
COALIŢIA PENTRU UNIVERSITĂŢI CURATE (CUC) 
 

ALĂTURAŢI-VĂ ! 
 
 
 
În ultimii doi ani, România a făcut unele progrese în lupta împotriva corupţiei, apreciate de observatorii 
internaţionali. Dar situaţia pe domenii punctuale rămîne îngrijorătoare. Mai multe studii recente îşi arată 
preocuparea faţă de corupţia care domneşte în învăţămîntul superior românesc. Ele nu fac decît să dea 
dreptate consumatorilor din acest domeniu, de la studenţi la angajatori, care constată de ani de zile că 
nerespectarea unor standarde academice adecvate şi toleranţa faţă de proastele practici fac imposibilă 
statuarea normelor europene în învăţămîntul superior românesc. În momentul în care studenţii pot 
cumpăra nestingheriţi lucrări de licenţă de pe o pagină de Internet, nu mai discutăm despre corupţie ca 
mită ocazională, ci de corupţia unui sistem. Trebuie să ne reunim eforturile pentru a aduce  în viaţa 
academică din România norme de integritate şi calitate de nivel european. Numai în acest fel educaţia din 
România îşi va putea aduce contribuţia necesară la procesul de integrare europeană. 
 
Societatea Academică din România şi aliaţii săi din grupul de iniţiativă propun un nou proiect, Coaliţia 
pentru Universităţi Curate, şi-i invită să se alăture pe toţi cei care cred că au de pierdut din cauza 
coruperii mediului academic, fie că e vorba de calitatea pregătirii lor, a angajaţilor lor, sau pur şi simplu 
de reputaţia lor ca academici care vor un mediu de calitate în care să-şi exercite profesiunea.  
 
Grupul de iniţiativă invită organizaţiile neguvernamentale din domeniul educaţiei, sindicatele, organizaţiile 
studenţeşti şi orice persoane individuale să adere la o coaliţie cu următorul program: 
 
 
Compilarea unei liste de rele practici din învăţământul superior românesc; 
Constituirea în interiorul fiecărei universităţi a unui grup de monitorizare a acelor practici; 
Invitarea departamentelor, facultăţilor şi universităţilor să semneze un contract cu CUC privitor la 
monitorizarea şi eliminarea relelor practici; 
Monitorizarea practicilor la nivel universitar; 
Alcătuirea unui top al facultăţilor din România pe criterii de integritate academică. 
 
 
Grupul de iniţiativă: 
 
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, 
Asociaţia Ad Astra, 
Asociaţia FAR, 
Asociaţia Pro Democraţia, 
Asociaţia Profesională pentru Educaţie si Cercetare EduCer din România, 
Centrul Euroregional pentru Democraţie, 
Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Colegiul Noua Europă, 
Grupal pentru Dialog Social, 
Grupul pentru Reformă Universitară, 
Societatea Academică din România, 
Societatea Română de Ştiinţe Politice, 
Solidaritatea Universitară. 
 
 


