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Proiectul IF/11.01-04.01 Migrant în România interculturală
Nr. 294 / 28.06.13
Propunere de modificare legislativă referitoare la introducerea unor termene
limită de depunere a dosarelor cetăţenilor străini care doresc să studieze într-o
instituţie de învăţământ superior

Descrierea situaţiei actuale:
Pentru aprobarea de către Ministerului Educaţiei Naționale a dosarului unui
cetăţean străin care doreşte să studieze la o instituţie de învăţământ superior trebuie
parcursă o procedură prevăzută de legislaţie dar care nu prevede niciun termen
limită de acrodare a unui răspuns din partea instituţiei de învăţământ, legiuitorul
lăsând la latitudinea universităților să stabilească un calendar de primire a dosarelor.
Această lipsă legislativă duce în multe cazuri la parcurgerea unui termen care
depăşeşte cu mult începerea anului universitar. În practică au fost semnalate cazuri
în care studenţii reclamă faptul că au fost înmatriculaţi retroctiv şi după două luni de
la începerea anului universitar, fapt pentru care au declarat că nu au putut să facă
faţă cerinţelor curriculare, mai ales că primul an este pregătitor şi se învaţă limba
română. De asemenea întârzierea oferirii unui răspuns din partea instituţiilor de
învăţământ duce la întârzierea obţinerii în timp util a vizei de studiu pentru studentul
străin.
Schimbări preconizate:
Prin stabilirea unui termen limită de depunere şi de oferire a unui răspuns
referitor la dosarelor de admitere, din partea instituţiei de învăţământ superior la care
cetăţeanul străin a aplicat, se elimină riscul prelungirii procedurii de acceptare la
studii al acestuia. Astfel se elimină şi cazurile în care stundeţii străini nu pot participa
de la începutul anului universitar.
Impactul socio-economic : Nu e cazul
Impactul financiar: Nu e cazul
Modificări legislative:
Modificarea Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 6000/2012, privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la
studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de
stat şi particular acreditat din România, după cum urmează:
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Articolele 15, 20, 25 şi 29 vor prevedea în text un termen limită până la care
instituţiile de învăţământ superior vor putea depune la Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretuluii şi Sportului, dosarele cetăţenilor străini care vor să studieze în Romania.
Termenul limită să fie 1 septembrie al anului în curs.
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