul cã lumea nu ºtie cã singura personalitate din istoria României care era supranumit Omul
ªcolii a fost Spiru Haret.
Mãcar dacã ar avea delicateþea sã spunã Eu sunt femeia ºcolii!
Îmi pare rãu sã repet ºi eu concluzia unora care au informaþii de la tot felul de servicii profesioniste
ºi ascultãtoare cum cã nodul gordian al acestei campanii este conflictul de interese între învãþãmântul
de stat ºi o parte din acela privat (în primul rând Spiru Haret, cã-i mai ortoman, vã amintiþi balada
noastrã de referinþã), de încercarea disperatã a bãieþilor deºtepþi din s.r.l.-urile de stat, adicã de
organizatorii învãþãmântului de stat pe bani care aduc miliarde în puºculiþa universitãþilor, nu în
aceea a bugetului, bani ce curg printr-un culoar aproape negru într-un numãr limitat de buzunare, nu
în acelea ale asistenþilor, lectorilor ºi conferenþiarilor care împuºcã demn francul.
Iatã, aºadar, cum ne strângem noi, rectorii unor universitãþi de stat ºi marii bonzi sindicali din
învãþãmântul superior lângã vârful nostru de lance, femeia ºcolii româneºti, Ecaterina Andronescu,
posesoarea unui mare numãr de titluri academice, între care se distinge acela de Doctor Honoris
Causa al Universitãþii din Reºiþa.
ªi ne facem cã nu ne pasã de un document numit Constituþie, unde scrie învãþãmântul de
stat este gratuit. Pe noi nu ne controleazã nimeni, nici mãcar ARACISUL , din care s-a fãcut
un fel de mit naþional, dar el e construit tot pe interesul învãþãmântului de stat ºi, chiar autonumit
independent, este controlat pe tot terenul de Ministerul Educaþiei.
Ar fi multe de spus. Dar faptul cã în þãriºoara noastrã, unde am asistat la tot felul de spectacole
ºi scenarii, se vede în aceastã varã ºi un linºaj mediatic organizat sub comanda unui minister
care-ºi spune al educaþiei, cercetãrii ºi inovãrii, mi se pare prea mult.
Sã declari cã peste 100 000 de diplome acordate în ultimii ani ºi intrate în circuitul social vor
fi anulate, sã trimiþi o notã inspectoratelor judeþene, prin care sã ceri ca absolvenþii de la Spiru sã
nu fie primiþi la examenul de titularizare în învãþãmânt (unii inspectori generali au chemat chiar
jandarmii sã execute directiva doamnei ministru ºi a subalternilor sãi), mi se pare îngrozitor de
mult, de nedrept ºi de discreþionar.
ªi, apropo de subalterni, oare doamna Andronescu s-o fi sfãtuit cu consiliera domniei sale
pentru învãþãmântul privat, doamna profesoarã Dumitrescu, aceea care este ºi rector al Universitãþii
Dimitrie Cantemir, ºi cu directorul Direcþiei Juridice a MECI, domnul Ispas, ºi dânsul profesor la
Dimitrie Cantemir? Cã Dimitrie Cantemir, socotitã a doua universitate privatã, este în concurenþã
directã cu Spiru Haret.
Doamne, întortochiate sunt cãile tale!

Dan FRUNTELATÃ
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Actele normative ce stau la baza legalitãþii diplomelor eliberate de Universitatea Spiru Haret
BAZA LEGALÃ
de funcþionare a programelor de studii/specializãrilor ºi de organizare a formelor de învãþãmânt la Universitatea Spiru Haret
 Art.29(3) din Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 75/2005 privind  Prin Sentinþa civilã nr. 3326 din 02.12.2008, Curtea de Apel Bucureºti, Secþia a VIII-a Contencios Administrativ
asigurarea calitãþii educaþiei: În învãþãmântul superior, evaluarea ºi acreditarea se fac la nivelul structurilor

instituþionale pentru fiecare program din ciclul de licenþã, care duce la o calificare universitarã distinctã.
Art.60(1) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare: Activitatea
didacticã se poate organiza în urmãtoarele forme: de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de învãþãmânt
seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate de instituþiile de învãþãmânt superior care au cursuri de zi.
Conform prevederilor art. 60(3) din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, republicatã, Diplomele ºi certificatele
de studii eliberate de instituþiile de învãþãmânt superior, în condiþiile legii, pentru aceeaºi specializare sunt echivalente,
indiferent de forma de învãþãmânt absolvitã.




ºi Fiscal, a anulat Hotãrârile de Guvern nr. 676/2007 ºi nr. 635/2008, în ceea ce priveºte dispoziþiile referitoare la
Universitatea Spiru Haret ºi a respins cererea de intervenþie accesorie formulatã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii
ºi Tineretului în interesul pârâtului Guvernul României, ca neîntemeiatã.
Prin Deciziile nr. 1242 din 5 martie 2009 ºi nr. 1988 din 3 aprilie 2009, irevocabile, Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie a României, Secþia de Contencios Administrativ ºi Fiscal a respins recursurile declarate de
Guvernul României ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii împotriva Universitãþii Spiru Haret,
ca neîntemeiate.



*
Formele de învãþãmânt sunt organizate conform prevederilor art. 60 alin.1 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995:
- Învãþãmântul superior juridic la Universitatea Spiru Haret poate fi organizat cu o duratã de 3 ani (180 credite de studiu
Activitatea didacticã se poate organiza în urmãtoarele forme: de zi, seral, frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de învãþãmânt transferabile), potrivit art. 4 din Legea 288/2004.
seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate de instituþiile de învãþãmânt superior care au cursuri de zi.
Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
Prin sentinþa civilã nr. 3326/ 02.12.2008 a Curþii de Apel Bucureºti, instanþa constatã:
-Dreptul Universitãþii Spiru Haret de a organiza forme de învãþãmânt cu frecvenþã redusã ºi la distanþã, întrucât sunt
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea
îndeplinite condiþiile prevãzute de art. 60, alin.1 din Legea învãþãmântului nr. 84/1995, cu modificãrile ulterioare.
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Am susþinut licenþa în anul 2009, la
Universitatea Spiru Haret! Examenul de licenþã,
examenele pe parcursul celor trei ani, lucrãrile
practice, practica de specialitate, în calitate de
colaborator al unor instituþii mass-media, le-am
susþinut exact ca orice student de la ZI. M-am
pregãtit din manualele achiziþionate ºi din
platformele electronice care mi-au fost puse la
dispoziþie, pe suport electronic º.a., în mare
proporþie parcurgând/învãþând întreaga
bibliografie obligatorie ºi facultativã.
Am fost nevoit, din cauza modificãrilor
obiective survenite pe piaþa muncii, sã mã
reorientez spre conversie profesionalã, într-un
domeniu care m-a ºi pasionat întotdeauna ºi în
care am ºi rezultate remarcabile.

Am ºi familie, trebuie s-o întreþin, nu pot sã-mi
permit sã abandonez locul de muncã, sã lipsesc
de la serviciu, sã recurg în continuu la concedii
fãrã platã. Dacã puteam, atunci, lejer, urmam o
facultate la zi! Având în vedere cã singura
posibilitate de a mã realiza profesional mi-am
gãsit-o frecventând forma ID, care corespundea
perfect situaþiei mele, am reuºit s-o finalizez, în
mod cinstit, iar acum, aºteptam diploma care
sã-mi încununeze munca celor trei ani!
Întotdeauna am fost informat corect cã
Facultatea de Jurnalism este acreditatã! În anul
III, chiar, am cerut sã mã transfer la FR, dar, mi
s-a spus la secretariatul universitãþii, cã nu are
nici o relevanþã forma, diploma obþinutã având
aceeaºi valoare, specializarea fiind oricum
acreditatã! Încã o datã, accentuez: toate
examenele le-am susþinut odatã cu cei de la ZI
ºi FR, care se pare cã întotdeauna au fost
acreditate (ZI), autorizate (FR).
Oricine se documenteazã, îºi dã seama cã
aceastã formã de învãþãmânt este a viitorului, în
actualul sistem tehnologic informaþional! Mã doare
enorm, lovindu-mã, vãzând cã în loc sã mergem
înainte, doamna ministru nu vrea sa înþeleagã
necesitatea acestui sistem de învãþãmânt!
Nu am cerut bani de la bugetul statului! Nu
luãm locul de muncã al nimãnui, cãci, oricum,
trebuie sã dãm concursuri, fie la bugetari, fie la
privat ºi doar pe seama cunoºtinþelor ºi
experienþei dobândite putem reuºi! Cum nu vreþi
sã înþelegeþi? Am adus doar bani ºi am aduce,
continuând la masterate, ce am început!
Chiar dacã legea are echivoc, nu oamenii
primeazã? Legea este pentru oameni! Nu invers!
ªi legile au fost modificate tocmai pentru cã nu
corespundeau necesitãþilor oamenilor!
Doamna ministru Andronescu are propunerea
sa fim reevaluaþi la alte universitãþi, sã susþinem
un alt examen de licenþã!
Poate unii sunt inconºtienþi asupra a ceea ce
înseamnã acest lucru. Ca unul care a terminat ºi
la stat, þin sã le precizez cã, pentru majoritatea
licenþiaþilor de la Spiru Haret, va fi inacceptabil
de realizat! De ce?
Pentru cã va însemna:
- pierderea locurilor de muncã, pentru unii
care vor avea diplome invalidate, soldate cu
procese grele ºi tulburarea întregii vieþi;
- parcurgerea altei bibliografii pe trei ani;
- realizarea unei lucrãri de licenþã care la
modul serios ar trebui sã fie elaboratã pe
parcursul mai multor ani, cu îndrumãtor
ºtiinþific;
- deplasãri la universitatea în cauzã, care
poate fi de la sute, la mii de kilometri distanþã;

- timpul realizãrii, susþinerii, evaluãrii ºi a
examenelor va fi undeva prin anul viitor sau
peste încã patru ani, prea scurt sau prea întins
pentru pregãtire, pentru a fi acceptabil;
- noile cheltuieli, cursuri, manuale, deplasãri,
cazarea, pe care le incumbã acest proiect, nu pot
fi suportate de mulþi;
- timpul afectat noii pregãtiri, pentru
deplasãrile de rigoare pentru cei care sunt angajaþi,
în þarã sau în strãinãtate, unii la peste 2000
kilometri distanþã, este imposibil de obþinut,
riscând chiar pierderea locurilor de muncã;
- acceptarea unei situaþii de umilire la noua
universitate, cãci haretiºtii au fost etichetaþi ca
studenþi de rangul doi (fiind numiþi tâmpiþi);
- tulburarea activitãþii educaþionale;

Din circul creat, am distins urmãtoarele
scopuri:
- sindicatele din învãþãmântul superior, care
sunt profesori, vor studenþii;
- ministerul vrea pãstrarea statutului
universitãþilor de stat ºi particulare agreate de el;
-ºeful postului Realitatea TV, fostul
puºcãriaº Vântu, vrea sediile USH.

- ºi alte aspecte tehnice ºi morale, pe care sunt
sigur cã alþii le-au comentat sau le comenteazã.
În concluzie, singura propunere viabilã, care
nu iroseºte energiile cetãþenilor ºi nici banii
statului român, la ora actualã, ar fi:
- Validarea tuturor examenelor ºi diplomelor
existente, inclusiv a celui de licenþã din acest an!
- Reglementarea din viitorul an universitar
a formelor de învãþãmânt, chiar în cadrul USH!
Astfel, se va rezolva amiabil o problemã
gravã a societãþii noastre, se vor evita procese
grele, cu repercusiuni incalculabile (despãgubiri
faþã de stat, minister, tulburarea scenei politice,
afectarea imaginii pe plan extern), se va stinge
complet conflictul, spre liniºtirea tuturor!
Ce se va întâmpla în cazul în care nu se va
rezolva astfel situaþia noastrã:
- vor fi procese necontenite, inclusiv penale
(deja existã);
- va fi tulburatã întreaga societate, cu
proteste continue (vedeþi cã deja Comisariatul
pentru societatea civilã este în gardã ºi
raporteazã UE!);
- mulþi dintre noi, ºi chiar nu exagerez,
suntem în stare sã ne dãm chiar viaþa pentru
aceastã cauzã, întrucât ni se ia ULTIMA ºansã
de realizare în viaþã!
Sã dea Dumnezeu, ca doamna ministru sã ia
hotãrârea înþeleaptã!

acreditate specializãri, sã poatã organiza forme de
învãþãmânt ID sau FR! Se cere evaluarea
platformei? a terminalului? a clãdirii ? Cãci asta
reprezintã un Centru ID, care este de fapt o clãdire.
Aceasta este un centru de pregãtire ºi evaluare,
dotat cu sãli de studiu, sãli de calculatoare,

Horia I. AVRAM,

licenþiat 2009, Facultatea de Filosofie ºi
Jurnalism, Bucureºti

Am terminat Dreptul ºi declar cã am învãþat
din greu ºi cu folos pe parcursul întregului ciclu
de licenþã. Organizarea formelor de învãþãmânt este
modernã, eficientã, de calitate ºi perfect legalã. Eu
nu am nicio emoþie în privinþa recunoaºterii
studiilor ºi a licenþei. Orice proces ar fi câºtigat la
pas de USH. Preocuparea mea este asupra faptului
cã, pânã la lãmurirea opozanþilor USH, licenþiaþii
rãmân blocaþi în încercarea lor, de a folosi dreptul
rezultat în urma terminãrii facultãþilor.
Rog sã cereþi celeritate factorilor implicaþi
în acest proces.
Ar fi încã un lucru minunat pe care
Universitatea Spiru Haret îl face pentru noi,
studenþii sãi. Universitatea este româneascã ºi
cea mai mare din Europa. Este meritul tuturor
factorilor de decizie ºi de execuþie ai USH. Ce
este românesc trebuie distrus? Condiþiile create
studenþilor sunt foarte bune. În orice caz, mai
bune ca la universitãþile acelea de maximã
încredere ale MECI.

Domnilor, mã uimiþi! În fiecare zi gãsiþi ceva!
Pânã acum, ce aþi pãzit atâþia ani, domnilor! Aþi
anunþat pe vreun post de televiziune cã Spiru
Haret nu este acreditat? Acum se poate. În 20052006-2007-2008 nu se putea? Suntem oameni
maturi, avem copii mari, ºi ne-am înscris tot
datoritã sistemului, sã nu ne pierdem serviciile,
acum, la 40 de ani, pentru cã nu suntem
competenþi. Pânã acum am fost, acum nu, cã nu
avem facultate. Sunteþi obligaþi sã ne facilitaþi
transferul la altã facultate, sã ne luãm diplomele
în timp util. Avem servicii. Credeþi cã putem face
un drum la Bucureºti, când vrem noi ºi cum vrem
noi? Repet, aveþi obligaþia moralã sã ne facilitaþi
acest lucru! Asta pentru cã nu aþi mediatizat pânã
în acest an. ªtiaþi cã înscrierile iau amploare ºi,
Uneori, dar de cele mai multe ori, ce înveþi totuºi, aþi tãcut!
Mustafa BELGIN
în ºcoalã nu poþi aplica sau nu îþi foloseºte la
nimic, când o practici. De ce nu acceptãm faptul
cã ceea ce faci e bine, dar îþi trebuie ºi o foaie.
Sunt absolventã 2009 Spiru Haret,
Diploma care sã ateste acest lucru. Aþi urmat o
facultate, ea a fost o bazã, dar câte aþi învãþat pe specializarea Psihologie ID, cadru didactic cu
parcursul profesãrii acestei meserii? Multe din un salariu de 945 lei. Nu mi-am permis sa merg
cadrele didactice îºi doresc mai mult, cei tineri la stat, motivele fiind nenumãrate: banii, slujba,
vor ºi ei sã se ºcoleascã. Poþi fi autodidact, sã fii unic întreþinãtor a unei fetiþe în clasa a V-a.
Nu mi se pare normal sã mai repet licenþa!
un as, inventator, fãrã diplomã e mai greu a
accede în ierarhia socialã. De ce nu lãsaþi pe cei Nu mai eu ºtiu câte nopþi nedormite, credit în
ce angajeazã sã evalueze capacitãþile bancã ºi stresul acumulat în aceastã perioadã de
absolvenþilor? Dacã nu e capabil, nu îl þine mediatizare agresivã a acestui scandal, care nu
nimeni. Atâta înverºunare ... Precum acea adresã se mai terminã.
Sunt dezamãgitã de tot ce se întâmplã în
cãtre inspectoratele ºcolare, de a face distincþie
ºi a epura din start dosarele celor care au România!
Camelia CHILOM
facultate la ID/Spiru Haret, care taie din start
posibilitatea acelor tineri de a participa la
concursul de titularizare în învãþãmânt. Oricum,
Simt nevoia sã strig cât mã þine gura. Cum
posturile sunt aranjate, costã, dar posibil sã se
poatã demonstra, ca de multe ori altfel, cã îºi permite cineva, oricine, sã mã facã idioatã,
absolvenþii ID Spiru Haret au cunoºtinþe analfabetã, nimeni, fãrã nume? M-au vãzut
temeinice ºi pot obþine rezultate surprinzãtoare, vreodatã? Mi-au analizat produsele muncii? Sunt
în ciuda faptului cã nu îºi permit sã cumpere cadru didactic, cu vechime de 13 ani, titularã
prin concurs, cu toate gradele didactice
un post!
Aplicaþi o lege unitarã, pentru toþi, dar nu le promovate cu note maxime, la stat! ªi vine un
spuneþi participanþilor la o cursã de maraton, la individ, care mã judecã dupã felul în care îmi
sfârºit, cã a fost ilegalã, în momentul când se miºc mâna sau dupã culoarea pãrului! Nu-þi
trece linia de sosire.
permit, domnule sau doamnã, sã mã judeci! E
Mulþumesc USH pentru posibilitatea de a alegerea mea ºi nu sunt obligatã sã-þi dau þie
mã putea perfecþiona!
explicaþii! Cu snobism, un domn cu pãrul alb
Marcela COJOCARU (degeaba!) afirma azi la Realitatea TV, cã, pe
Un pseudo-licenþiat 2009 al Fabricii de vremuri, profesorii erau cineva, cã studiile erau
tâmpiþi, cadru didactic, 35 de ani vechime. studii. Nu zãu? Voi ne-aþi adus în situaþia asta
Gradul I. Gradaþie de merit. Distincþia Gh. umilitoare. Voi ne-aþi obligat sã facem
Lazãr, clasa I compromisuri, pe care voi le condamnaþi. Dar
nu am fãcut ilegalitãþi. ªi acum, pentru vina cã
vrem mai mult, ne daþi, din nou, peste nas,
Sunt absolventã a Facultãþii de Psihologie umilindu-ne. Aºa, dragilor, tãiaþi-ne aripile. Dar
Bucureºti ID, promoþia 2009 ºi sunt supãratã ºtiþi ceva? Nu s-a scris încã ultimul capitol. ªi
ºi furioasã în acelaºi timp, pentru cã, în anul noi vom fi cei care vom stinge lumina. Voi veþi
2006, mi s-a sugerat, printre dinþi, sã urmez o plãti doar factura...
facultate, pentru a-mi pãstra locul de muncã.
Mirela SABO,
Pentru un bugetar de 42 de ani, la acea vreme
învãþãtor titular, gradul I, licenþiatã 2009 a
cu un salariu de 5.000.000-6.000.000 lei,
Universitãþii Spiru Haret, Bucureºti
singura facultate accesibilã era la USH. Acum
vine doamna ministru ºi spune cã nu recunoaºte
diplomele din nu ºtiu ce motive, spuse de un
reporter sau vãzute la televizor. Sincer, nu îmi
pare rãu de bani, îmi pare rãu de timpul pierdut
ºi de faptul cã stãteam nopþi întregi sã învãþ ,sã
am note mari ºi sã-mi demonstrez mie ºi
celorlalþi, cã încã sunt capabilã sã asimilez
materiile. Doamna ministru este implicatã
direct în acest scandal ºi nu cred cã va rezolva
problema în favoarea noastrã. Eu nu pot
promova în funcþie decât în august-septembrie.
Dacã pierd acest tren, facultatea nu mai are
nicio valoare. Mã întreb, cine a greºit? Eu când
m-am înscris la USH (nu cred), universitatea
cã ne-a dat posibilitatea sã ne completãm
studiile ºi celor mai bãtrâni, cu bani puþini ºi
care nu puteau merge la zi (nu cred) sau doamna
ministru, care a ales sã târascã în noroi USH ºi
pe absolvenþii acesteia (cred). Se ºtie foarte bine
cã la stat se strâng bani pentru profesori, cã te
lasã la examene cu cartea pe masã, cã studenþii
ºi absolvenþii nu sunt cu nimic mai prejos de
cei de la USH. Am lucrat opt ani la Serviciul
Personal al unui spital din Bucureºti ºi mi-au
trecut prin mânã ºapte serii de medici rezidenþi
de anul I, cam 200 pe serie. Va îngroziþi dacã
vã povestesc despre unii dintre ei, cum au
terminat facultatea ºi cum au luat ºi
rezidenþiatul. Ei sunt un pericol social, nu noi.
Ei sunt cei care ne vor trata mâine. Deci nu
existã pãdure fãrã uscãturi. Peste tot sunt
studenþi buni ºi rãi, studenþi care învaþã ºi care
nu, studenþi care obþin diplome pe ºtiinþã ºi alþii,
care dau bani grei pentru diplome. Sã fim
serioºi, dar nu este USH singura universitate
cu probleme, tot sistemul de învãþãmânt este
bolnav. Nu sunt pentru susþinerea examenului
de licenþã din nou ºi consider cã singura
rezolvare, fãrã implicaþii sociale majore, este
recunoaºterea tuturor licenþiaþilor ºi începerea
aplicãrii regulilor din anul 2009-2010. Cu
respect.

a face ordine în învãþãmânt? Da! Dar ca orice
Lege în învãþãmânt, se va aplica de la începutul
unui an ºcolar sau universitar!
Schimbaþi Legea învãþãmântului înainte de
a tot emite HG-uri! Conform autonomiei
universitare, universitãþile care au acreditate
specializãri au dreptul sã poatã organiza forme
de învãþãmânt! ID sau FR! Sã se facã corecturi
VALENTIN în Lege!
Cu se sunt vinovaþi studenþii? Ministerul ºi
foºtii miniºtri nu au nici o vinã? Din aceastã
Aplicaþi legea!? Care lege?! Dacã se dorea cauzã a pierdut ministerul procese în instanþã,
legalitate, atunci s-ar fi modificat Legea printre ele numãrându-se ºi cel cu USH!
învãþãmântului care, conform autonomiei
LARISA
universitare, dã dreptul ca universitãþile, care au

OPINII
bibliotecã, librãrie. Am învãþat ºi parcurs aceeaºi
materie cu studenþii de la zi. Sã respectãm
particularitãþile individuale ale fiecãruia în procesul
de învãþãmânt. Parcurgerea materiei s-a fãcut în
ritm propriu, având în vedere cã majoritatea celor
care au ales aceastã formã de învãþãmânt sunt
încadraþi deja în muncã, au familii, copii la ºcoli,
facturi de plãtit! ªi au reuºit sã rupã din puþinul
lor, pentru completarea unor studii. Am dat
aceleaºi examene, în acelaºi timp, fãrã nicio
diferenþã cu cei de la zi, în acelaºi mod, fãrã sã
plãtim examenul. Ca la stat, dacã am ºtiut, am luat
note mari, dacã nu, au cãzut sau au luat note mici.
Majoritatea suntem trecuþi de prima tinereþe.
Dreptul la culturã ºi educaþie este dat de Constituþie.
De ce vã este fricã de noi? Nu suntem necivilizaþi,
cum zicea un reprezentant al unei instituþii private.
Tocmai, dorinþa de a învãþa denotã altceva. Fiecare
pãdure are uscãturi, dar asta nu înseamnã cã
universitãþile de stat au numai elemente umane
civilizate. Educaþia are un caracter formativ, pe
lângã cel informativ. Dacã nu a reuºit învãþãmântul
de stat sã o facã de-a lungul a 12 ani de ºcoalã,
familia, o facultate nu va face asta. Este deja prea
târziu. E lipsã de bani? Se doreºte a se da vina pe
învãþãmântul particular de dezastrul din sistemul
de învãþãmânt românesc?
Câte legi din România sunt aplicate
retroactiv? Pentru cã asta se doreºte! Ori
universitãþile particulare sunt vinovate de starea
deplorabilã a învãþãmântului? De vãzut
problemele de la Examenul de capacitate ºi
Bacalaureat, nu numai din acest an, din toþi anii;
de problemele sesizate la universitãþi de stat; de
investiþii de miliarde în ºcoli fãrã elevi, în toalete
fãrã apã curentã, în ºcoli fãrã autorizaþie de
funcþionare; salarii neplãtite; legi în domeniul
educaþiei, care au fost votate ºi promulgate, dar
neaplicate; procese câºtigate în Instanþã, cu
Hotãrâre definitivã ºi executorie. Lege? Pentru

Domnilor,
Rãul este fãcut ºi asta nu o mai poate
schimba nimeni, indiferent de ce se va întâmpla
de acum încolo, ºansele noastre de angajare sau
avansare sunt nule!
Nu ne pierdem speranþa în cei care ne-au
pãstorit, doar cã remedierea situaþiei trebuie sã
se petreacã în cel mai scurt timp. Suntem
disperaþi !

Violeta IRIMIA

Doamnã ministru, aº începe cu o întrebare:
de ce ne încãlcaþi dreptul la învãþãturã printr-un
sistem modern, agreat de UE (e-Learning), ºi
ne discreditaþi ca pe ultimii oameni ai acestei
societãþi, cu ce am greºit?
Am absolvit o facultate de stat, la zi, deþin
deja o diplomã, dar lucrând într-o instituþie de
stat trebuie sã ne perfecþionãm permanent ºi am
ales aceastã cale de studiere la distanþã, pe cont
propriu, la un preþ convenabil ºi reuºind sã îmbin
studiile, serviciul, familia ºi suportând costuri
accesibile buzunarelor mele. Vã aduc la
cunoºtinþã faptul cã nu sunt la prima tinereþe ºi
doresc sã-mi pãstrez locul de muncã, deci am
greºit prin faptul ca am vrut sa studiez singurã
ºi sã susþin examene din oraºul meu, de la un
terminal care aparþine USH? Nu am dormit nopþi
la rând pentru examene ºi pentru licenþa susþinutã
anul acesta. De ce spuneþi minciuni în massmedia cã suntem vinovaþi cã nu ne-am interesat
pe site-ul MECI despre acreditãri, când de fapt
pe site-ul dumneavoastrã, de abia acum, cu acest
scandal pe care l-aþi stârnit, au apãrut
specializãrile ºi facultãþile acreditate.
Dacã ARACIS a primit acreditarea pe data
de 2.06.2009, doresc sã vã întreb, cum sunt
acreditate celelalte universitãþi, pentru cã, pânã
în acel moment, ARACIS nu avea dreptul sã
acrediteze, ci de-abia din 2 iunie 2009 înainte.
Conform Constituþiei României, învãþãmântul de
stat trebuie sã fie gratuit ºi este interzisã
privatizarea acestuia. Care învãþãmânt universitar
este gratuit? Fiind o competiþie pe aceastã piaþã,
între universitãþi, nu este normal sã vã jucaþi cu
destinele noastre. Credeþi ca dacã o sã mai
susþinem o licenþã o sa fim promovaþi? O sã fie o
circularã, aºa cum obiºnuiþi sã procedaþi, ºi o sã
fim fie picaþi, fie eliminaþi etc, pentru a demonstra
societãþii cã dumneavoastrã aveþi dreptate.
Concluzia mea este: dacã se repetã licenþa,
trebuie sã o repete toþi studenþii acestei þãri, de
la stat, de la privat, cu subiecte unice pe profile
ºi în acelaºi timp, iar lucrãrile sã fie verificate
de comisii mixte ºi în sistem încruciºat (adicã
prin schimburi de comisii între judeþe, localitãþi).
Doar aºa vom susþine încã o datã licenþa ºi cu
prezenta mass-media în sãlile de examene,
ALTFEL ESTE O INSELACIUNE.
UN AMÃRÂT DE ABSOLVENT
SPIRU HARET

Teodora VIRLAN

Ecologizarea învãþãmântului sau inchiziþie?
Moto:E PUR SI MUOVE
Universitatea Spiru Haret a respectat legea organicã a învãþãmântului. Într-un stat de drept,
legea nu poate fi modificatã decât printr-o altã lege. Numai în bandustane hotãrârile decidenþilor
puºi sã aplice legea bat toate legile. Toate programele de învãþãmânt ale USH sunt autorizate
ori acreditate. Formele de învãþãmânt (FR, ID, Seral etc), conform legii, nu trebuie autorizate
sau acreditate. Nici Centrele Teritoriale pentru Învãþãmântul la Distanþã. Acestea sunt sisteme
de calculatoare care faciliteazã accesul de la distanþã la programele de învãþãmânt autorizate ori
acreditate. Actele inferioare legii, hotãrâri de guvern, ordonanþe, prin care se încearcã modificarea
legii organice sunt neconstituþionale ºi ILEGALE. ªi puterea judecãtoreascã a demonstrat-o de
douã ori pânã acum. ªi cu siguranþã o va face ºi a treia oarã!
Curtea de Apel Bucureºti a statuat în Decizia 3326/2008, în mod explicit, cã:În ceea ce
priveºte structura Universitãþii Spiru Haret, Curtea reþine cã în aplicarea aceluiaºi principiu al
autonomiei universitare prevãzut de dispoziþiile art. 92 alin. 2 ºi alin. 3 din Legea 84/1995, ºi
având în vedere dispoziþiile Cartei Universitãþii Spiru Haret, reclamanta (Universitatea Spiru Haret)
are dreptul exclusiv de a stabili aceastã structurã, cu respectarea actelor normative în vigoare.
Formele de învãþãmânt sunt modalitãþi ale activitãþii didactice desfãºurate de fiecare universitate
în cadrul unei specializãri. Potrivit art. 29. alin. 3 din OUG 75/ 2005 acreditarea se face pentru
fiecare program din ciclul de licenþã, care duce la o calificare universitarã distinctã. Iar art. 2
lit. c din OUG 75/2005 defineºte programele de studii ca fiind cele care concretizeazã oferta
educaþionalã a unei organizaþii furnizoare de educaþie. Prin urmare, caracteristica principalã a
unui program de studiu sau a unei specializãri o reprezintã capacitatea de a duce la o calificare
universitarã distinctã. Formele de învãþãmânt, zi, seral, fãrã frecvenþã, frecvenþã redusã, ID etc,
nu duc la calificãri distincte. Nu sunt programe de studiu sau specializãri. Ca atare, nu trebuie
autorizate sau acreditate.
Potrivit art. 60. - (1) din Legea învãþãmântului Activitatea didacticã se poate organiza în
urmãtoarele forme: de zi, seral, cu frecvenþã redusã ºi la distanþã. Formele de învãþãmânt seral, cu

frecvenþã redusã ºi la distanþã pot fi organizate de instituþiile de învãþãmânt superior care au cursuri
de zi.
Legea trebuie aplicatã nu interpretatã ori modificatã ilegal ºi neconstituþional.
Învãþãmântul de stat privatizat este neconstituþional. Universitãþile de stat, conform
Constituþiei, nu au dreptul sã organizeze învãþãmânt cu taxã. Însã profesori de la universitãþile de
stat s-au privatizat cu spaþii de învãþãmânt, laboratoare etc., iar taxele încasate, ºi nu mici ºi nu
competitive, se regãsesc în cea mai mare parte în salarii. ªi, fiindu-le fricã de competiþia onestã a
pieþei, încearcã pe orice cale sã elimine învãþãmântul privat, care aduce bani la buget, nu solicitã
bani, cum face învãþãmântul superior de stat. ªi acest tip de privatizare s-a fãcut fãrã licitaþie!
Însã aici este vorba de o problemã de viziune: sã rãmânem cantonaþi în canoanele învãþãmântului
clasic, acela cu caietul de notiþe ºi cursuri dictate ºi studenþi traumatizaþi de examene terorizante,
cu aprecieri subiective ºi uneori interesate, fãcute de profesori anchilozaþi, ori sã ne îndreptãm
cãtre un învãþãmânt modern, liber de prejudecatã ºi fricã de examene, un învãþãmânt informatizat,
cu examene pe calculator, cu învãþare continuã, cu acces de la distanþã, de acasã etc. Un învãþãmânt
prietenos, cu taxe accesibile, în care studentul învaþã pentru cã este conºtient ºi pentru cã are
nevoie ºi nu învaþã de frica examenelor ori a profesorilor. Tehnologia de la USH, în care s-a
investit foarte mult, fãrã sã se cearã un leu de la buget, îi sperie pe cei depãºiþi, care, din pãcate,
au, politic, deocamdatã, pâinea ºi cuþitul în mânã. Piaþa ar trebui sã valideze competenþele ºi nu
birocraþii care utilizeazã încã plombagina ºi creionul chimic. Cu toatã disperarea lor, învãþãmântul
eliberat de dogme, informatizat, cu studenþi liberi în gândire, care învaþã nu de fricã, ci din
convingere ºi necesitate, reprezintã viitorul! Studenþi formaþi sã gândeascã ei înºiºi, sã gândeascã
liber, sã aibã iniþiativã, sã nu fie complexaþi ori traumatizaþi de hachiþele subiective ale nu ºtiu
cãrui profesor. Iar USH este pregãtitã ºi este vârf de lance în domeniu! Se mirã cã sunt nu ºtiu câþi
profesori la nu ºtiu câþi studenþi! Când ai televiziune poþi prezenta cursurile la mii ºi zeci de mii de
oameni. Când ai peste 10 000 de calculatoare nu ai nevoie de foarte mulþi profesori. Însã asta
sperie. ªi în special pe neputincioºi. ªi pe invidioºi. ªi pe depãºiþi! Ca sã nu mai vorbesc de
birocraþi. A cãror lege existenþialã este legea exagerãrii.

Absolvenþii USH sunt oameni inteligenþi, activi, mulþi dintre ei au muncit ori muncesc
pentru a-ºi plãti taxele. Nu întind mâna la buget. ªi, apoi, aproape toþi, dupã ce terminã,
sunt angajaþi în þarã sau strãinãtate. Dacã nu ar fi aºa nu ar veni sã se înscrie la aceastã
universitate. Care le oferã absolut tot, celor care doresc, pentru a se pregãti: cursuri, manuale,
consultaþii, examinare obiectivã cu ajutorul computerelor, comunicarea pe Internet cu
profesorii etc. ªi nu este nevoie de plicuri ori alte atenþii pentru profesori.
Sigur are ºi USH neîmpliniri, sigur trebuie perfecþionat sistemul, însã nu trebuie negat ºi
desfiinþat. Noroc totuºi cã mai avem justiþie. Pe aceastã temã, USH a mai câºtigat de douã ori în
faþa ministerului ºi va câºtiga ºi anul acesta, pentru cã legea este, totuºi, lege ºi acum suntem ºi
membri UE. Care ne mai ºi monitorizeazã. Ministerul trebuie sã punã în aplicare legea, nu sã o
modifice ilegal ºi sã o interpreteze în funcþie de interese oculte.
Mã uitam la televizor cât de oripilatã s-a arãtat doamna ministru faþã de faptul cã un inspector
ºcolar, parcã de la Buzãu, este ºi director al unui Centru ID. Invoca faptul cã se aflã în conflict de
interese! Dar toþi cei care controleazã ºi acrediteazã USH, inclusiv cei din ARACIS, ºi care sunt ºi
profesori la diverse universitãþi de stat nu sunt în conflict de interese, atunci când decid asupra
USH? Toþi membrii ARACIS ar trebui sã se suspende din funcþiile de profesor pe toatã perioada
cât activeazã ca membri ai ARACIS. Ca sã fie credibili. Altfel, se aflã în permanenþã în conflict
de interese.
Intenþia doamnei de a ecologiza balta educaþiei din România poate fi bunã. Cu o condiþie,
însã: sã nu ucidã de la început, poate, cei mai frumoºi peºti!
PS.
Este imoral, neeconomic ºi ineficient sã pregãteºti gratuit, din bani de la buget, specialiºti care
apoi sã plece ºi sã lucreze pentru contribuabilii altor þãri, în timp ce în România este lipsã de
specialiºti. Cei care învaþã, finanþaþi cu bani de la buget, ar trebui sã lucreze un numãr de ani aici,
în România, ori sã restituie taxele în cazul în care pleacã.

Ion CORBU
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Am absolvit ªcoala Postlicealã de
Biblioteconomie, lucrez într-o bibliotecã
publicã. Anul trecut, în 2008, m-am înscris la
Spiru Haret, Facultatea de Limba ºi Literatura
Românã Bucureºti, centrul ID Slobozia, pentru
continuarea studiilor. Am avut certitudinea cã
aceastã facultate este acreditatã, deoarece o fostã
colegã de la ºcoala postlicealã, bibliotecarã ºi
ea, ºi-a luat licenþa tot la LLR ID, iar, în urma
diplomei de licenþã obþinute, postul ei a fost
transformat conform studiilor. Ce sã cred acum,
cine e de vinã? Mai am vreo ºansã sã-mi termin
studiile la aceastã facultate, sã-mi iau licenþa ?
Întrebãri fãrã rãspuns, deocamdatã. Dacã ar fi
sã gãsesc un vinovat, pentru situaþia fãrã
precedent creatã, ar fi Ministerul Educaþiei; noi,
studenþii nu avem nici o vinã; am vãzut diplome
de la Spiru Haret cu antetul ministerului. Încã
ceva, în cele douã sesiuni prin care am trecut
pânã acum, am învãþat.

Cecilia DAVID

Mã întreb, oare centrul teritorial al A.S.E.-ului,
care a funcþionat la Predeal, a avut autorizaþie
de funcþionare, cum se leagã doamna ministru
de Centrele Teritoriale ID ale U.S.H., sau cele
ale Universitãþii Hyperion, care funcþioneazã la
Buºteni ºi Sinaia?
Se vaitã toþi cã în anul 2008 au absolvit
50.000 de studenþi, dar s-au gândit cã au terminat
douã generaþii în acelaºi timp?

Dana SÎRBU

Aº dori sã se termine acest calvar, sã se ºtie
sigur ce-i legal ºi ce nu este legal. Cât despre
foºtii absolvenþi, sã fie lãsaþi în pace, sã-ºi vadã
de treabã, dacã au diploma validatã de minister,
ministerul sã tacã.

Adriana APOSTU

Stimatã doamnã ministru,
Sunt un absolvent al Universitãþii Spiru
Haret la o formã de învãþãmânt neacreditatã. Un
student mâhnit de ideea cã a muncit aproximativ
trei ani ºi jumãtate pentru ca examenul de licenþã
ºi diploma mea de licenþiat sã nu fie utilã nicãieri.
Sã nu fie importantã pentru nimeni la angajare,
sã nu fie importantã pentru promovarea mea la
locul de muncã pe care îl deþin. Vã informez pe
aceastã cale urmãtoarele:
- Renunþ sã mai înþeleg în baza cãrei legi se
acrediteazã formele de învãþãmânt la o facultate,
ce are deja specializarea acreditatã. Prin lege,
nu mã refer la Hotãrâre de Guvern.
- Voi da licenþa la o facultate pe care ne-o
dictaþi dumneavoastrã ºi mã voi ruga ca nota mea
de 10 sã fie interpretatã, de un profesor subiectiv,
de un 6-7.
- Vreau sã fac apel la dumneavoastrã cãci,
în urma scandalurilor, o mãmicã ºi-a pierdut
pruncul, pe care îl purta în pântece ºi aºtepta cu
nerãbdare sã iasã la rampã. Motivul? Doar
micul stres la care am fost supuºi toþi, din
încercãrile dumneavoastrã ºi din declaraþiile,
care ne-au lãsat fãrã replici.
- Vreau sã renunþ la aceasta þarã ºi la
masteratele pe care le oferiþi! Nu sunt pe
gusturile mele, iar ceea ce este pe gustul meu,
nu este legal. Inepþie, nu?
- Spuneþi cã vreþi sã investim în învãþãturã:
nu am fãcut nimic ilegal ºi deplasat învãþând la
o facultate, care oferã un preþ mult mai mic pe
piaþã. Vã informez, cu mare plãcere în suflet, cã
un lucru, dacã este mai ieftin, nu înseamnã cã
este neapãrat ºi de proastã calitate. V-o spune
un absolvent al Facultãþii de Marketing.
- Dumneavoastrã ne daþi motive sã emigrãm
ºi sã denigrãm þara de origine. Dumneavoastrã,
colegii de partide, coaliþiile pe care le faceþi cu
alte partide, ne forþeazã sã jignim în mod
agresiv þara aceasta în care ne-am nãscut.
- Vã informez cã ne riscaþi job-urile prin
aceste abrambureli, fâþâieli ºi nebunii din
scandalurile de la USH. Au început angajatorii
sã declare la posturi de angajãri: nu primim
Spiru Haret! Au ajuns sã strâmbe din nas,
auzind de Spiru Haret, de parcã aº fi un ciumat
sau de parcã am leprã?
- Renunþ sã mai votez: orice partid aº alege,
îmi lasã impresia cã îºi doreºte doar sã facã dupã
bunul plac, sã îºi facã plãcerile ºi sã dea legile
dupã bunul plac, jignind masa de oameni cãrora
le impun legi aberante, taxe aberante ºi
ordonanþe de urgenþã aberante. Probabil votul
meu va fi un mesaj de neam prost prin care
voi spune cã desfiinþez (folosesc un termen
academic, cã vãd cã vã pricepeþi) toate partidele
politice. Un mesaj ce ar trebui cenzurat, dacã ar
fi oferit pe un post public.
- Vã informez cã nu banul face calitatea în
învãþãmânt, ci studentul în funcþie de cum se
descurcã la angajare ºi/sau la locul de muncã,
dupã ce este angajat sau promovat într-o
funcþie pe care a atestat-o la examenul de licenþã.
Examen pe care ni-l anulaþi ºi ni-l declaraþi nul,
dintr-un motiv greu de înþeles pentru mine.
Haretiºtii vã ureazã o viaþã lungã, plinã de
împliniri (succesuri  cã este la modã aceastã
exprimare) ºi multã sãnãtate. Dar vã rugãm
insistent sã vã daþi demisia ºi sã vã cereþi scuze
pentru:
- Crima pe care aþi comis-o: aþi adus lumea
în pragul exasperãrii. Abia acum am aflat vestea:
o colegã mãmicã a pierdut copilul în urma
declaraþiilor dumneavoastrã ºi din cauza
stresului la care a fost supusã. Cum îºi va reveni
dupã aceastã pierdere? Vã puteþi da seama?
- Eticheta de analfabeþi pe care ne-aþi pus-o
punând la îndoialã studiile noastre. Sã ºtiþi cã
testele grilã sunt folosite în Occident de foarte
mult timp. Se pare cã noi am rãmas þarã
comunistã, prin care trebuie sã se scrie mii ºi
mii de cuvinte pentru a se rãspunde concret la o
simpla întrebare: 2+2=?
- Stresul pe care ni-l bãgaþi pe gât, rugându-ne
sã mai dãm încã o datã licenþa, pentru a ne
echivala studiile la Spiru Haret cu cele de stat.
Îl vede cineva? Vede cineva cã ni se tocesc
nervii, cã înnebunim treptat?
- Sã vã cereþi scuze în numele tuturor
profesorilor care ne vor evalua la examenul de
licenþã si ne vor pica pe capete datoritã
subiectivismului de care vor da dovadã. Vã
rugãm ºi atunci sã vã parã rãu cã s-a ajuns în
situaþia asta.
Repet întrebãrile, în caz cã vã intereseazã
câtuºi de puþin soarta studenþilor ºi soarta USH
pentru a ajunge la legal:
- În ce lege se stipuleazã faptul cã o facultate,
cu specializare acreditatã, trebuie sã îºi
acrediteze formele de învãþãmânt FR/ID?
Arãtaþi-mi LEGEA, nu hotãrârea de guvern! În
LEGE sã fie scris negru pe alb.

- Cum îºi permite ARACIS sã acrediteze,
dacã aceastã instituþie nu avea drept legal de a
acredita de la ENQA?
- Cum puteþi afirma cã la ID trebuie sa fie
30 de studenþi la un cadru didactic? Pun
întrebarea: cum se face cã existã amfiteatre de
500 de locuri, iar un profesor trebuie sa aibã în
subordonanþã maxim 30 de studenþi? ALO!
Suntem cumva la liceu/ºcoalã sã avem un
profesor la 30 de studenþi? N-aveþi habar cât de
uºor se desfãºoarã, pe calculator, un discurs între
un profesor ºi un student Vã spun eu! Simplu,
se trimit e-mail-uri! Un lucru pe care
dumneavoastrã vãd cã nu ºtiþi sã îl faceþi, având
în vedere cã este al treilea e-mail cãtre
dumneavoastrã.
- Cum puteþi declara carne de tun anumiþi
studenþi care au fost la facultate? Nu noi am
greºit, pentru a ne pedepsi cu o noua licenþã, ci
alþii. Ce-ar fi dacã s-ar lua mãsuri doar împotriva
universitãþii? Iar noi sã trecem mai departe:
greºeala aparþine ºi MECI, ºi USH-ului.
Studenþii cu ce au greºit? Îmi spuneþi ºi mie? Ce
om normal cautã HG-uri, LEGI, Monitoare
Oficiale, în locul unei broºuri de facultate?
Spuneþi-mi dumneavoastrã. DAR SINCER! Nu
cum ar trebui sã fie!
- Cum declaraþi cã putem lua legãtura pe site-ul
MECI, când acolo nu existã nicio adresã de mail,
ci doar o banalã adresã, unde se pot trimite
scrisori prin intermediul Poºtei Române?
ªi câte ar mai fi! Doamnã ministru, eu zic
sã vã rezolvaþi problemele astea ºi abia dupã
aceea sã veniþi sã atacaþi uºor facultãþile de
stat. Mai uitaþi-vã, vã rog, la Dimitrie Cantemir,
Titu Maiorescu ºi la facultãþile de stat. Nu sunt
aºa de tari pe cât le credeþi.
Încã o datã vã spun cã m-am sãturat de þara
asta ºi sunt mândru de cei care au plecat din þarã,
pentru cã în alte pãrþi au fost APRECIAÞI pentru
ceea ce ºtiu, indiferent de facultatea terminatã
ºi la ce formã de învãþãmânt. ªi ne mai întrebãm,
de ce ne pleacã oamenii de excepþie în alte þãri
Sunteþi incredibili!
Poate o sã îmi daþi dreptate, când o sã spun,
cã politicienii nu au ce cãuta în EDUCAÞIE! ªi
cã Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii (nu
înþeleg de ce se schimbã de la an la an
denumirea) nu trebuie sã fie condus de vreun
membru al unui partid politic.
Cu o oarecare stimã,

vor avea ºansa sã rãmânã în învãþãmânt pentru
cã au studii superioare!? Suntem foarte mulþi
învãþãtori ºi educatoare nevoiþi sã ne continuãm
studiile! Toate documentele puse la dispoziþie
de USH pãreau în regulã, iar noi am plãtit, am
învãþat, am cumpãrat cãrþi, ne-am neglijat
familiile trei ani, am luat licenþa ºi fix la douã
zile am aflat cã diplomele noastre nu sunt
valabile. Probabil vom da alt examen, USH va
plãti examenul nostru de licenþã ºi n-o sã mai
poatã sã facã înscrieri la specializãrile
neacreditate, dar miniºtrii învãþãmântului din
ultimii trei ani ei cum vor fi pedepsiþi?

Georgeta GHEÞU

Stimatã doamnã ministru Ecaterina
Andronescu,
Anul acesta am absolvit anul II la
Universitatea Spiru Haret, Facultatea Drept ºi
Administraþie Publicã  specializarea Drept,
forma de învãþãmânt la distanþã  ID, Centrul
Teritorial Cluj-Napoca, ºi am funcþia de grefierã.
Atunci când m-am înscris la aceastã
universitate, în iulie 2007, am fãcut exact ceea
ce dumneavoastrã aþi spus cã trebuie sã facã
orice student când opteazã pentru o facultate
anume, adicã am consultat H.G. nr. 443 din
2002 publicatã în M.O. nr. 491/09.07.2002, H.G.
nr. 1082/11.09.2003 publicatã în M.O. Partea l-a
nr. 687/30.09.2003 pentru modificarea H.G. nr.
410/2002 privind structurile ºi specializãrile
universitare acreditate sau autorizate sã
funcþioneze provizoriu din instituþiile de
învãþãmânt superior, H.G. nr. 940/10.06.2004
publicatã în M.O. Partea l-a nr 617/07.07.2004
pentru modificarea ºi completarea H.G. nr. 410/
2002 privind structurile ºi specializãrile
universitare acreditate sau autorizate sã
funcþioneze provizoriu din instituþiile de
învãþãmânt superior, H.G. nr. 88 din 10 februarie
2005 privind organizarea studiilor universitare
de licenþã emisã de Guvernul României ºi
publicatã în M.O. nr. 150 din 21 februarie 2005,
H.G. nr. 676/28.06.2007 privind domeniile de
studii superioare de licenþã, structurile
instituþiilor de învãþãmânt superior ºi
specializãrile organizate de acestea ºi care în
Anexa 3 acrediteazã, respectiv autorizeazã
provizoriu formele de învãþãmânt la zi ºi
frecvenþã redusã, la Facultatea de Drept ºi
Gabriel DOBRE, Administraþie Publicã, plus Hotãrârea nr. 1011
absolvent Universitatea Spiru Haret din 8 octombrie 2001 privind organizarea ºi

Sunt funcþionar public. Mã bucur de stima
colegilor ºi de respectul ºefilor în instituþia în
care lucrez. Prin urmare, ca sã-mi completez
studiile, fiind ºi cãsãtoritã ºi având doi copii
mici, am urmat cursurile Facultãþii de
Management Financiar-Contabil, ID, la
Universitatea Spiru Haret. Mã bucur pentru cã
am adus cinste acestei facultãþi, studiind la locul
de muncã, cât ºi individual. Examenele nu sunt
atât de uºoare, pe cât le considerã de unii. Vreau
sã vã spun cã examenele constau în niºte teste
grilã destul de dificile ºi într-un timp foarte scurt.
Condiþia este sã ºtii sã operezi pe calculator ºi
sã te ducã mintea. ªi aici am fost determinatã sã
învãþ. Aºa cã nu am luat notele pe ochi frumoºi
ºi nici cu mitã, cum se crede, electoral. La locul
de muncã am avut posibilitatea sã pun în practicã
tot ce am învãþat la facultate. Aºa cã nu daþi cu
pietre în învãþãmântul privat, ci mai bine uitaþi-vã
în curtea dumneavoastrã, la stat, cã e deplorabil
ce se întâmplã, ca niºte jandarmi analfabeþi, cu
zece clase, sã scoatã un profesor din examen.
Oare de ce am mai intrat în UE?

Lidia BIGU

Am absolvit anul acesta Facultatea de
Psihologie Bucureºti a Universitãþii Spiru Haret,
forma ID, Centrul Teritorial Târgu Jiu. Sunt
cadru didactic gradul I, cu o vechime în
învãþãmânt de 29 de ani ºi m-am înscris la
aceastã facultate pentru cã ni se cere completarea
studiilor, iar forma de ID îmi permitea sã nu
lipsesc de la serviciu  ca ºi cadru didactic, nici
nu se putea pune problema sã absentez de la ore.
Cu mari eforturi financiare (am douã fete
studente la universitãþi de stat, pe care a trebuit
sã le susþin financiar), am obþinut medii mari,
iar la licenþã am luat 10, pentru cã nu puteam sã
mã fac de râs în faþa propriilor mei copii ºi faþã
de colegii mai tineri de la ºcoalã. Vã daþi seama
cum m-am descurcat dintr-un salariu de dascãl,
iar soþul este pensionar. Dar sunt conºtientã cã
trebuie sã-mi pãstrez serviciul, iar studiile sunt
o condiþie.
Când m-am înscris la facultate am întrebat
dacã este acreditatã ºi mi s-a spus cã da, nu sunt
probleme de acest fel. Unde oare au fost
reprezentanþii ministerului nostru în tot acest
timp? S-au trezit acum, dintr-un somn adânc ºi
au vãzut neregulile de la USH? Au girat cu
antetul ministerului atâtea diplome ºi acum le
invalideazã? Dumnezeule, cred cã nici în cel mai
subdezvoltat stat din lume nu este posibil aºa
ceva! Dacã vor sã îndrepte lucrurile, sã ia mãsuri
începând cu admiterea din anul acesta, pentru
cã legile nu se aplicã retroactiv!
Domnilor guvernanþi, domnilor parlamentari
ºi, de ce nu, domnilor ziariºti, situaþia de la USH
se ºtie de câþiva ani ºi aþi tãcut cu toþii, sunteþi
complici! ªi ca USH sunt multe alte universitãþi
particulare ºi chiar de stat!
Eu, personal, cred cã au ieºit acum la
suprafaþã rãfuieli mai vechi ºi vreþi sã vi le
rezolvaþi pe spinarea amãrâþilor, care ani de zile
au fãcut foamea, ca sã pãstreze un serviciu sau
ca sã facã rost de unul. Ca sã nu mai vorbesc de
faptul cã pânã anul acesta nici nu am auzit cã ar
fi postate undeva facultãþile acreditate. Am
întrebat ºi noi de acreditare la universitate, care
avea girul ministerului, nu am întrebat la
aprozar!!
Ce s-a întâmplat la examenul de titularizare
întrece orice limitã a bunului simþ! A fost o bãtaie
de joc ºi un abuz fãrã pereche! Lãsaþi, domnilor,
sã stabileascã piaþa muncii competenþele pe care
le deþin absolvenþii USH, nu jandarmii!

Simona IANCU

Formarea mea iniþialã este de educatoare.
Sunt titular în sistemul de învãþãmânt din 1980
ºi am pregãtit multe serii de preºcolari pentru
ºcoalã, implicit pentru viaþã. Nu m-am înscris
la Psihologie pentru cã nu aveam ce face, ci,
pentru cã MECI a înfiinþat colegiile ºi absolvenþii
de licee alimentare, teoretice, etc au putut deveni
educatori ºi învãþãtori (numindu-se institutori II)
cu salarii mai mari decât noi, dar, profesional
zero. Tot MECI ne-a fãcut mentori sã-i
mentorãm pe aceºti absolvenþi, fãrã sã fim
plãtiþi ºi, dupã 2-3 ani, sã ne anunþe cã aceºtia

aceasta funcþionând ilegal timp de patru ani,
autorizaþia primind-o abia pe data de 02.06.2009
- vezi http://www.inpolitics.ro/articole/43389 ...
itare.html. De ce atunci Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii n-a vegheat asupra calitãþii
învãþãmântului superior?
De ce Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi
Inovãrii nu a informat masele de oameni asupra
acestor erori, sau asta se face în funcþie de
interesele politice ºi financiare ale fiecãrui
ministru/partid, care în ce nevoi se aflã ? ªi
pentru cã anul acesta nevoile ºi sãrãcia sunt
mai mari (pentru noi poporul doar, bineînþeles),
decât în alþi ani ºi foamea este mult mai acutã
(pentru politic, bineînþeles).
Este adevãrat cã necunoaºterea legii nu
disculpã pe nimeni, dar nu credeþi cã este jenant
ca noi simpli cetãþeni, din astfel de învãþãturi,
trebuie sã tragem concluzia, cã trebuie neapãrat
sã verificãm mereu ºi întotdeauna cele hotãrâte
de guvernanþi? Pentru cã nimic nu este adevãrat
din ceea ce ar trebui sã fie - H.G., Ordine,
hotãrâri judecãtoreºti etc. (a se vedea ºi situaþia
din cadrul Ministerului Justiþiei).
Consider cã NUMAI ºi NUMAI Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ar trebui sã
vegheze MEREU ºi în PERMANENÞÃ, asupra
calitãþii învãþãmântului din România, preºcolar,
primar, secundar inferior, secundar superior,
postliceal precum ºi asupra calitãþii
învãþãmântului superior, nu politicul, nu
A.R.A.C.I.S.-ul.
Vi se pare normal cã noi simpli cetãþeni, sã
punem la îndoialã calitatea muncii
dumneavoastrã? Noi, cei simpli cetãþeni (sã nu
vorbesc de tinerii de pe bãncile ºcolilor) sã
contestãm deciziile dumneavoastrã?
Vi se pare normal ca noi, cetãþenii de rând,
sã stãm mereu cu sufletul la gurã, când se
schimbã un guvern sau un ministru ºi sã ne
întrebãm mereu: Oare ce a hotãrât cel de
dinainte mai este valabil, sau.... ??
Doresc sã mai spun cã, în ceea ce priveºte
calitatea învãþãmântului din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Drept ºi Administraþie
Publicã, specializarea Drept  Centrul teritorial
Cluj-Napoca, eu personal sunt mulþumitã.
Am 27 de ani vechime neîntreruptã în muncã
ºi sunt nevoitã sã urmez o facultate, însã vârsta,
serviciul, îndatoririle familiale, precum ºi
veniturile pe care le avem, eu ºi soþul meu, nu-mi
permit luxul sã pot urma cursurile altor
universitãþi.

DORINA

Sincer sã spun, nici nu ºtiu cu ce sã încep.
Lucrurile s-au încurcat foarte mult, iar eu cred
cã sunt ºi în asentimentul colegilor mei, am
obosit. Am fost jigniþi ºi terfeliþi pe toatã media,
încât acum, sincer, nu mai cred cã se poate
întâmpla ceva bun. Recunosc cã printre noi s-au
aflat ºi studenþi cu mai puþine aptitudini pentru
acest rol, cel de student, cã alþii au venit ca sã se
afle în treabã, dar celelalte facultãþi nu au ºi ele
uscãturile lor? Aici le-am inclus ºi pe cele de
stat.
Sunt de acord cã trebuie fãcutã reforma în
învãþãmânt, cã trebuie calitate ºi nu cantitate.
Sunt mamã în acelaºi timp ºi mã gândesc cu
groazã la ce-l aºteaptã peste doi ani pe bãiatul
meu. Încã nu se ºtie dacã la clasa a opta vor da
capacitate sau alte examene pentru a intra la
liceu. Dar sã revin la învãþãmântul superior, este
pãcat de noi, care chiar ne-am strãduit sã
acumulãm cunoºtinþe, sã pierdem ºansa de a ne
demonstra abilitãþile ºi capacitãþile pe piaþa
muncii. Dacã suntem slab pregãtiþi nu ar trebui
nimeni sã se teamã de noi. Pur ºi simplu nu am
face faþã. Eu însã începusem în paralel cursuri,
care mi-ar fi permis, sã ajut oameni aflaþi în faþa
unor probleme greu de gestionat în acel moment,
fãrã ajutorul cuiva calificat. Însã, se vede treaba,
cã ceea ce începusem sã învãþ, am aplicat mai
devreme decât mã aºteptam, pe propria persoanã.
Acum trebuie sã renunþ la tot ceea ce am început
ºi sã fac faþã ºi ruºinii de a fi fost student la Spiru
Haret. Pentru cã, orice aþi spune din acest
moment, noi vom fi stigmatizaþi pentru multã
vreme de acum încolo. Am câteva întrebãri
pentru Ministerul Învãþãmântului: de ce acum?
cum de nu am fost anunþaþi cu câþiva ani în urmã?
Ceilalþi miniºtri ai învãþãmântului unde erau
când Spiru Haret se dezvolta nepermis de mult,
dupã pãrerea lor? cine a profitat de impozitele
de la Spiru Haret?
Nu este normal sã sacrificaþi atâtea generaþii
Am optat pentru Universitatea Spiru Haret, de oameni, aici includ ºi generaþia 2009, din care
pentru cã taxele de ºcolarizare sunt acceptabile fac parte. O parte dintre ei au intrat pe piaþa
faþã de venitul meu ºi bugetul familiei mele, muncii ºi ºi-au demonstrat eficacitatea
pentru cã programul ºcolar este flexibil - forma
Lorele DIMOFTE,
de învãþãmânt la distanþã, care nu obligã
absolventã 2009, Psihologie ID
studentul sã se prezinte la cursuri, eu studenta
am posibilitatea sã mã consult ºi sã mã
documentez, cu ºi de la colegii de an, de pe
De mai bine de douã sãptãmâni mã tot întreb
forumul de discuþii, precum ºi din biblioteca de ce am fost aºa de fraierã ºi nu am rãmas în
virtualã a universitãþii, aceasta din urmã fiindu-ne strãinãtate? Oare de ce m-am întors? Pentru cã
pusã la dispoziþie din partea universitãþii, am considerat cã se poate trãi ºi aici. Dar m-am
examenele se susþin corect, pe calculator, fiind înºelat foarte tare. Suntem umiliþi în fiecare zi. În
doar studentul ºi calculatorul, notele sunt toate domeniile: medicinã, învãþãmânt,
generate tot de calculator deci, dacã ºtii, îþi iei agriculturã, industrie etc. Dacã nu am fãcut o
examenul, dacã nu, ai restanþã. Consider cã este facultate la zi nu înseamnã cã sunt nici proastã,
un abuz din partea Ministerul Educaþiei,
nici analfabetã, nici incultã, ci pentru cã am un
Cercetãrii ºi Inovãrii ceea ce se face cu noi la
mai mare pãcat. Sunt sãracã. ªi pentru asta a
aceastã orã, astfel pãtând atât imaginea
trebuit sã muncesc de foarte tânãrã. ªi am muncit,
Universitãþii Spiru Haret ºi implicit imaginea
am învãþat multe din mers. Nu a trebuit sã stau
tuturor studenþilor Universitãþii Spiru Haret,
patru ani cu fundul pe pat într-un cãmin studenþesc
obligându-ne sã ne transferãm la alte universitãþi,
ca sã asimilez informaþii. Lucrez în contabilitate
alese ºi impuse de Ministerul Educaþiei,
de câþiva ani ºi am avut ocazia sã am studenþi în
Cercetãrii ºi Inovãrii.
practicã, de la facultãþile de stat, contabilitate. Au
Consider cã problema ivitã între Ministerul
fost cazuri când mã întrebam cum Dumnezeu
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ºi Universitatea
Spiru Haret, în primul ºi în primul rând trebuia nimereºte drumul pânã la facultate, la cât de
tratatã cu mult mai mult tact, doamnã Ministru, încuiatã era. Dar asta nu conteazã. Conteazã cã
pentru cã ºi noi studenþii Universitãþii Spiru pãrinþii acelor elevi au suficienþi bani încât sã
Haret, oameni de rând fiind, dar avem ºi noi plãteascã ºi cãminele ºi taxele ºi examenele. ªi
demnitate, onoare ºi reputaþie, care sunt la fel pânã la urmã acea încuiatã terminã o facultate la
de fragili ca ºi cel al demnitarilor, dacã nu chiar stat ºi noi ar trebui sã o admirãm pentru asta, sã
mai fragili ºi ºtiþi de ce ? Pentru cã noi, nu avem ne dãm ºi demisia, dacã se poate, pentru a-i face
banii ºi timpul suficient sã ne reabilitãm loc unui elev care a fãcut o facultate la stat. În
reputaþia ºi statutul social ºi nici chiar tupeul acest tip de elevi nu aruncã nimeni cu piatra. E
necesar, sã ieºim în faþã dupã câte o astfel de clar cã nu e decât un mare interes în a ne anula
stigmatizare ca ºi cum nimic nu s-ar fi întâmplat diplomele. Nu intereseazã pe nimeni ceea ce ºtim.
în viaþa noastrã (cum se face la fiecare campanie Nu ne-a întrebat nimeni, nimic, nu ne-a cerut
electoralã, toþi candidaþii sunt neprihãniþi, sunt nimeni pãrerea. Dar îºi permit unii sã arunce atâtea
vorbe jignitoare, îºi permit televiziunile sã-ºi facã
numai zâmbet ºi promisiuni).
Iar în al doilea rând, dacã într-adevãr nu vã audienþã pe seama noastrã, îºi permit politicienii
suntem indiferenþi, doamnã ministru Ecaterina sã-ºi facã campanie pe seama noastrã. Dacã chiar
Andronescu, dacã regretaþi sincer situaþia cei din guvern nu ar fi fost atât de corupþi, nu s-ar
noastrã a studenþilor Universitãþii Spiru Haret fi ajuns aici. Nu pot sã nu mã simt trãdatã de cãtre
(precum aþi afirmat pe toate posturile TV la care însuºi Ministerul Învãþãmântului. Aceastã
aþi apãrut), dacã într-adevãr nu ne desconsideraþi ministrã a învãþãmântului nu a fost în stare sã
ºi apreciaþi faptul cã ºi noi studenþii de la susþinã o sãptãmânã întreagã o declaraþie. În
Universitatea Spiru Haret, avem vise ºi dorinþe, fiecare zi a declarat altceva. Cum de nu i se pune
tindem ºi noi sã avansãm pe treapta ierarhicã a ei, în primul rând ei, la îndoialã calitatea de
societãþii, dar pe propriile noastre puteri, pentru ministru al învãþãmântului? În momentul când
cã nu avem alte mijloace; dacã într-adevãr nu m-am înscris la facultate, am consultat lista cu
vã este indiferentã demnitatea noastrã ºi conduita facultãþile acreditate pe www.edu.ro ºi
noastrã moralã ºi eticã din societate, atunci specializarea aleasã figura ca ºi acreditatã
consider cã veþi gãsi o cale de rezolvare paºnicã provizoriu la ID. Nu a specificat nimeni despre
 acreditând, respectiv autorizând formele de ce ID este vorba. Nici Spiru Haret, dar nici
învãþãmânt la distanþã ºi implicit Centrele Ministerul Învãþãmântului. De ce nu s-a afiºat
teritoriale existente  ºi, nu în ultimul rând, acea listã cu Centrele ID neautorizate? Acum de
favorabilã ºi studenþilor Universitãþii Spiru ce s-a afiºat? Sã credem cã nu s-a ºtiut? M-aº
Haret, permiþându-ne astfel sã ne terminãm cam mira. Consider cã am fost minþitã de douã
studiile la aceastã universitate ºi sã ne putem da instituþii, care au fost mânã în mâna ºi care,
probabil, nu s-au mai înþeles la bani. Iar noi trebuie
ºi licenþa tot la aceastã universitate.
Doamnã ministru, vã rog frumos, pe aceastã sã plãtim pentru asta. Într-adevãr suntem vinovaþi
cale, sã gãsiþi o rezolvare la acest inconvenient cã permitem sã fim conduºi de asemenea
ºi sã þineþi cont cã suntem 300.000 de vieþi totuºi, personaje. În þara asta e nevoie urgentã de o a
300.000 de dorinþe ºi de speranþe, 300.000 de doua revoluþie, cãci ne cam ajunge cuþitul la os.
Ionela BALAUCA
vise ºi iluzii, 300.000 de defavorizaþi ai vremii
politicului, suntem 300.000 de români.
Cu deosebitã stimã,
Sunt studentã (sper!) la USH, forma ID. Am
Monica POP,
absolventã anul II, (cu speranþã, studentã anul optat pentru aceastã variantã datoritã taxelor ºi
III), Universitatea Spiru Haret, Facultatea de a formei de învãþãmânt, respectiv ID, care vine
Drept ºi Administraþie Publicã  specializarea în ajutorul celor care au serviciu. La
Drept, forma de învãþãmânt la distanþã  universitatea din oraºul meu (universitate de
Centrul teritorial Cluj-Napoca. stat) nu existã cursuri decât la zi (ID pentru
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funcþionarea învãþãmântului la distanþã ºi a
învãþãmântului cu frecvenþã redusã în instituþiile
de învãþãmânt superior emisã de Guvernul
României ºi publicatã în M.O. nr. 678 din 26
octombrie 2001.
Sau pe cine mai trebuia sã consult, doamnã
ministru ?
Noi, simpli cetãþeni ai acestei þãri, cum sã
punem la îndoialã cele hotãrâte de guvern, de
guvernanþi, practic, de aleºii poporului care
practic aveþi imunitate la tot ºi la toate ?
Noi, viitorii juriºti, ce mai putem înþelege
din aceste situaþii haotice ?
Cum se explicã faptul cã, Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie  Secþia de contencios
administrativ ºi fiscal, prin decizia nr. 1242 din
05.03.2009 a respins recursurile declarate de
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii
obligând-o pe aceasta din urmã la plata sumei
de 5.000 lei reprezentând onorar avocaþial, în
favoarea petentei Universitatea Spiru Haret, iar
prin decizia nr. 1988 din 03.04.2009 aceeaºi
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie  Secþia de
contencios administrativ ºi fiscal, respinge din
nou recursurile declarate de aceeaºi Minister al
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, obligând-o pe
aceasta din urmã la plata sumei de 1.000 lei noi,
reprezentând cheltuieli de judecatã, în favoarea
petentei Universitatea Spiru Haret ?
Dacã într-adevãr este ceva putred la
mijloc, cum se face cã Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii a pierdut cele douã procese
intentate de Universitatea Spiru Haret?
Sau este o purã coincidenþã faptul cã anul
acesta este an electoral?
Trebuia cumva sã-mi fi angajat un avocat,
pentru simplul fapt cã doream sã urmez un
învãþãmânt superior ?
Trebuia sã fi sunat la Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, unde aº fi primit altfel
de informaþii ?
Oare cei de la Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, ce anume puteau sã-mi
spunã la vremea respectivã? Putea cumva
Ministerul Educaþiei, din anul 2007, sã-mi spunã
altceva decât ce au comunicat dânºii personal
Universitãþii Spiru Haret prin Ordinul
ministrului privind admiterea în învãþãmântul
superior anul universitar 2006- 2007  http://
www.spiruharet.ro/comunicate/ordin-ministrupdf , (postat ºi în acest moment pe site-ul oficial
al Univ.Spiru Haret) ?
Personal consider cã vina o poartã DOAR
ºi, NUMAI ªI NUMAI - Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii, întrucât dacã Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii ar fi considerat,
la vremea respectivã cã, într-adevãr, existã o
greºealã, o minciunã la mijloc, cã unele dintre
aceste hotãrâri nu sunt în regulã, sau cã sunt
interpretate eronat, cã Universitatea Spiru Haret
a cãlcat strâmb, Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Inovãrii avea obligaþia materialã ºi
moralã sã intervinã, atunci imediat ºi în acel an,
nicidecum sã stea în pasivitate atâþia ani ºi sã
aparã acuma, dupã ºapte ani, ca ºi cum ar fi stat
în expectativã.
Unde era Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Superior 
A.R.A.C.I.S., autoritatea competentã (cicã)
pentru evaluare în 2007, an în care Universitatea
Spiru Haret trebuia reevaluatã? Ce a fãcut
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii în
acea perioadã? Din cele cunoscute, nici
A.R.A.C.I.S. nu era autorizatã în aceea perioadã,

Din punctul meu de vedere, USH ar trebui
sã facã o sintezã a stãrii de fapt, din care sã
rezulte modul în care se deruleazã programele
de studii în cadrul universitãþii. Sã exemplifice
cu date concrete, sã informeze auditoriul, pentru
a fi înþeles acest nou sistem de învãþãmânt. Celor
din afarã, le este greu sã înþeleagã un mod nou
de organizare ºi desfãºurare a programelor de
studii la nivelul mileniului III.
În foarte mare parte suntem percepuþi ca
fiind niºte indivizi care nu au nici o legãturã cu
studiul, pe alocuri din vina unora dintre noi, foºti
sau actuali studenþi, cãrora le-a plãcut sã
comenteze pe alocuri, sã-ºi exprime
nemulþumiri, sau chiar laude.
Cu sinceritate mã adresez vouã, îmi pasã cã
suferiþi atât de mult, eu depãºesc cu mai multã
suportabilitate aceastã situaþie creatã. Am
dobândit multã încredere în forþele proprii, un
anume echilibru emoþional, nu-mi este teamã de
un eventual examen, acest lucru nu înseamnã cã
mi-l doresc. Am convingerea însã cã voi reuºi
sã dovedesc faptul cã deþin cunoºtinþele în
domeniul studiat, totodatã, am ºi pretenþia ca,
aceia care mã vor examina, sã se ridice cel puþin
la nivelul profesorilor dupã care am studiat.
Îndrãznesc sã vã propun sã fiþi mai optimiºti,
toate aceste anomalii se vor rezolva, vom
învinge!
Vã respect pentru ceea ce sunteþi,

contabilitate, bugete ºi management,
specializãri care nu mã intereseazã).
În concluzie, Spiru Haret mi-a oferit o ºansã,
ºansa pe care statul mi-a luat-o prin desfiinþarea
cursurilor FF ºi seral de la aceastã universitate de
stat. Centrul teritorial din cadrul USH, de care
aparþin, este la aprox. 200 km distanþã de oraºul
în care locuiesc, dar nu m-am plâns, aveam o
ºansã de învãþat. Am învãþat aproape peste puterile
mele fãrã sã mã plâng, aveam o ºansã. ªi vine
acum ministerul ºi-mi spune cã sacrificiile mele
au fost zadarnice, ba, mai mult, spune în faþa
miilor de oameni cã nu am învãþat, cã examenele
date de mine au fost o joacã, cã am copiat pe rupte
etc. Ce sã mai spun....mare pãcat.

economic

Toatã lumea ºtie cã e o mascaradã politicã!
Suntem mulþi, dar nu proºti!
Anulaþi diplomele ºi... NE VEDEM LA VOT!!!
Abia aºtept!!!

Liviu-Emil MITITELU

USH ID Piatra Neamþ

Sunt o studentã la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã
Bucureºti, la Centrul ID din Cãlãraºi, iar de când
am aflat tot ce se întâmplã cu Spiru Haret sunt
foarte confuzã ºi nu ºtiu ce sã fac, dacã mã poate
îndruma ºi pe mine cineva în legãturã cu aceastã
problemã. Am terminat anul II, iar acum mã
pregãtesc pentru anul III ºi nu ºtiu ce voi face,
dacã pot continua la aceastã Universitate sau
trebuie sã mã transfer la altã formã de
învãþãmânt. Am nevoie de aceastã diplomã,
pentru care am plãtit taxele în fiecare an dintr-un
salariu de 500 lei ºi am ales aceastã Universitate
ºi forma de învãþãmânt, deoarece toþi colegii mei
au terminat aici ºi au fost promovaþi, eu lucrez
într-o instituþie de stat, referent contractual, iar
toate cursurile pe care le-am citit m-au ajutat în
munca mea de zi cu zi. Vã mulþumesc .

Valentina TOMA

Deºi este probabil târziu, vã transmit ºi
opinia mea. Sunt soþia unui absolvent USH,
promoþia 2009 Psihologie la ID Ploieºti. Ceea
ce se întâmplã mã afecteazã indirect ºi ne
afecteazã ca familie. Menþionez cã deþin o licenþã
în limba englezã obþinutã ca urmare a
parcurgerii unui ciclu de învãþãmânt la distanþã
în SUA, în 1998, când în România nici vorbã
nu era de învãþãmânt la distanþã. Nu mai doresc
sã îmi amintesc prin ce am trecut în încercãrile
de a-mi echivala studiile la Ministerul
Învãþãmântului. Astãzi, dupã 11 ani de când eu
am obþinut licenþa ºi nu am reuºit sã o echivalez,
pretenþiile ministerului fiind exagerate, se simte
aceeaºi cerbicie cu care ministerul se
cramponeazã de tradiþie ºi se opune noului. Vã
reproduc mai jos, o parte din ce am publicat pe
blogul meu, referitor la situaþia existentã, în
speranþa cã pot contribui la înfãptuirea unui act
academic just pe viitor:
Învãþãmântul superior la distanþã nu îºi are
rostul dacã nu ajutã la îmbunãtãþirea calitãþii
actului academic, a proceselor, activitãþilor ºi
rezultatelor sale. Nu mai vorbim de contribuþia
sa la îmbunãtãþirea calitãþii vieþii în general.
Chestiunea calitãþii este mult mai complexã la
nivelul învãþãmântului superior decât în
învãþãmântul gimnazial ºi liceal.
O întrebare interesantã ar fi: în ce mãsurã ar
trebui sã avem învãþãmânt la distanþã din punctul
de vedere al necesitãþii, dezirabilitãþii,
oportunitãþii, al confortului ºi fezabilitãþii. La
care se adaugã ºi reuºita integrãrii în
învãþãmântul la distanþã a funcþiei de predare/
însuºire a cursurilor  subiect de disputã pentru
adepþii învãþãmântului românesc tradiþional. Pe
de altã parte, instituþiile de învãþãmânt superior
sunt asaltate cu cereri din ce în ce mai numeroase
de ºcolarizare din partea populaþiei.
Învãþãmântul superior la distanþã aduce speranþã
pentru mulþi potenþiali studenþi, dacã este abordat
corespunzãtor ºi se au permanent în vedere
posibilitãþile ºi limitãrile sale. Ca prime
posibilitãþi aº enumera reducerea costurilor de
investiþie pentru programele de predare ºi
evaluare, studentul îºi organizeazã singur timpul
de învãþare ºi o relaþionare mai rapidã între cei
implicaþi în procesul de predare-învãþare.
Limitãrile provin numai din opoziþia la
schimbare a unor grupuri adepte ale
învãþãmântului tradiþional. De ce: un factor
foarte important în evoluþia învãþãmântului
superior la distanþã este apariþia noii generaþii
de tineri care trãieºte într-o lume dominatã de
calculator ºi internet, aflatã la antipodul filosofiei
de transmitere ºi primire a informaþiei la modul
tradiþional.
Aceºti tineri sunt capabili sã asimileze noua
tehnologie cu mare uºurinþã ºi flexibilitate pentru
cã este interactivã ºi foarte aproape de aºteptãrile
ºi nevoile lor. Pentru prima datã în istoria
omenirii asistãm la un paradox: o generaþie mai
tânãrã ajunge sã stãpâneascã o tehnologie mult
mai bine ºi mai rapid decât generaþia mai în
vârstã. Nu mã hazardez prea tare dacã îi spun
generaþia Internet. Problema autoritãþilor începe
în momentul în care aceastã generaþie se înscrie
în ciclul de învãþãmânt superior. ªi aceastã
problemã deja existã. Sunt universitãþile
pregãtite sã facã faþã aºteptãrilor ºi nevoilor unor
generaþii care stãpânesc tehnologia mai bine
decât profesorii lor? Aceasta ar trebui sã tragã
un semnal de alarmã pentru instituþiile de
învãþãmânt superior, sã priveascã în perspectivã
ºi sã îºi adapteze formele de învãþãmânt dacã
vor sã supravieþuiascã ºi mai ales sã ofere
studenþilor condiþiile de a se educa la nivelul de
calitate ºi pertinenþã necesar LOR,
STUDENÞILOR, ºi nu grupurilor de interese.
Sã ne înþelegem, învãþãmântul slujeºte oamenilor
ºi nu invers! Þin sã atrag atenþia cã aceste
generaþii sunt instrumentul prin care societatea
îºi va impune cultura. Fãrã îndoialã cã prezenþa
tinerei generaþii în sistemul de învãþãmânt
superior necesitã schimbãri ºi, implicit, studenþii
nu vor mai accepta doar soluþii tradiþionale la
problemele legate de propriul proces de învãþare.
Ei deja doresc alt gen de interacþiune, doresc sã
aibã o nouã perspectivã asupra rolului
profesorului, o pertinenþã mai mare a
conþinutului educaþional privind aplicabilitatea
sa în practicã ºi chiar demonstreazã cã fac
diferenþa în privinþa calitãþii procesului de
învãþãmânt, de care beneficiazã, optând pentru
învãþãmântul la distanþã în numãr din ce în ce
mai mare.
Cu stimã,

Liliana COSTACHE

