Consortiul "Universitaria" consfinteste universitatile antreprenoriale
La Timisoara a fost semnat actul constituirii Consortiului "Universitaria" - o organizatie
nonguvernamentala cu profil universitar care functioneaza de 12 ani, dar al carei act constitutiv a
fost semnat abia la finele saptamanii trecute. Acest consortiu face aplicabila, pentru prima data in
Romania, a ideii de asociere intre universitati.
Printre scopurile Consortiului figureaza realizarea unei legislatii capabile sa intareasca autonomia
universitara, puterea decizionala academica, in contrapartida cu spiritul centralizator, venit dinspre
minister, si mobilitatea interuniversitara a studentilor si profesorilor, o practica intalnita doar intre
universitatile europene.
Rectorii Universitatii din Bucuresti, Universitatii "Babes-Bolyai", din Cluj, Universitatii "Alexandru
Ioan Cuza", din Iasi, si Universitatii de Vest, din Timisoara, s-au intalnit, joi si vineri la Timisoara
pentru a pune, oficial, bazele Consortiului "Universitaria", care functioneaza inca din 1996, dar fara
personalitate juridica.
"Ideea constituirii Consortiului a fost aceea de a stimula dezvoltarea interinstitutionala pentru
uniformizarea planurilor de invatamant universitar. In acest sens s-au unit cele patru mari universitati
din Romania", explica motivatia acestei decizii prof. univ. dr. Petru Stefea, de la Facultatea de
Economie si Administrare a Afacerilor, prorector al Universitatii de Vest Timisoara. Intrebat de ce au
fost necesari 12 ani pentru ca acest consortiu sa aiba personalitate juridica, prorectorul Stefea a
raspuns ca, pana anul trecut, Consortiul nu a fost foarte activ in ceea ce priveste colaborarea dintre
cele patru universitati si nu s-a considerat oportuna oficializarea. "Insa, anul trecut, cand s-au format
alte echipe in universitati, s-a hotarat resuscitarea Consortiului si, pentru a-i da forta, am decis sa-l
transformam intr-un O.N.G., al carui sediu sa fie la Universitatea din Cluj. Astazi (vineri, 12 iunie n.r.), rectorii celor patru universitati au semnat actul constitutiv", mai spune Petru Stefea.
Dupa semnarea actului ce a oficializat activitatea interuniversitara, reprezentantii celor patru
universitati partenere au luat parte la dezbateri care au vizat probleme legate de finantarea
invatamantuluiÂ•@universitar, aspecte legate de asigurarea calitatii in invatamantul superior si
compatibilizarea planurilor de studii si cercetare. "Au fost discutate mai multe puncte, abordari
privind cele trei cicluri, respectiv licenta, masterat si doctorat, dar si probleme legate de cercetarea
stiintifica, conceptul de &laquo;life-long learning&raquo; (invatare pe tot parcursul vietii). Cea mai
discutata a fost problema finantarii - eu, fiind prorector responsabil cu strategia si managementul
financiar, o cunosc prea bine. Din pacate, avem semnale ca Ministerul Educatiei nu ne va mai da
finantarea de baza, care se stabileste in functie de numarul de studenti si doctoranzi, ce urmeaza sa
fie pregatiti de universitate", mai spune prorectorul Petru Steflea.
In cadrul intalnirilor de lucru ce au avut loc, vineri si sambata, dupa infiintarea oficiala a consortiului,
conducerile universitatilor partenere au cazut de acord asupra unor proiecte academice, unul dintre
acestea fiind mobilitatea interuniversitara a studentilor, la nivelul celor patru universitati. Pana in
prezent, in tara nu s-au mai facut schimburi de studenti si profesori, aceasta practica fiind intalnita
doar intre universitatile europene.

