
Absolvenţii rromi din Facultatea de Sociologie si
Asistenta Sociala

În  cercetarea de  faţă  mi-am propus  identificarea  absolvenţilor  romi  din

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala din cadrul Universităţii Bucureşti.

In ceea ce priveşte documentarea, am reuşit să identific studenţii  rromi

după  dispoziţiile  date  pentru  alocarea locurilor  speciale  în  cadrul  Universităţii

Bucureşti, analizând astfel evoluţia în timpul facultăţii si absolvirea acesteia.

Obţinerea datelor de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială pentru

anul universitar, în promoţia anului 1993 s-au identificat următorii absolvenţii de

etnie rromă, prezentaţi în tabelului numărul 1.

Tabelul numărul 1

Sursa: datele sunt obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Trebuie  menţionat  faptul  că din  10 locuri  destinate etniei  rome au fost

ocupate doar 3 locuri la specializarea de Asistenţă socială, dintre care numai 2

studenţi romi au absolvit facultatea.

 În continuare voi prezenta si alte date din cercetare cu privire la vârsta,

sexul,  mediul  de rezidență şi  performanţele  educaţionale  ale  acestora.  Astfel,

avem vârsta celor doi absolvenţi de etnie romă: o persoană de sex feminin în

vârstă de 33 de ani şi o altă persoană de sex masculin în vârstă de 41 de ani.

Aceștia au  promovat în anul 1997 și provin din judeţul Roman şi din localitatea



Bucureşti. Media generală  a anilor de studiu este de 8.13 şi  reprezintă cea mai

mica  notă,  comparativ  cu  cea  mai  mare,  care  este  reprezentată  de  8.31.

Observăm  că  notele  de  absolvire  sunt  peste  nota  8.00  și  deci  ele  pot  fi

considerate ca fiind rezultate bune obţinute de absolvenţii rromi.

De asemenea este  important  de precizat  şi  media generală obţinută la

examenul de  licenţă a celor 2 absolvenţi rromi, aceasta fiind de 6,66 în ambele

situaţii, unde putem observa ca notele sunt sub media 7.00 ce denotă faptul că

romii nu s-au pregătit pentru licență, obținând medii mici, însă cei doi absolvenţi

romi au  adus o contribuţie la literatura de specialitate prin  realizarea  lucrărilor

de licenţă în domeniul rroma.

Pentru  anul  1994  şi  anul  1995  menţionez  faptul  că  nu  am  identificat

studenţi  rromi  în  facultate,  deşi  am  analizat  toate  datele  de  la  rectorat  cu

dispoziţiile speciale  care au fost date pentru rromi,  însă  nimic nu dovedeşte

faptul că s-au ocupat locurile destinate  etniei rome. În consecinţă, consider că în

această perioadă nu au existat candidaţi romi sau probabil că, în situaţia în care

au fost, aceştia nu au obţinut examenul de admitere pentru a intra în Facultatea

de Sociologie şi Asistenţă Socială, specializarea Asistenţă Socială.

Pentru promoţia din anul 1996 au existat, aşa cum se observă în tabelul

numărul 2, doar 6 locuri ocupate din cele 10 locuri alocate etniei rome. Din cei 6

studenţi au promovat examenul de licenţă  doar 4 persoane de etnie romă. 

Tabelul numărul 2



                        Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială 

Vârsta cea mai mare pentru această promoţie este de 28 de ani iar cea mai

mică este reprezentată de 18 ani, comparativ cu promoţia din 1993 unde vârsta

cea mai mica era de 33 de ani. Aceştia provin din diferite localităţi cum ar fi: 2

persoane  din  Judeţul  Prahova,  o  persoana  din  Judeţul  Dâmboviţa  și  alta  din

Buzău, iar o persoană din localitatea Bucureşti.

Media generală a anilor de studiu a absolvenţilor rromi pentru promoţia

anului 1996 este reprezentată de 7,91 iar cea mai mare este reprezentată de 9,

29. 

 Este interesant de urmărit faptul că observăm, comparativ cu promoţia din

anul 1993, că s-a înregistrat o scădere a mediei generale de studiu de la 8,13 la

7,91. Aceasta poate fi datorată şi faptului că au fost doar doi studenţi rromi care

au absolvit  facultatea în anul 1993, comparativ cu această promoţie din anul

1996 unde sunt 4 absolvenţi rromi. Deci, avem mai mulţi  absolvenţi rromi de

studii superioare unde s-a înregistrat şi o creştere semnificativă la media cea mai

mare a anilor de studiu, comparativ cu promoţia din 1993, respectiv de la 8,31 la

9,29, ceea ce denotă faptul că rromi au învățat mai bine și au obţinut și medii

mai mari în această facultate la specializarea Asistenţă Socială.

Absolvenţii  rromi  nu  au  promovat  în  anul  2000,  aceştia  finalizându-şi

studiile  astfel:  unul  în  anul  2001  şi  2004  iar  doi  absolvenţi  rromi  în  2005,

comparativ cu promoţia din anul 1993 care a reuşit să promoveze în anul care

trebuie, adică în 1997.

Lucrările de licenţă au fost efectuate prin abordarea tematicii rome unde 2

dintre  absolvenți  au  abordat  acest  subiect  în  timp  ce  2  au  scris  licența  în

domeniul  majoritar,  comparativ  cu  promoţia  din  1993 unde rromi  au  abordat

subiectele în domeniul roma.

Pentru anul 1997, nu am identificat exista unor date, deşi menţionez faptul că

am analizat toate dispoziţiile de la rectorat iar pentru această situaţie este bine

de menţionat faptul că nu au existat candidați rromi sau dacă au existat nu au

fost admiși în facultate. Este aceeaşi situaţie întâlnită pentru alte două promoţii:

una din anul 1994 şi cealaltă din anul 1995.



Pentru promoţia din anul 1998 au fost alocate 10 locuri destinate etniei

rome, dintre care numai 8 locuri au fost ocupate. Din cei 8 studenţi  rromi au

promovat examenul de licenţă numai 5 romi iar 3 dintre ei nu au promovat la

această  facultate.  Absolvenţii  rromi  de  studii  superioare  au  avut  următoarea

prestaţie educaţională, conform tabelului, numărul 3.

Tabelul numărul 3

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Social

Este important  să arătăm un studiu comparativ pentru toate promoţiile

etniei rrome din anii anteriori, respectiv anul 1993 şi anul 1996 unde observăm

faptul că pentru promoţia din anul 1993 nu a promovat un singur student iar în

anul 1996 a crescut numărul celor care nu au absolvit facultatea, respectiv la doi

studenţi, ca în 1998 să avem şi mai mulţi  romi care nu au promovat, aşa cum am

amintit  mai  sus  la  3  studenţi.  Acest  lucru  se  poate  explica  prin  faptul  că  în

celelalte promoții nu erau  mulţi studenți iar în unele cazuri o parte din rromi au

abandonat facultatea. 

Vârsta cea mai mare a studenţilor romi care au intrat în această facultate a

fost de 31 de ani iar cea mai mică vârstă a fost de 18 ani iar localităţile de unde

provin absolvenţii romi sunt din: Bucureşti, Bacău, Giurgiu, Galaţi, Ialomiţa.



În  această  promoţie  a  anului  1998,   evoluția  educațională  este

reprezentată prin obținerea celor mai slabe rezultate de către absolvenții rromi,

unde cea mai mică medie generală a anilor de studii este de 7,49 iar cea mai

mare  notă  în  promoție  a  mediei  generale   este  de  9,01.  Însă  pentru  media

generală obținută la examenul de licenţă în această promoție avem cea mai mică

nota obţinută de 7,75 iar media cea mai mare este de 9,75.

Lucrările  de  licenţă  abordate  de  către  absolvenţii  rromi   de  studii

superioare sunt reprezentate de 2 lucrări în domeniul rom, comparativ cu 4 romi

care au scris în domeniul majoritar. 

Observăm că cei  mai  mulţi  absolvenți  rromi de studii  superioare nu au

abordat subiectul licenţei în domeniu rroma în această promoţie și nu  toţi au

finalizat  la  timp  cu  ceilalți  colegi  din  promoţie.   Astfel  culegând  datele  și

analizând situaţia, am observat că aceștia au finalizat facultatea în anii următori:

4 persoane în anul 2002, în care şi trebuia să finalizeze şi 2 persoane au amânat

până în anul 2006.       

Pentru promoţia din 1999 s-au alocat mai multe locuri speciale pentru romi

în două sesiuni: prima  a fost sesiunea din vară unde au intrat 4 studenţi romi iar

cea de-a doua sesiune a fost cea din toamnă, unde au intrat 10 studenţi romi,

rezultatul final fiind de 14 locuri ocupate de romi la această facultate din care 13

au absolvit, conform tabelului numărul 4.

Tabelul numărul 4



Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

În  această  promoţie  se  reduce  numărul  de  romi  care  nu  promovează,

respectiv doar un singur rrom care nu a finalizat studiile superioare la această

facultate, comparativ cu cea din  anul 1998 unde au fost identificați cei mai mulți

rromi  care  nu  au  promovat  facultatea  până  în  acest  moment,  respectiv  3

persoane.

Vârsta cea mai mare a absolvenţilor rromi de studii  superioare a fost în

această promoţie de 32 de ani iar cea mai mică  a fost reprezentată de 19 ani,

aceştia provin din diferite localităţi, precum: Ilfov, Buzău, Dâmboviţa, Argeș, însă

2 absolvenţi romi provin din: Prahova, Bucureşti, Brăila şi Ialomiţa. 

Evoluţia educaţională a rromilor din această promoţie este următoarea: cea

mai mică medie generală a anilor de studiu a absolvenţilor rromi este de 7,08 iar

cea mai mare notă este reprezentată de 9,55 unde medie de licenţă cea mai

mică din această promoţie este de 6,90 iar cea mai mare notă este reprezentată

de  10.00.  Trebuie  menţionat  că  au  existat  în  promoția  anului  1999  doar  3

persoane care au luat  nota 10 în facultate, aflându-se şi un rrom printre ei, ceea

ce dovedeşte că şi rromi pot învăţa la fel de bine ca tot ceilalți studenți majoritari,

unde  performanța  educațională  se  poate  obține,  indiferent  de  etnia  sau

naţionalitatea  individului,  fiind  importantă  doar  voinţa  şi  dedicaţia  persoanei

pentru studiu, ţinând cont de faptul că mulţi dintre romi nu provin din famili de

intelectuali şi nu au venit cu o pregătire deosebită la admiterea în facultate.

Pentru această promoție au fost identificați 12 absolvenți de etnie rromă

care au promovat în anul 2003 iar unul  dintre aceștia a promovat în anul 2004.

Aşa cum am afirmat mai sus, observăm că în această promoţie avem un număr

mare de absolvenţi rromi care au scris mai mult lucrările în domeniul rroma, unde

7  persoane  au  scris  licența  în  domeniul  rromilor  iar  6  persoane  în  domeniul

majoritar. Aceşti absolvenţi rromi au finalizat studiile cu succes, obținând și medii

marii, ce denotă faptul că rromi au învăţat la această specializare de asistenţă

socială.

Pentru promoţia 2000 s-au alocat 15 locuri în această facultate dintre care

au fost toate admise. Din totalul reprezentat de 15 studenţi  rromi au absolvit

această facultate: 14 persoane, conform tabelului numărul  5.

    Tabelul numărul 5



Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

 Observăm că această situaţie este identică promoţiei din anul 1999 şi a

anului  1993 unde s-a  identificat  doar  un  singur  student  care  nu  a  promovat

facultatea.

Absolvenţii rromi de studii superioare au promovat în anul 2004 un număr

de 12 persoane, excepţie o reprezintă  doar 2 dintre aceştia care au absolvit

facultatea în  ani următori: 2003 şi 2005.

În această promoţie vârsta cea mai mare  este reprezentată de 42 de ani şi

cea mai mică fiind reprezentată de 18 ani iar absolvenţii rromi provin din mai

multe localităţi: 7 dintre aceştia din Bucureşti, 5 persoane din Prahova şi câte un

absolvent de studii superioare din Periş şi Olt.

Cea  mai  mică  medie  generală  a  anilor  de  studiu   în  această  promoție

pentru absolvenţilor rromi este de 7,32 iar cea mai mare medie fiind de 9,51.

Pentru media de licenţă s-a înregistrat cea mai mică notă de 6,50 iar media cea

mai mare notă este reprezentată de 9,57. 

Observăm, conform tabelului numărul 5 că avem în această promoţie cei

mai mulţi absolvenţi rromi de studii superioare, comparativ cu celelalte promoţii

din anii: 1993, 1996, 1998 şi 1999. 



Lucrările  de  licenţă  care  au  fost  scrise  în  domeniul  majoritar  au  fost

reprezentate de 9 persoane, în timp ce în domeniul rromilor s-au scris doar 5

lucrări de licență iar dacă comparăm cu anul  1999, observăm că  s-au scris mai

multe lucrări în domeniul rroma, decât în cel majoritar.

Pentru promoţia 2001 s-au ocupat 10 locuri destinate etniei rrome dintre

care numai 8 persoane au finalizat studiile, conform tabelului numărul 6.

Tabelul numărul 6

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Din analiza datelor se observă că 7 persoane au absolvit facultatea în 2005

şi unul în anul 2006. Aceştia au scris lucrările mai mult în domeniul majoritar,

unde  avem  5  persoane,  comparativ  cu  3  persoane  care  au  scris  licența  în

domeniul rroma. La această promoție vârsta cea mai mare este reprezentată de

32 de ani iar cea mai mică  fiind  reprezentată de 19 ani.

Conform tabelului numărul 6, observăm că cea mai mică medie generală a

anilor de studiu este de 7,74 iar cea mai mare medie este de 8,93 iar medie de

licenţă cea mai mică este de fapt o notă mare, fiind reprezentată de 8,00, iar

media  cea  mai  mare  este  de  9,50,  comparativ  cu  anul  1998  unde  media

examenului de licenţă era mai mare, respectiv 9,75.

Observăm  că  mediile  sunt  foarte  mari  la  această  promoţie  iar  aceşti

absolvenţii rromi de studii superioare provin din: Bucureşti, Brăila, Giurgiu, Neamţ

şi  2 persoane din Prahova şi Călăraşi.



Pentru  promoţia  din  anul  2002 s-au  alocat  10  locuri  speciale  destinate

etniei rrome în care s-au identificat 10 studenţi rromi din care doar 5 persoane

sunt absolvenţi de studii superioare, urmărind tabelul numărul 7 putem observa

comparând cu promoţiile din anul 1993, 1999 şi anul 2000, unde am avut doar un

singur  student  care  nu  a  promovat  examenul  de  licenţă,   însă  acum putem

identifica că jumătate din studenţii  rromi din această promoție nu au absolvit

facultatea, situaţie care nu s-a mai întâlnit până acum la această specializare în

această facultate.

Tabelul numărul 7

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Vârsta cea mai mare în promoţia 2002 este de 24 de ani şi cea mai mică

este  reprezentată  de  19  ani  iar  cea  mai  mică  medie  generală  obţinută  este

reprezentată de 7,76 iar cea mai mare medie este reprezentată de 9,08.

Observăm că, conform tabelului numărul 8 unde media de licenţă cea mai

mică este de 7,79 iar media cea mai mare este de 8,88. 

În consecință putem reține faptul că pentru promoţia 2002 am identificat

persoane  care  au  absolvit  această  facultate  din  următoarele  localităţi:  3  din

localitatea Bucureşti iar o persoană din judeţul Brăila şi judeţul Prahova.



Foarte important de precizat că toate cele 5 persoane care au absolvit

această  facultate  în această  promoţie,  au scris   lucrarea de licență numai  în

domeniul majoritar,  fapt care nu s-a mai întâlnit până acum, deşi am analizat

toate promoţiile, începând cu anul 1993.

Pentru studiul din cadrul Facultăţii de Sociologie și Asistență Socială, avem

analizarea datelor din anii: 1993  -  2002 unde am identificat 52 de absolvenţii

rromi de studii superioare la secţia Asistenţă Socială.

Tabelul numărul 7, observăm faptul că promoţia cu cei mai mulţi absolvenţi

rromi de studii superioare este cea din  anul 2000, următoarea fiind reprezentată

de cea din anul 1999, apoi urmând cea din anul 2001.

Tabelul numărul 7

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Vârsta absolvenţilor rromi la începerea studiilor superioare, este conform

tabelului numărul 8, în care este prezentat faptul că sunt 11 persoane au intrat la

vârsta de 20 de ani în facultate, 8 persoane la 19 ani şi 5 persoane la 18 ani. Este

important de menţionat că avem şi persoane de etnie rromă care au intrat pentru

a studia în această facultate la vârste mai înaintate, respectiv 41 şi 42 de ani. Cel

mai în vârstă absolvent rrom: T.I.M s-a pregătit  foarte bine în facultate, luând

chiar  şi  bursă  de  studiu  pe  parcursul  a  doi  ani  de  zile  din  cei  patru  ani  de

facultate.        



 Tabelul numărul 8

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Identificarea sexului a absolvenţilor rromi de studii superioare din această

facultate a condus la cunoașterea faptului că sunt mai multe femei intelectuale

decât barbați, conform tabelului numărul 9.

Tabelul numărul 9

                Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi

Asistenţă Socială

Conform tabelului de mai sus se observă că avem mai multe intelectuale

rrome, respectiv 29  de femei la 23 de bărbați iar explicaţia acestui lucru poate fi

datorat şi  profilului de specializare în asistență socială, care este orientat mai

mult  către  femei  și  mai  puțin  către  bărbați.  De  asemenea,  putem explica  în

același  timp  și  faptul  că  aceste  femei  rrome  s-au  emancipat  și  au  devenit

competente  într-un  domeniu  de  activitate  foarte  important  pentru  sprijinirea

grupurilor dezavantajate din punct de vedere social.



Conform tabelului  numărul  10,  s-a  identificat  că lucrările  de licenţă ale

absolvenţilor rromi la această facultate sunt în număr de 21 de persoane, aceștia

au scris în domeniul  rrom iar 32 de lucrări  de licență sunt scrise în domeniul

majoritar. Observăm, din păcate că sunt mai puţine lucrări scrise în problematica

rromilor iar acest lucru era necesar şi important de realizat deoarece există foarte

puţine cărți de specialitate realizate în urma unor cercetării serios elaborate. 

                                                               Tabelul numărul 10

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Din punctul meu de vedere putem observa faptul că nu suntem complet

familiarizați,  atât  rromi  cât  şi  majoritarii  cu  aspectele  socio-culturale  despre

această  etnie.  Privitor  la  cei  care  au  scris  lucrările  în  acest  domeniu,  putem

afirma că există probabilitatea ca aceştia să fi fost implicaţi în ONG - urile active

rrome.

Observăm în tabelul numărul 11, că rromi absolvenţi de studii superioare

au finalizat în anul în care trebuia sa absolve facultatea. Au fost foarte puţine

cazuri în care rromii au cerut să finalizeze în alt an de studiu, decât în cel care

trebuia. Cea mai bună promoţie este cea a anului 2000, urmată apoi de  promoția

din anul 1999.

                 

                                            Tabelul numărul 11



               

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

În tabelul numărul 12, voi prezenta localităţile de unde provin absolvenţii  

rromi de studii superioare din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, 

specializarea Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.

Tabelul numărul 12

Sursa: datele au fost obţinute de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Concluzii



După analiza fiecărei promoţii în parte, începând cu anul 1993 şi finalizând

cu cea din anul 2002, consider că este necesar să avem o privire de ansamblu

asupra acestor date care au fost prezentate despre absolvenţii  rromi de studii

superioare din această facultate.

Concluzia  numărului  de  romi  absolvenți  poate  fi  reținută  din  tabelul

numărul  7  unde  este  precizat  faptul  că  avem  la  Facultatea  de  Sociologie  şi

Asistenţă  Socială  un  total  de  52  de  absolvenţi  de  studii  superioare  de  etnie

rromă. Aceştia fac parte din următoarele promoţii: 1993, 1996, 1998, 1999 2001

şi 2002. Observăm că pentru anii: 1994, 1995 şi 1997 nu au fost candidaţi rromi,

aşa  cum  am  mai  precizat  anterior,  există  probabilitatea  ca  să  nu  fi  existat

candidaţii  rromi  la  admitere  sau  daca  aceştia  au  existat  să  nu  fi  promovat

examenul de admitere în facultate. 

Din cei 68 de studenţi rromi au promovat examenul de licenţă  numai 52

de absolvenţi rromi de studii superioare iar 16 studenţi care au intrat la facultate

nu au absolvit-o,  din diferite motive pe care nu le cunosc, însă acestea pot fi

identificate în urma unor cercetării realizate.

Este important o scurtă prezentare a tututor criterilor de identificare ale

absolvenților rromi legată de vârsta, sexul, localitatea de unde provin aceștia,

aşadar avem: vârsta cea mai mare pentru absolvenţii rromi la această facultate

este de 46 de ani, iar cea mai mică de 22 de ani. Se constată că sunt  mai multe

femei decât bărbaţi, respectiv 29 de femei la 23 de bărbaţi, iar cei mai mulţi

absolvenţii rromi provin din localitatea Bucureşti, respectiv 16 persoane din cele

52 de  persoane de  etnie  rromă,  fiind  urmată  apoi  de  Județul  Prahova cu  13

persoane absolvente de studii superioare la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă

Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.




