Universitățile românești participă la NAFSA 2019, evenimentul educațional
internațional al anului
La inițiativa Consiliului Național al Rectorilor din România, universitățile din România sunt
prezente în perioada 28-31 mai a.c. la Washington, DC, la Conferința Anuală și Expoziția
NAFSA 2019 "Leadership Global, Învățare și Schimbare"...

citește mai mult....
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Cea de-a doua reuniune interguvernamentală UNESCO privind Convenția globală
de recunoaștere a diplomelor din învățământul superior
UNESCO a organizat la sediul din Paris, în perioada 18-22 martie a.c., cea de-a doua reuniune
interguvernamentală pentru adoptarea unui text privind Convenția globală de recunoaștere a
diplomelor din învățământul superior.

citește mai mult....

Să construim împreună Portalul digital unic!
Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018
privind înființarea unui Portal Digital Unic (Gateway) pentru a oferi acces la informații, la
proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor...

citește mai mult....

Mobilitatea studenților în Spațiul European al Învățământului Superior
Acum 11 ani, odată cu semnarea Declarației de la Sorbona, a fost demarat ceea ce a devenit
cunoscut mai târziu sub numele de Procesul de la Bologna, un efort interguvernamental în
vederea coordonării învățământului superior în Europa.
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Universitățile românești participă la NAFSA 2019,
evenimentul educațional internațional al anului
La inițiativa Consiliului Național al Rectorilor din
România, universitățile din România sunt prezente în
perioada 28-31 mai a.c. la Washington, DC, la Conferința
Anuală și Expoziția NAFSA 2019 "Leadership Global, Învățare
și Schimbare", cu un stand național sub deviza 'Study in
Romania'.
Eveniment de învățare profesională la nivel mondial și
în rețea pentru toți educatorii și organizațiile internaționale
care susțin educația internațională, NAFSA 2019 cuprinde
oportunități

excepționale

de

implicare

informațională,

programe de dezvoltare profesională și cea mai mare
expoziție internațională de educație.
Conferința Anuală și Expoziția NAFSA anunță în
fiecare an aproape 10.000 de participanți din peste 3.500 de
instituții și organizații din peste 100 de țări. Este cel mai
cuprinzător

eveniment

educațional

internațional

care

răspunde diverselor nevoi ale întregii comunități educaționale

Informații suplimentare:
https://www.nafsa.org/Annual_Conference/Annual_Conference___Expo/

internaționale.
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Cea de-a doua reuniune interguvernamentală
UNESCO privind Convenția globală de recunoaștere
a diplomelor din învățământul superior

UNESCO a organizat la sediul din Paris, în perioada
18-22 martie a.c., cea de-a doua reuniune interguvernamentală
pentru adoptarea unui text privind Convenția globală de
recunoaștere a diplomelor din învățământul superior. Această
întâlnire vine în continuarea lucrărilor ce s-au desfășurat în
luna decembrie 2018.
Lucrările referitoare la adoptarea unui text privind
Convenția globală de recunoaștere a diplomelor din
învățământul superior au urmărit nevoile tuturor statelor
membre UNESCO și să asigure adoptarea, prin consens.
Textul aprobat la finalul dezbaterilor însumează nevoile
internaționale de mobilitate academică și profesională, care să
asigure respectarea drepturilor solicitanților la o recunoaștere
corectă și transparentă a diplomelor acestora și punerea în
aplicare a unor proceduri de recunoaștere clare și
nediscriminatorii.
Textul Convenției globale de recunoaștere a diplomelor
din învățământul superior va fi înaintat spre adoptare la cea
de-a 40-a Conferință Generală UNESCO ce va avea loc în luna
noiembrie a.c.

Mai multe informații:
https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognitionqualifications/global-convention
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Să construim împreună Portalul digital unic!

Regulamentul (UE) 2018/1724 al Parlamentului
European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind
înființarea unui Portal Digital Unic (Gateway) pentru a oferi
acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de
soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului
(UE) nr. 1024/2012, text cu relevanță pentru SEE, a fost
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 21
noiembrie 2018. Regulamentul este obligatoriu în toate
elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Ce este Portalul digital unic?
Portalul digital unic este un punct de acces pentru
cetăţenii şi firmele care vor să locuiască sau să activeze în altă
ţară din UE. Portalul le va permite să găsească date despre
normele UE şi naţionale, proceduri de asigurare a
conformităţii cu aceste reguli şi servicii de asistenţă UE şi
locale. Noul portal va pleca de la portalul actual "Europa ta",
pe care poate îl cunoaşteţi deja. Site-ul "Europa ta" îşi va
păstra numele, dar îşi va extinde conţinutul cu serviciile
portalului digital unic.

Cum vom lucra împreună pentru a pune în aplicare
regulamentul?

Pentru rezultate optime, vor fi implicate toate nivelurile
de guvernare, de la autorităţile naţionale şi locale până la
Comisia Europeană. Vom lucra împreună cu dumneavoastră
pentru ca portalul să fie realmente util. Fiecare stat membru
va numi un coordonator naţional care să sincronizeze
acţiunile necesare din partea autorităţilor naţionale, regionale
şi locale din ţara sa. Coordonatorii naţionali şi Comisia vor
colabora, vor face schimb de bune practici şi vor aplica un
program anual de lucru pentru a îmbunătăţi permanent
portalul.
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Care sunt pilonii portalului digital unic?
Portalul digital unic are trei piloni principali:
•
Pilonul 1: Informaţii. Utilizatorii vor căuta şi citi date despre normele şi drepturile din Uniunea Europeană şi din statele
membre.
•
Pilonul 2: Proceduri. Utilizatorii vor afla cum se desfăşoară procedurile şi ce paşi trebuie să urmeze. Oriunde locuiesc, ei vor
avea acces la o gamă largă de proceduri online.
•
Pilonul 3: Asistenţă. Utilizatorii vor putea contacta un serviciu european sau naţional dacă se confruntă cu o problemă atunci
când caută informaţii sau când încearcă o procedură.

Când va fi implementat portalul digital unic?
Regulamentul de instituire a portalului digital unic a intrat în vigoare în decembrie 2018. Implementarea se va face în trei
etape:
•

Pentru Informaţii şi Asistenţă, termenul-limită general va fi decembrie 2020.

•

Autorităţile locale vor avea la dispoziţie încă doi ani pentru serviciile de informare, până în decembrie 2022.

•
Termenul pentru digitalizarea procedurilor, pentru a le face accesibile integral utilizatorilor transfrontalieri şi pentru
implementarea sistemului "o singură dată" va fi decembrie 2023.

Ce este absolut necesar?
Fără excepţie, toate datele - informaţii,proceduri şi asistenţă - trebuie să fie uşor de găsit. În acest scop, coordonatorilor
naţionali li se va cere să furnizeze linkuri către: site-uri cu informaţii despre normele relevante pentru piaţa unică, site-uri cu
informaţii despre procedurile asociate şi acces la eventualele proceduri online, şi, facultativ, acces la serviciile naţionale de asistenţă.
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Toate aceste linkuri vor fi stocate într-un registru central gestionat de coordonatorii naţionali şi de Comisia Europeană.
Comisia va crea un motor intern de căutare care va căuta rezultate doar în linkurile din registru. Astfel, utilizatorii vor accesa
numai surse fiabile. Pentru a garanta că utilizatorii din alte ţări pot înţelege informaţiile, ele ar trebui furnizate şi în engleză. Veţi
putea solicita traduceri în limitele unui buget printr-un serviciu dedicat oferit de către Comisia Europeană.
Secţiunile Informaţii, Proceduri şi Asistenţă vor avea standarde înalte de calitate. Să vedem ce înseamnă aceasta în practică.

Informare
În primul rând, va trebui să verificaţi, în cooperare cu Comisia, dacă site-urile dvs. naţionale conţin toate datele privind
normele naţionale din domeniile enumerate în Anexa I. După ce aţi acoperit eventualele lacune, trebuie să asiguraţi calitatea.
Calitatea este vitală pentru portalul digital unic. Verificaţi dacă informaţiile sunt complete, actuale, bine structurate şi uşor de
înţeles. Verificaţi şi dacă acestea includ datele de contact ale autorităţilor şi serviciilor de asistenţă la care se poate apela.

Proceduri
Pentru toate procedurile din sfera de aplicare a portalului (Anexa I) va trebui să furnizaţi informaţii online, indiferent dacă
procedura este sau nu online. Explicaţiile trebuie prezentate utilizatorilor înainte ca ei să se identifice pentru a iniţia procedura.
Explicaţiile trebuie să includă următoarele: reţineţi că procedurile oferite prin portalul digital unic trebuie să fie la fel de accesibile
utilizatorilor străini şi naţionali.
De exemplu, completarea formularelor, e-identificarea sau plata taxelor trebuie să funcţioneze în mod echivalent pentru cei
din ţară şi din străinătate. Există o listă de 21 de proceduri considerate foarte importante pentru utilizatorii transfrontalieri. Până în
decembrie 2023, va trebui să le furnizaţi integral online.
Utilizatorii vor putea parcurge toţi paşii procedurii în mod electronic: se vor identifica, vor trimite documente vor semna
cereri etc. Nu vor mai trebui să stea la coadă şi să folosească documente pe hârtie pentru a efectua aceste 21 de proceduri.
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Rezultatele procedurilor ar trebui să fie furnizate în format digital. Doar în cazuri excepţionale autorităţile le vor putea cere
oamenilor să vină personal pentru a finaliza o procedură. Statele membre trebuie să justifice aceste excepţii şi să le pună într-un
registru special, pentru a putea fi verificate de Comisie şi de celelalte ţări.
Regulamentul prevede aplicarea transfrontalieră a principiului "o singură dată". Principiul "o singură dată" permite
reutilizarea informaţiilor deţinute deja de administraţiile publice din Europa în format electronic. Pentru a realiza acest lucru, vom
institui împreună un sistem tehnic pentru a transfera fişiere dintr-o ţară în alta, la cererea utilizatorului.
Principiul "o singură dată" se va aplica atât celor 21 de proceduri total online, cât şi celor vizate de patru directive ale UE.
Comisia va lucra împreună cu dvs. într-un grup de coordonare pentru a defini specificaţiile tehnice ale sistemului "o singură dată".
Un act de punere în aplicare le va stabili până la jumătatea anului 2021.

Asistenţă
Utilizatorii vor putea contacta servicii de asistenţă online dacă se confruntă cu o problemă, au neclarităţi cu informaţiile
găsite sau nu reuşesc să parcurgă o procedură. Aceste servicii, instituite prin acte UE vor face parte din portal încă de la lansare.
Alte servicii de asistenţă pot decide să se alăture şi să devină accesibile prin intermediul portalului.

Care sunt principalele cerinţe pentru aceste servicii de asistenţă?
Ele vor trebui să furnizeze online informaţii exacte despre serviciul pe care îl oferă. În plus, trebuie să respecte o listă de
criterii de calitate:
1.

Trebuie să trateze cererea într-un interval de timp rezonabil.

2.

Trebuie să informeze utilizatorul dacă termenul este prelungit.

3.

Trebuie să permită plata internaţională a eventualelor taxe pe care le percep.

4.

Trebuie să asigure calitatea portalului.
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Toate serviciile furnizate prin portalul digital unic purtând eticheta oficială de calitate a portalului vor trebui să respecte
criteriile de calitate.

Cine va decide dacă un serviciu este suficient de bun?
Utilizatorii.
Utilizatorii vor fi principalii actori care vor cântări calitatea întregului portal. Pentru a le permite să se exprime, veţi avea
două opţiuni.
•

Opţiunea 1: un instrument de feedback oferit de Comisia Europeană pentru site-urile incluse în portal.

•

Şi opţiunea 2: propriul dvs. instrument de feedback, atâta timp cât produce date comparabile.

Pe lângă aceste instrumente de feedback, vom colecta date anonime despre vizitele efectuate pe toate site-urile din portal.
Concluziile desprinse din feedback-ul şi vizitele utilizatorilor vor fi vizibile într-un tablou de bord. Datorită acestui tablou de
bord, coordonatorii naţionali şi Comisia Europeană vor vedea cu uşurinţă ce informaţii lipsesc şi unde trebuie rezolvate probleme.

Obiective: Cuantificarea evoluţiei pieţei unice a UE
Portalul digital unic îşi mai propune să măsoare cât de uşor e pentru cetăţeni şi firme să se stabilească sau să facă afaceri în
alte ţări din UE. Comisia Europeană şi statele membre vor utiliza două tipuri de informaţii pentru a face aceste măsurători:
•
În primul rând, serviciile de asistenţă vor prezenta, sub formă agregată, informaţii despre subiectele cererilor pe care le
tratează.
•
În al doilea rând, Comisia Europeană va crea un instrument simplu de feedback pentru semnalarea obstacolelor. Acest
instrument va fi disponibil pe site-urile relevante din portal.
Prezentare portal: https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc
Text regulament: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1552558455823&uri=CELEX:32018R1724
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Mobilitatea studenților în Spațiul European al Învățământului Superior

Acum 11 ani, odată cu semnarea Declarației de la
Sorbona, a fost demarat ceea ce a devenit cunoscut mai târziu
sub

numele

de

Procesul

de

la

Bologna,

un

efort

interguvernamental în vederea coordonării învățământului
superior în Europa.
Obiectivul a fost acela de armonizare progresivă a
cadrului general al derulării ciclurilor de studii și al acordării
diplomelor pentru a depăși bariera din calea educației,
reprezentată de diferențele dintre sistemele educaționale
naționale.
Alte elemente de bază ale Declarației au fost
recunoașterea potențialului pozitiv al existenței unei arii
europene a învățământului superior și încurajarea mobilității
studenților, universitarilor și cercetătorilor.
La un an după Declarația de la Sorbona, miniștrii
învățământului superior din 29 de țări s-au reunit pentru a
aborda această barieră și au format Spațiul European al
Învățământului Superior (EHEA) care include astăzi 48 de
țări.
Prima
pagină

©Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 2019 www.cnred.edu.ro cnred@edu.gov.ro

tel: 021 405 57 55

fax: 021 313 10 13

Procesul Bologna include standarde de îmvățământ
terțiar la nivel licență, masterat și doctorat, recunoașterea
creditelor și un angajament în ceea ce privește calitatea
educațională, aceste angajamente contribuind la creșterea
mobilității și internaționalizării studenților.
Datele statistice arată cu Procesul de la Bologna a
stimulat o creștere substanțială a mobilității studențești
internaționale în cadrul EHEA în ultimele două decenii, însă
această tendință a fost resimțită inegal între țări. Unele națiuni
au experimentat și continuă să experimenteze o creștere a
studenților străini din EHEA, în timp ce în alte țări creșterea
este modestă.
Pentru a vedea modul în care Procesul de la Bologna a
influențat mobilitatea studenților internaționali în țările
EHEA, World Education Services (WES) a analizat tendințele
privind mobilitatea studenților din ultimii 20 de ani și
prezintă concluziile.

Pentru informații suplimentare:
https://wenr.wes.org/2018/12/student-mobility-in-the-european-higher-education-area-ehea
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