35 de ani de existență a rețelei NARIC, 25 de ani ai rețelei ENIC și 15 ani pentru Charta rețelelor
Centrele membre ale rețelelor NARIC s-au reunit, în data de 29 noiembrie a.c., la Bruxelles, cu prilejul
reuniunii anuale organizată de către Comisia Europeană, cu sprijinul Consiliului European și UNESCO.

Reuniunea a marcat aniversarea a 35 de ani de la data înființării rețelei NARIC, 25 de ani de la data
înființării releței ENIC și 15 ani de la data adoptării Chartei rețelelor...

citește mai mult....
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Raportul Asociației Internaționale a Universităților privind învățământul superior în era digitală
Tehnologia nu este un scop în sine, însă progresul tehnologic produce schimbări fundamentale pentru
învățământul superior și în societate, într-un ritm foarte rapid, fără precedent. Din acest motiv, Asociația
Internațională a Universităților (AIU) tratează conceptul “tehnologia în învățământul superior” drept
una din principalele sale priorități...

citește mai mult...

Creșterea responsabilității sociale, misiune pentru învățământul superior
Una din caracteristicile Generației Z este dorința de a avea un impact pozitiv asupra lumii, iar
universităților le revin sarcina vitală de a ține cont de această dorință. Având acces la internet încă de la
naștere, reprezentanții Generației Z pot naviga cu ușurință într-un ocean de informații și pot discuta cu
oameni din orice parte a lumii, fapt care îi ajută să fie bine informați ...
citește mai mult...

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor vă urează Sărbători Fericite
CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor, autorități publice, instituții de învățământ superior și
organisme profesionale și vă urează Sărbători Fericite !
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35 de ani de existență a rețelei NARIC, 25 de
ani ai rețelei ENIC și 15 ani pentru Charta rețelelor

Rețeaua ENIC (Rețeaua europeană a centrelor naționale de
informare) a fost înființată în anul 1994, în colaborare cu
UNESCO și Consiliul Europei, în calitate de co-secretariat.

Centrele membre ale rețelelor NARIC s-au reunit, în data de

Această rețea reunește țările semnatare ale Convenției de la

29 noiembrie a.c., la Bruxelles, cu prilejul reuniunii anuale

Lisabona, având aceleași atribuții precum Centrele NARIC.

organizată

În prezent, rețeaua ENIC-NARIC numără 55 de state membre

de

către

Comisia

Europeană,

cu

sprijinul

Consiliului European și UNESCO.

și este un exemplu de bune practici în recunoașterea studiilor

Reuniunea a marcat aniversarea a 35 de ani de la data

pentru dezvoltarea unor noi rețele regionale în baza

înființării rețelei NARIC, 25 de ani de la data înființării releței

Convențiilor privind recunoașterea studiilor pentru Asia,

ENIC și 15 ani de la data adoptării Chartei rețelelor, prilej cu

Orientul Mijlociu, Africa sau America Latină.

care au fost prezentate cele mai importante momente și acțiuni

Centrul român NARIC a fost creat la 1 decembrie 1995, în

inițiate și implementate pentru recunoașterea studiilor,

baza Acordului no. 95-PECO-SOC-0019 încheiat cu Comisia

concomitent cu viitoarele proiecte centrate pe mobilitatea

Europeană, ca parte componentă a Agenţiei Naționale

academică și internaționalizarea învățământului superior.

SOCRATES. În calitate de membru al rețelelor ENIC/NARIC,

Rețeaua NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoașterea

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor

Academică și Informare) a fost înființată în anul 1984,

asigură la nivel național și internațional un schimb permanent

secretariatul acesteia fiind asigurat de Comisia Europeană și

de informații și asistență cu privire la sistemul de educație și

are membri statele Uniunii Europene. Centrele NARIC

statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate,

sprijină și oferă asistență pentru implementarea Convenției de

formare, precum și condițiile specifice acestor instituții pentru

la

obținerea actelor de studii.

Lisabona

privind

recunoașterea

studiilor

de

către

autoritățile naționale competente din statele semnatare ale
Convenției. Totodată, ele servesc drept mecanism de
cooperare multilaterală în cadrul regiunii UNESCO Europa și

Pentru mai multe informații despre cele două rețele,
accesați

America de Nord și asigură legătura cu alte regiuni UNESCO.
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a

stocare în domeniu, AIU contribuie la discutarea peisajului

Universităților privind învățământul superior în era

actual, a riscului inegalităților, a implicațiilor etice și a

Raportul

Asociației

Internaționale

modului în care să punem în valoare potențialul dezvoltărilor

digitală

tehnologice pentru un viitor durabil.

Tehnologia nu este un scop în sine, însă progresul
tehnologic

produce

schimbări

fundamentale

pentru

învățământul superior și în societate, într-un ritm foarte rapid,
fără precedent. Din acest motiv, Asociația Internațională a
Universităților (AIU) tratează conceptul “tehnologia în
învățământul superior” drept una din principalele sale
priorități care este discutată - probleme actuale și oportunități
care pot fi explorate -, dar și supusă atenției reprezentanților
din învățământul superior și factorilor decizionali.

Raportul cuprinde 5 secțiuni principale:
1. Context, metodologie și exemple.
2. Evaluarea mediului extern al instituțiilor de învățământ
superior.
3. Transformarea la nivel instituțional.
4. Cum este percepută dezvoltarea.
5. Concluzii în legătură cu Declarația politică.
Pentru informații suplimentare, consultați
https://iau-aiu.net/IMG/pdf/technology_report_2019.pdf

AIU elaborează în prezent o nouă declarație de politică
care definește etica, valorile și principiile care trebuie să
însoțească transformarea digitală, astfel încât să contribuie la
binele comun global. În colaborare cu un comitet consultativ
de experți compus din membri ai consiliului de administrație
și experți din întreaga lume, AIU a inițiat, din noiembrie 2018
până în aprilie 2019, un amplu proces de consultare pentru a
colecta opiniile comunității din învățământul superior.
Rezultatele acestui sondaj sunt prezentate în raportul
„Învățământul superior în era digitală: starea actuală a
transformării în întreaga lume”. Cu acest prim exercițiu de
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Creșterea responsabilității sociale, misiune
pentru învățământul superior
Una din caracteristicile Generației Z este dorința de a

- să încurajeze filantropia în rândul studenților, de exemplu
voluntariatul, strângere de fonduri, proiecte comunitare,
- folosirea fondurilor universității în scopuri caritabile,

avea un impact pozitiv asupra lumii, iar universităților le

- crearea de politici și inițiative care țin cont de valorile

revin sarcina vitală de a ține cont de această dorință. Având

responsabilității sociale.

acces la internet încă de la naștere, reprezentanții Generației Z

Totodată, ținând cont de faptul că universitățile au ca

pot naviga cu ușurință într-un ocean de informații și pot

rol principal de a furniza educație de nivel superior, acestea

discuta cu oameni din orice parte a lumii, fapt care îi ajută să

pot încuraja responsabilitatea în rândul studenților prin

fie bine informați despre problemele globale, pe care le înțeleg

proiecte de cercetare a situațiilor de criză la nivel global și

la nivel profund, și despre felul în care sunt afectați oamenii

local. De exemplu, Universitatea Tehnologică din Brunei a

de pretutindeni. Aceasta îi determină să accentueze rolul lor

derulat o serie de proiecte de cercetare a sustenabilității în

într-o lume care este parte a unui ecosistem mai mare și

management și tehnologia verde.

responsabilitatea lor de a contribui la îmbunătățirea acestuia.
În acest context, este important ca instituțiile de învățământ
superior să țină cont de aceste priorități ale actualilor și
viitorilor studenți și să îi sprijine în eforturile lor de a crea un
impact pozitiv asupra lumii.
Un studiu recent, Creșterea responsabilității sociale în
învățământul superior, realizat de compania specializată pe
educație Quacquarelli Symonds, indică o serie de modalități

Raportul formulează în concluzie că este vital ca
universitățile să considere responsabilitatea socială ca parte a
misiunii sale, fiind un exemplu și încurajând studenții în acest
sens.
Mai multe informații regăsiți aici:
http://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/The-Rise-of-SocialResponsibility-in-Higher-Education.pdf

prin care universitățile pot atinge acest scop, printre care
facem trimitere la:
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