Conferința și Expoziția Anuală EAIE, HELSINKI 2019
Universitățile din România au prilejul de a participa la Conferința și Expoziția Anuală EAIE,
HELSINKI 2019 prin organizarea Pavilionului României – sub denumirea “Study in Romania”..
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Un nou pașaport al calificărilor are un potențial global pentru recunoașterea
calificărilor refugiaților
Recunoașterea calificărilor drept cheie pentru facilitarea integrării migranților și a refugiaților
pentru accesul la piața forței de muncă din țările-gazdă a constituit un proiect pilot de succes
dezvoltat de Agenția norvegiană pentru asigurarea calității în educație (NOKUT).
citește mai mult....

Reuniunea statelor membre UNESCO la Paris pentru proiectul preliminar referitor
la Convenția Globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior
Mobilitatea studenților este recunoscută ca o prioritate globală pentru realizarea Agendei
Educație 2030. În acest scop, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
(UNESCO) lucrează la pregătirea unei noi Convenții globale privind recunoașterea calificărilor
în învățământul superior

citește mai mult....

Recunoașterea academică și profesională în contextul BREXIT
La 30 martie 2019, Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană și va deveni țară terță; retragerea
se va produce fie în baza unui acord de retragere sau automat, fără încheierea unui astfel de
instrument juridic internațional, în funcție de rezultatul negocierilor dintre Comisia Europeană
și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
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Conferința și Expoziția Anuală EAIE, HELSINKI 2019

Tipuri de entități participante la Expoziția EAIE

Universitățile din România au prilejul de a participa la
Conferința și Expoziția Anuală EAIE, HELSINKI 2019 prin
organizarea Pavilionului României – sub denumirea “Study in
Romania”.
Conferința şi Expoziția Anuală EAIE este la momentul
actual cel mai important eveniment de tipul congreselor
profesionale organizat în Europa în domeniul învățământului
superior și al doilea la nivel global, după conferința anuală
NAFSA: Association of International Educators. Spre deosebire
de târgurile educaționale de recrutare, Expoziția EAIE
urmărește obiective mult mai largi în ceea ce privește
internaționalizarea universităților, incluzând totuși și aspectul
recrutării și marketingului internațional.

Pentru detalii despre eveniment:
https://www.eaie.org/helsinki.html
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Un nou pașaport al calificărilor are un potențial global
pentru recunoașterea calificărilor refugiaților

Recunoașterea calificărilor drept cheie pentru facilitarea integrării migranților și a refugiaților pentru accesul la piața forței de
muncă din țările-gazdă a constituit un proiect pilot de succes dezvoltat de Agenția norvegiană pentru asigurarea calității în educație
(NOKUT).
Până în prezent, în Europa, sute de refugiați au primit pașaportul european pentru calificări pentru refugiați, ceea ce le oferă
instituțiilor de învățământ, angajatorilor și refugiaților o declarație privind calificările lor. Aceasta poate ajuta refugiații să-și continue
educația și formarea sau să-și găsească un loc de muncă. La fel de important este îndrumarea: pașaportul pentru calificări oferă sfaturi
în ceea ce privește drumul care urmează, evidențiază oportunitățile și este ușor de înțeles.
Primele pașapoarte privind calificările au fost emise în Norvegia și, ulterior, alte țări s-au alăturat: Grecia, Italia și Țările de Jos.
Ministerele și Centrele naționale de informare privind recunoașterea (ENIC-NARIC) din nouă țări au avut contribuții majore la acest
proiect. Pașapoartele au primit un feedback extrem de pozitiv.
Informații suplimentare:
https://gemreportunesco.wordpress.com/2018/12/20/a-new-qualifications-passport-has-global-potential-for-recognising-refugees-qualifications/
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-refugees-qualifications
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Reuniunea statelor membre UNESCO la Paris pentru proiectul preliminar referitor la Convenția Globală privind
recunoașterea calificărilor din învățământul superior
Mobilitatea studenților este recunoscută ca o prioritate
globală pentru realizarea Agendei Educație 2030. În acest scop,
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și
Cultură (UNESCO) lucrează la pregătirea unei noi Convenții
globale privind recunoașterea calificărilor în învățământul
superior, care se va baza pe Convențiile de recunoaștere
regionale (Convenția de la Lisabona pentru regiunea Europa și
America de Nord, Convenția de la Tokyo pentru regiunea AsiaPacific, Convenția de la Adis-Abeba pentru regiunea Africa și
viitoarea Convenție pentru regiunea America Latină –
Caraibe).
Elaborarea și adoptarea acestei convenții are drept scop de a consolida, printre altele, oportunitățile de a studia la o instituție
de învățământ superior din altă țară, de a promova cooperarea internațională în învățământul superior, de a asigura un cadru pentru
asigurarea calității și de a dezvolta principii comune pentru recunoașterea calificărilor străine.
Experți din aproximativ 100 de țări s-au reunit, în decembrie 2018, la sediul UNESCO de la Paris pentru a discuta un prim text,
o nouă sesiune de lucrări urmând să fie organizată în luna martie a acestui an.

https://en.unesco.org/themes/higher-education/recognition-qualifications/global-convention
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Recunoașterea academică și profesională în contextul BREXIT

La 30 martie 2019, Regatul Unit va părăsi Uniunea
Europeană și va deveni țară terță; retragerea se va produce fie
în baza unui acord de retragere sau automat, fără încheierea
unui astfel de instrument juridic internațional, în funcție de
rezultatul negocierilor dintre Comisia Europeană și Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.
Potrivit Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană,
Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții din 27 august 2018, „indiferent de
scenariul avut în vedere, acest lucru va provoca perturbări semnificative pentru cetățenii, întreprinderile și administrațiile din
Europa”.
Pentru recunoașterea calificărilor profesionale, realizată în prezent în baza Directivei 2005/36/CE, Comisia Europeană a
publicat cadrul general în Notice to Stakeholders Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the Field Of Regulated
Professions and the Recognition of Professional Qualifications - https://ec.europa.eu/growth/content/brexit-%E2%80%93-guidancestakeholders-impact-field-regulated-professions-and-recognition_ro la data de 21 iunie 2018, din care rezultă următoarele:


deciziile de recunoaștere pronunțate înainte de data retragerii continuă să își producă efectele juridice pe teritoriul
statelor membre ale Uniunii Europene și al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,



după data retragerii, recunoașterea se va realiza conform regulilor naționale ale statelor membre ale Uniunii, respectiv
ale Regatului Unit,
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necesitatea consultării în perioada următoare a autorităților naționale din statele membre competente pentru
recunoașterea calificărilor profesionale, în cazul calificărilor obținute în Regatul Unit înainte de data retragerii.

Pentru recunoașterea academică, se vor aplica în continuare, și după data retragerii, prevederile Convenției cu privire la
recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997
(ratificată de România prin Legea nr. 172/1998), precum și celelalte prevederi naționale în materie.
Alte informații privind efectele Brexit sunt publicate de Ministerul Afacerilor Externe prin Ministrul Delegat pentru Afaceri
Europene - https://afacerieuropene.mae.ro/brexit
Totodată puteți consulta buletinul dedicat Brexit-ului - https://afacerieuropene.mae.ro/node/2657
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