București, 17.09.2014

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
NU ORGANIZEAZĂ
COLEGII DE ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR

În urma deciziei luate de Consiliului de Administrație, în ședința din 16.09.2014,
Universitatea Titu Maiorescu din București nu organizează colegii pentru anul
universitar 2014/2015.
Hotărârea Universității se întemeiază pe argumente de fond și de substanță, care
privesc atât misiunea universității ca instituție emblematică a învățământului superior
cât și regimul instituțional și educațional al noii forme de învățământ, reglementate prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2014 şi Metodologia-cadru privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului terţiar nonuniversitar.
Legislația, așa cum este în acest moment, este confuză și creează posibilitatea unor
dereglari majore în actul universitar de învățare. Legea Educației Naționale consacră
faptul că învățământul terțiar nonuniversitar este organizat în cadrul învățământului
preuniversitar. Legea calității în învățământ prevede că orice program preuniversitar
trebuie să fie acreditat/autorizat de ARACIP, or instituțiile de învățământ superior au un
alt regim juridic. Introducerea în metodologie a art.3 generează, sub o formulare aparent
neutră, o confuzie referitoare la momentul existenței acestor colegii.
Anul școlar a început la 1 Septembrie, anul universitar începe la 1 Octombrie și, în
aceste condiții, nu se pot face înscrieri ulterioare. Dacă acest colegiu este o parte a
învățământului preuniversitar, atunci structura anului școlar ar trebui respectată cu
strictețe. Începerea cursurilor la 1 Octombrie este de natură a crea confuzii în rândul
tinerei generații.
Universitatea Titu Maiorescu și membrii comunității academice maioresciene își
exprimă poziția comună cu aceea a colegilor din Consorțiul Universitaria, format din
universități de prestigiu ale învățământului superior românesc, referitoare la riscul
scăderii dramatice a calității învățământului și la crearea unor false așteptări pentru cei
care ar urma astfel de cursuri. Înmatricularea unui student care nu are diploma de
bacalaureat este o imposibilitate logico-juridică, iar înscrierea în anul 2 este o iluzie! Cel
mult, se pot echivala unități de credit, dar doar dacă acestea sunt obținute după
promovarea examenului de bacalaureat și doar dacă există o unitate de materie (de altfel
improbabilă, dacă se lecturează programele analitice postate pe site- ul ARACIP care
prevăd că 2/3 din activitate este practică)!

Universitatea Titu Maiorescu își manifestă îngrijorarea cu privire la stagnarea la
aproximativ 55% a numărului celor care promovează bacalaureatul. De aceea consideră
că ar trebui sa avem o dezbatere serioasă cu privire la cauzele care determină insuccesul
în scopul identificării de urgență a măsurilor remediale, care să determine remotivarea
tinerilor.
Universitatea Titu Maiorescu nu dorește să creeze un orizont de așteptare himeric pentru
tineri, nu dorește să vândă iluzii.
Universitatea Titu Maiorescu își afirmă opțiunea definitivă pentru calitate în
învățământ, respinge orice abordare mercantilă a actului educațional, spune un nu ferm
revitalizării conceptului de fabrici de diplome. Universitatea noastră îi așteaptă pe toți
absolvenții cu diplomă de bacalaureat să se înscrie la programele universitare pe care le
desfășoară și îi asigură că nu va trata cu dezinteres dorința lor de a avea un viitor
profesional bun. Credem cu tărie că menirea învățământului particular este de a fi o
alternativă serioasă la învățământul de stat, nu o afacere de familie.
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