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EVOLUŢIA POPULAŢIEI DE STUDENŢI
în perioada 2001-2016
- prognoză 2003, Centrul de Dezvoltare Universitară
Sursa datelor utilizate în analiză: Anuarul Statistic al României 2002; Buletinul Statistic al
Universităţii Babeş-Bolyai Nr.9/2001; Universitatea Babeş-Bolyai în cifre şi date statistice
Condiţii de realizare a prognozei: probabilitatea de deces pe vârste rămâne constantă; rata
(indicele) specifică pe vârstă de şcolarizare rămâne constantă; ponderea altor categorii de vârstă
(25 ani şi peste) în populaţia studenţilor rămâne constantă; ponderea numărului de studenţi careşi desfăşoară studiile la Universitatea Babeş-Bolyai în numărul total al studenţilor la nivel
naţional, rămâne constantă.
Destinaţia studiului: Anexă la Planul Strategic de Dezvoltare a Universităţii Babeş-Bolyai pentru
perioada 2004-2007.
Anii ’90, pe lângă faptul că au adus o creştere masivă a numărului de instituţii de
învăţământ superior, a specializărilor, a numărului de studenţi, se caracterizează şi printr-o
scădere bruscă a natalităţii. Această scădere poate fi observată începând cu anul 1991. Numărul
de născuţi vii în acest an indică o scădere cu 25,5% faţă de anul 1989. Această scădere a
natalităţii va influenţa şi populaţia studenţească în următorii ani.
Majoritatea populaţiei de studenţi are vârsta cuprinsă în intervalul 20-24 ani. În anul
2002, 12,9% dintre studenţi aveau vârsta peste 25 ani. În condiţiile în care probabilitatea de
deces rămâne constantă, rata de şcolarizare se păstrează, iar populaţia de studenţi va fi formată în
proporţie de 87,1% din persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 20-24 ani, evoluţia numărului de
studenţi în următorii ani va fi următoarea: începând cu anul 2011, când generaţia 1991 va împlini
vârsta de 20 de ani, se anunţă o scădere bruscă a populaţiei studenţeşti, ajungându-se ca în anul
2016 să avem, la nivel naţional, un număr de 371.762 studenţi, ceea ce înseamnă cu aproximativ
161.390 mai puţini studenţi faţă de anul 2001.
În ceea ce priveşte Universitatea Babeş-Bolyai, numărul de studenţi tradiţionali va scădea
cu aproximativ 8.800, ajungându-se în 2016 la un număr de 20.112 studenţi cu vârsta cuprinsă în
intervalul 20-24 ani. Datorită principiului care stă la baza finanţării în învăţământul superior
„banii urmează numărul de studenţi”, odată cu scăderea numărului studenţilor va scădea şi suma
pe care universitatea o primeşte în cadrul finanţării de bază. Acest lucru va obliga universitatea
să îşi îndrepte mai mult atenţia spre alte surse de venit cum ar fi: servicii către comunitate,
cercetare, orientarea şi spre alte categorii de beneficiari ai serviciilor educaţionale (dezvoltarea
învăţământului deschis la distanţă şi orientarea lui spre categoria de vârstă 35-45 ani),
dezvoltarea lifelong learning, etc. În urma Hotărârii Consiliului de Administraţie din septembrie
1997, în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai s-a înfiinţat Centrul de Formare Continuă şi
Învăţământ la Distanţă.

