
  

 

            AlianŃa NaŃională a OrganizaŃiilor StudenŃeşti din România (ANOSR) 

 

� ANOSR este prima şi cea mai importantă federaŃie de reprezentare a studenŃilor, 
neguvernamentală  si apolitică. 
 

     Rădăcinile ANOSR vin încă din 1995, dar s-au concretizat abia în urma mişcărilor sociale 
studenŃeşti din toamna anului 1998, cand liderii studenŃilor au resimŃit nevoia unei coordonări 
centrale şi eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timişoara, cu ocazia Săptămânii InternaŃionale 
StudenŃeşti, a avut loc Adunarea Generală de Constituire la care au participat 28 de organizaŃii din 
întreaga Ńară. În 1999, în contextul amplelor mişcări sociale, am reprezentat şi mobilizat zeci de mii 
de studenŃi pe străzile a mai bine de 70% din centrele universitare româneşti. Cu toate acestea, 
personalitatea juridica am dobândit-o abia în aprilie 2001 printr-o decizie a CurŃii Supreme de 
JustiŃie, în contextul unei evidente opoziŃii a guvernului din acea vreme. 

� Singura FederaŃie NaŃională StudenŃească recunoscută la nivel european 
 

În octombrie 2002 am dobândit statutul de membru cu drepturi depline al OrganizaŃiei 
StudenŃilor din Europa (ESU). Deşi au existat tentative şi din partea altor federaŃii studenŃeşti din 
România de a intra în ESU, aceste încercări nu au fost încununate de succes datorită 
incompatibilităŃii şi neîndeplinirii condiŃiilor de aderare.  

 Ca membru ESU, ne bucurăm de sprijinul federaŃiilor cu reprezentativitate similară din toate 
statele europene, facând parte dintr-un grup de lobby în care se află inclusiv statele vecine 
României. ANOSR, în calitate de unic membru ESU din România, are un nivel ridicat de relaŃionare 
cu instituŃiile europene atât din domeniul politic (Comisia Europeană, Parlamentul European, 
Consiliul Europei etc), cât şi din domeniul educaŃional (EUA, ENQA, EQAR, EURASHE, Erasmus 
Student Network etc). 

� Cea mai mare federaŃie naŃională studenŃească din România 
 

 ANOSR reuneşte 71 de organizaŃii studenŃeşti, majoritatea cu traditie, înfiinŃate după revoluŃie, 
împreună constituind o structură de reprezentare bazată pe principii, unitate, competenŃă şi 
solidaritate. 

 Reprezentativitatea ne este recunoscută şi susŃinută de organizaŃii importante din societatea 
civilă, mass-media, de comunitatea academică şi importanŃi actori centrali precum Ministerul 
EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

� Singurii care au câştigat premiul I la Gala SocietăŃii Civile, secŃiunea EducaŃie! 
� Primii care au realizat anual campanii naŃionale de informare şi conştientizare! 
 

2005  - Greva Generală, în cadrul negocierilor şi prin campania “Give me 5”, ANOSR obŃine 5% 
din PIB 

� Prima dezbatere naŃională organizată de studenŃi pe tema asigurării calităŃii în 
învăŃământ 

� Prima dezbatere din România pe probleme de calitate în EducaŃie 
� Prima dezbatere naŃională pe tema conectivităŃii între mediul academic şi cel 

privat 
 2006  - ANOSR câştigă premiul I la “Gala SocietăŃii Civile - SecŃiunea EducaŃie” cu proiectul 
“Săptămâna Bologna în UniversităŃi” 



  

 

2006 - Campania naŃională pentru drepturile studenŃilor “Ce te doare?” în urma căreia am 
realizat Statutul Studentului şi Statutul Studentului Reprezentant (www.cetedoare.ro) 

2006 - Campania naŃională pentru promovarea reformelor europene în învăŃământul superior 
“Săptămâna Bologna în UniversităŃi”. Fiind recunoscută ca exemplu de bună-practică la nivel 
european, aceasta urmează a fi adaptată şi implementată prin intermediul ESU în toate Ńările 
europene. (www.bologna.ro)    

     2007 - Campania naŃională Academic vs Privat - pe tema conectivităŃii dintre cele două medii, 
a practicii, internship-urilor pentru studenŃi şi a actualizării curriculelor universitare pe baza unui 
dialog constatnt între universităŃi şi angajatori (www.avsp.ro) 

     2007 - Campania naŃională Constructio academica (având 3 linii de acŃiune: învăŃământul 
centrat pe student, calitatea în educaŃie şi reprezentarea studenŃilor) a inclus pe lângă training-uri şi 
dezbateri, o Gală de Premiere a Profesorilor Bologna “Marii profesori care ne inspiră” – 
www.profitari.ro , www.stoodle.ro,. www.studentsatisfacut.ro  

 2007 - Gala Profesorului Bologna - având ca subiect central conceptul de „învăŃământ centrat 
pe student”, proiectul are ca scop identificarea, motivarea şi promovarea adevăratelor valori, acei 
profesori ca ”ne inspiră” www.profitari.ro 

     2008 - Campania naŃională “LocuinŃe pentru Tineri”, având ca obiectiv constientizarea cu 
privire la necesitatatea de a construi locuinŃe pentru tineri 

     2009 - Campania naŃională “Reprezintă-Ńi viitorul!”, campanie de conştientizare cu privire la 
drepturile studenŃilor reprezentanŃi din cadrul structurilor decizionale din universităŃi  

     2010 -  Campania naŃională “Dimensiunea socială a educaŃiei – Ti s-a acrit?!”, campanie de 
conştientizare cu privire la aspectele sociale din educaŃie, dar care a avut ca obiectiv şi sondarea 
nevoilor sociale ale studentilor din România. Ca rezultat, ne putem mândri cu cel mai mare studiu 
realizat vreodată pe tema nevoilor sociale ale studenŃilor intitulat “Nevoile sociale ale studenŃilor - o 
prioritate ce necesită soluŃii”, realizat pe un eşantion de aproximativ 20.000 de studenŃi din cadrul 
universităŃilor din Romania. 

� Singura structură studenŃească având proiecte majore axate pe latura 
educaŃională 

� Prima initiaŃiva legislativă aparŃinând 100% studenŃilor (Statutul Studentului) 
 

� În urma campaniilor derulate în ultimii ani în care au fost consultaŃi studenŃii şi reprezentanŃii 
acestora, ANOSR a lansat Statutul Studentului şi Statutul Studentului Reprezentant, 
două propuneri legislative care îşi propun să reglementeze statutul drepturilor şi al 
obligaŃiilor studenŃilor, cât şi a studenŃilor reprezentanŃi în activitatea pe care o desfăşoară 
în mediul academic. Aceste documente cuprind viziunea studenŃilor asupra autoguvernării, 
drepturile şi obligaŃiile studenŃilor în perioada parcurgerii traseului academic şi 
responsabilitatea studenŃilor reprezentanŃi în faŃa celor care îi aleg  

� Privind partea de lobby care se impune uneori la nivel naŃional, ANOSR a militat 
dintotdeauna pentru realizarea unor legi clare, menite să îmbunătăŃească aspectele legate 
de calitatea învăŃământului universitar. Astfel, ANOSR a venit cu o serie de propuneri clare 
în ceea ce priveşte: 

1. Strategia NaŃională pe EducaŃie; 
2. Legea ÎnvăŃământului Superior; 
3. Legea Practicii; 
4. Legea Tinerilor 



  

5. Legea Voluntariatului 
6. Metodologia de FinanŃare a ÎnvăŃământului Superior; 
7. Mobilitatea StudenŃilor; 
8. CondiŃiile sociale necesare studenŃilor; 
9. Internship-ul. 
10. EducaŃia non-formală 
11. Legea EducaŃiei NaŃionale  
12. Metodologia de ierarhizare a programelor de studiu şi clasificarea universităŃilor 

 

� Primele documente programatice privind mişcarea studenŃească şi rolul ei în 
societate 

 

       - Academic vs. Privat  

       - Cartea neagră Bologna  

       - Ghid Bologna  

       - Implementarea Procesului Bologna din perspectiva studenŃilor  

       - Viziune în FinanŃarea ÎnvăŃământului Superior: Calitate pentru toti! 

       - Asigurarea CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior 

       - Statutul social al studentului din Romania 2010 

       - Studiul „Nevoile sociale ale studenŃilor – o prioritate ce necesită soluŃii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


