1.Un cadru pentru studierea acțiunii colective a studenților
Liviu Andreescu, Universitatea din București
Proiectul a fost conceput pentru a acoperi o carență empirică – organizarea studenților din
România după 1990 a rămas, până acum, puțin studiată –, dublată de una teoretică. Mai exact,
analiza acțiunii studenților s-a concentrat cu precădere fie asupra mișcărilor sociale protestatare
„de tip 68”, fie asupra organizațiilor reprezentative de nivel național, dintr-o perspectivă
neocorporatistă. Analiza organizațiilor propriu-zise a fost tributară, în mod excesiv în opinia
noastră, uneia dintre cele două perspective. Proiectul și-a propus să depășească acest impas
teoretic printr-o abordare care îmbină cele două modele de analiză și pe care o prezentăm aici
în contextul specific organizării studenților.
2. Organizațiile studențești din România post-comunistă: logici instituționale și dominație
Viorel Proteasa, Universitatea de Vest din Timișoara
Miza acestei prezentări este să explice evoluția acțiunii colective a studenților din perspectiva
studiilor organizațiilor în tradiția neo-instituționalistă. Sunt identificate o serie de logici
instituționale prevalente în diferite perioade: logica activismului civico-politic, logia
sindicalismului, logica proiectelor și logica europenizării. Este explorată relația dintre acestea
și competiția pentru dominație în câmpul organizațiilor studențești din România postcomunistă. Istoria organizațiilor studențești este utilizată selectiv, pentru a ilustra mecanismele
competiției în interiorul câmpului organizațional și rezultatele acesteia.
3. Evaluarea profesorilor de către studenți în context revoluționar. Studiu de caz: Facultatea de
Istorie a Universității din București (1989-1990).
Matei Gheboianu, Universitatea din București
Revoluția română din Decembrie 1989 a adus transformarea societății românești, nu numai la
nivelul instituțiilor formale, ci și în modul în care „se fac” lucrurile. Mai multe voci printre
studenți au început să pună la îndoială locul unor profesori în comunitatea academică. Așa a
fost inițiat un șir de evenimente care au modificat componența corpului profesoral și care sunt
cunoscute publicului în special prin caracteristica lor spectaculară, și anume convocarea unor
întâlniri publice în care au fost aduse în discuție „acuzațiile” și o parte dintre profesorii vizați
s-au „apărat”. În această prezentare voi analiza evenimentele de la Facultatea de Istorie a
Universității din București, un studiu de caz pe care îl consider ilustrativ pentru fenomen.

4. Repertorii de protest în România post-comunistă: o perspectivă dinamică asupra protestelor
studențești
Vlad Botgros și Alexandra Dodiță, Universitatea de Vest din Timișoara
Prezentarea oferă o imagine descriptivă asupra evoluției protestelor studențești din România
post-comunistă, perioada 1990-2008. Lucrarea se bazează pe date empirice colectate sistematic
din Adevărul și România Liberă, peste 200 de articole care acoperă exhaustiv protestele
studenților din perioada studiată. Pentru a contextualiza rezultatele obținute, ne-am bazat pe
informații adiționale rezultate din interviuri cu actori cheie din mișcarea studențească precum
și din analiza documentelor interne ale unor organizații studențești influente. Rezultatele
preliminare indică un declin sistematic al numărului de proteste studențești din România
precum și fluctuații însemnate ale repertoriilor de protest.
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