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În timp ce Viorel Stanca şi-a dat demisia de onoare,

Conducerea PDL Sălaj
a fost dizolvată
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Universitatea „Spiru Haret”, 
scoasă în afara cadrului stabilit de guvern
41 din cele 46 de programe ID oferite de Universitatea 
„ Spiru Haret” nu se regăsesc în structura aprobată de guvern

Conducerea universităţii şi MECT văd diferit autorizarea
învăţământului la distanţă

Concursul de admitere organizat de
Universitatea „ Spiru Haret ” (USH) va
avea loc în afara cadrului stabilit de
guvern. În urma conflictului pe care îl are
cu Ministerul Educaţiei (MECT), referitor
la autorizarea programelor de învăţământ
la distanţă (ID), cea mai mare universitate
din ţară a primit din partea Curţii de Apel
Bucureşti suspendarea Hotărârii de
Guvern, emisă vara trecută, prin care au
fost aprobate specializările şi formele de
învăţământ ce au dreptul să se deruleze
în facultăţi. Întregul scandal a pornit de
la modul diferit prin care cele două părţi
văd procedura de autorizare a

programelor ID şi cu frecvenţă redusă. În
timp ce ministerul ia în calcul numai
specializările ce au trecut prin filtrul
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii
în Învăţământul Superior (ARACIS –
organismul însărcinat cu acreditarea
programelor de studiu) pentru fiecare
formă de învăţământ în parte,
Universitatea „Spiru Haret” consideră că
din moment ce a primit undă verde
pentru specializările derulate la zi, are
dreptul să şcolarizeze şi la ID şi FR.
Practic, USH contestă faptul că Guvernul
nu a luat în calcul 41 dintre cele 46 de
programe ID şi 28 dintre cele 45 de

specializări la frecvenţă redusă, pe care le
oferă viitorilor candidaţi, drept pentru
care a dat în judecată executivul. În
aceeaşi logică, senatul USH a decis că nu
are nevoie de nici o aprobare pentru a-şi
înmulţi facultăţile, divizând Jurnalismul
şi Filosofia, Ştiinţele Politice şi Studii
Culturale şi cea de Jurnalism,
Comunicare şi Relaţii Publice.

Universitatea invocă autonomia
Pozând în rolul de victimă,

conducerea universităţii îşi justifică
acţiunile prin autonomia universitară,
Cornel Codiţă, cancelarul USH,
susţinând că anumite interese din MECT
încearcă să împiedice extinderea
instituţiei de învăţământ: „Există dorinţa
unora de a bloca avansul universităţii.
Nimeni nu poate lua dreptul universităţii
de a-şi stabili singură formele de

învăţământ. De îndată ce eşti autorizat să
faci o specializare la zi, depinde de tine
să organizezi celelalte forme de  învăţământ.
Contenciosul dintre noi şi minister este
legat tocmai de această problemă: cine
are autoritate să realizeze forme de
învăţământ la o anumită specializare”.
De cealaltă parte, MECT se arată mai
precaut în declaraţii, secretarul de stat
Remus Pricopie spunând că se abţine de
la comentarii, atâta timp cât există o
plângere pe rol, precizând doar că
Universitatea „Spiru Haret” este singura
care nu a parcurs traseul de autorizare
pentru toate formele de învăţământ pe
care le oferă. În cazul în care USH va
pierde procesul, cele câteva mii de
studenţi care au fost sau vor fi înscrişi la
specializările cu pricina, prin ID, nu vor
mai avea nici o certitudine cu privire la
valabilitatea diplomelor pe care le vor
primi.
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A început BAC-ul
pentru 2.700 de elevi
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