Respectarea principiilor egalităţii de şanse şi a
nediscriminării sunt piloni de bază ai realizării unui mediu
optim de studiu şi ai creşterii calităţii învăţământului superior.
Un mediu academic prietenos, centrat pe nevoile
studentului şi masterandului, unde accentul se pune pe
formarea profesională şi de dezvoltare a abilităţilor existente
în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, facilitează dorinţa
de a învăţa.

Beneficiar proiect:
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
prin
Facultatea de Management Financair Contabil Craiova
Partener:
SC Fight For Education SRL
Detalii la:
e-mail: dragosilie2002@yahoo.com
secretariat@cresterea-calitatii-invatamantului.ro
Mobil:
0723.151.068
Telefon: 0251.598.265
Persoana de contact: Dragoș Ilie
Website: www.Cresterea-Calitatii-Invatamantului.ro

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –
2013 - Investeşte în oameni !

O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul
superior economic
Proiect POSDRU/156/1.2/G/137309

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!
Titlul proiectului: „O nouă dimensiune a calității în
învățământul superior economic”
Editorul materialului UNIVERSITATEA SPIRU HARET prin
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
Data publicării: august 2014
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Învăţăm împreună!
EGALI, DIVERŞI, COMPETITIVI

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul superior economic
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/137309
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret

În instituţiile de învăţământ superior românesc este
exceptată orice îngrădire pe considerente de vârstă, gen,
rasă, naţionalitate, etnie, religie, starea de graviditate,
condiţia de mamă, apartenenţă la categorii defavorizate,
dizabilităţi, afecţiuni necontagioase, infectare HIV. Acestea
fac eforturi pentru a se adapta oricărei situaţii impuse de
apartenenţa unei persoane la vreunul dintre categoriile
menţionate.



nediscriminare pe criterii de gen – sunt înmatriculaţi
studenţi şi masteranzi bărbaţi şi femei în proporţii sensibil
egale, cu performanţe universitare şi profesionale
similare;



nediscriminare pe criterii de sănătate sau dizabilităţi
fizice - la cursuri au acces în mod nediscriminatoriu
persoanele cu boli fizice necontagioase, persoanele cu
dizabilităţi, femeile gravide;



nediscriminare pe criterii etnice - înmatricularea şi
participarea la întregul proces instructiv-educativ nu este
condiţionată de apartenenţa la o anumită etnie;

 nediscriminare pe criterii religioase - universitatea
respectă apartenenţa la diferitele tipuri de culte religioase
şi nu face diferenţiere în raport de aceste criterii;

Promovarea activă, în rândul studenţilor şi
masteranzilor - membri ai grupului ţină, a principiilor egalității
de gen, de șanse şi nedisciminării în mediul academic
constituie unul dintre obiectivele generale declarate ale
proiectului O nouă dimensiune a calităţii în învăţământul
superior economic pe care Universitatea Spiru Haret îl
implementează.
Universităţile sunt, prin excelenţă, sisteme deschise
în care asigurarea şanselor egale este o regulă implicită şi o
caracteristică dominantă a codului de etică universitară.
Conştientizarea studenţilor şi masteranzilor cu privire
la egalitatea de şanse şi absenţa discriminărilor de orice
natură - principii stipulate în chiar Constituţia României - a
constituit unul dintre punctele cheie avute în vedere în cadrul
prezentului proiect, în toate etapele pe care acesta le
implică.

Universitatea Spiru Haret, deopotrivă, în conformitate cu
legile în vigoare, este angajată în respectarea politicii de
șanse egale pentru toate persoanele și nu face discriminări
pe bază de: rasă, culoare, origine, vârstă, stare civilă, sex,
orientare sexuală, gen, dizabilităţi, religie, în ocuparea forței
de muncă, programe și activități educative, admitere la
programele de studii.
În cadrul Universităţii Spiru Haret egalitatea de şanse şi
nediscriminarea îmbracă următoarele aspecte:


nediscriminare pe criterii de vârstă – la oricare dintre
programele de studii sunt înmatriculaţi studenţi şi
masteranzi cu vârste cuprinse între 18 şi 55 de ani;

