“Universitățile Europene”, proiectul Comisiei Europene
„European Universities”, proiect al Comisiei Europene dezvoltat împreună cu Statele Membre,
instituțiile de învățământ superior și organizațiile studențești, propune conceptul de universități
europene, care reprezintă alianțe transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior din
întreaga Uniune Europeană.

citește mai mult....
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A 8-a reuniune a Comitetului Convenției de la Lisabona privind recunoașterea
studiilor în învățământul superior
Sediul UNESCO a găzduit recent, la Paris, lucrările celei de-a 8 reuniuni a Comitetului
Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor în învățământul superior. Convenția
de la Lisabona este ratificată, în prezent, de 54 de state din Spațiul european al învățământului
superior (EHEA) și din alte regiuni ale lumii...
citește mai mult....

Aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Bologna
În perioada 23 - 26 iunie a.c. au avut loc, la Bologna, Italia, o serie de evenimente cu privire la
Aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Bologna privind modernizarea și
restructurarea sistemelor de educație superioară.

citește mai mult....

“Deficitul de competențe la nivel mondial în secolul 21”
Raportul „Deficitul de competențe la nivel mondial în secolul 21”, publicat de Intelligence Unit
pe baza sondajelor efectuate de QS Global Employer Survey și QS Applicant Survey dezvăluie
faptul că există o neconcordanță între așteptările studenților și angajatorilor și că deficitul de
competențe este o problemă răspândită semnificativ la nivel mondial.
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“Universitățile
Europene

Europene”,

proiectul

•

Comisiei

Universitatea din București, parte a Alianței

CIVIS-a European civic university alliance;
•

„European Universities”, proiect al Comisiei Europene
dezvoltat împreună cu Statele Membre, instituțiile de

Universitatea Tehnică de Construcții București,

parte a Alianței CONEXUS-European University for Smart
Urban Coastal Sustainability.

învățământ superior și organizațiile studențești, propune

În total, pentru primele 17 "Universități Europene" este

conceptul de universități europene, care reprezintă alianțe

disponibil un buget de până la 85 de milioane de euro, fiecare

transnaționale ale instituțiilor de învățământ superior din

alianță primind până la 5 milioane de euro în următorii 3 ani

întreaga Uniune Europeană.

pentru a începe să-și pună în aplicare planurile și pentru a

Acestea

vor

spori

calitatea

și

atractivitatea

învățământului superior european, devenind campusuri inter-

deschide calea pentru alte instituții de învățământ superior din
întreaga Uniune Europeană.
Sesiunea de propuneri pentru anul 2020 va fi publicată

universitare în jurul cărora studenții, doctoranzii, personalul și
cercetătorii își vor uni experiența, platformele și resursele

în

toamna

anului

2019

prin

necesare pentru a furniza programe sau module comune, care

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding

intermediul

vor permite personalizarea educației și obținerea unei diplome
europene.
Comisia Europeană a anunțat, în data 26 iunie a.c., cele
114 instituții de învățământ superior din 24 de State Membre,
care vor face parte din primele 17 "Universități Europene", între
acestea fiind selectate 3 instituțiii românești de învățământ
superior :
•

Școala

Națională

de

Studii

Politice

și

Administrative, parte a Alianței CIVICA-The European
University in social sciences;

Informații suplimentare:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/europeaneducation-area/european-universities-initiative_en
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A 8-a reuniune a Comitetului Convenției de la

Calificărilor pentru Refugiați”, fiind eliberate până în prezent

Lisabona

aproximativ 300 de astfel de documente care să faciliteze

privind

recunoașterea

studiilor

în

continuarea la studii sau încadrarea pe piața muncii a

învățământul superior

Prima refugiaților.

Sediul UNESCO a găzduit recent, la Paris, lucrările celei

pagină

Cu acest prilej, Comitetul a adoptat “Guidelines for

de-a 8 reuniuni a Comitetului Convenției de la Lisabona

national

online

information

systems”,

care

furnizează

privind recunoașterea studiilor în învățământul superior.

elementele minimale pe care website-urile Centrelor de

Convenția de la Lisabona este ratificată, în prezent, de 54 de

informare ENIC trebuie sa le conțină, și noul format pentru

state din Spațiul european al învățământului superior (EHEA)

Suplimentul la Diplomă, instrument dezvoltat prin Convenția

și din alte regiuni ale lumii, România fiind semnatară din anul

de la Lisabona și Declarația de la Bologna. Noul format pentru

1998.

Suplimentul la Diplomă urmărește să faciliteze modul de
Lucrările reuniunii s-au axat pe analiza stadiului de

completare și înțelegere a acestui document școlar, fără a

implementare a Convenției prin transpunerea în legislația

restructura informațiile existente sau a introduce elemente noi.

națională și dezvoltarea unor instrumente de recunoaștere,
aplicarea art. VII cu privire la recunoașterea studiilor pentru
persoanele cu statut de refugiat și care nu pot prezenta
documente justificative, dar și relațiile inter-regionale create în
baza celorlalte Convenții de recunoaștere, precum Convenția
de la Tokyo pentru zona Asia, cea de la Addis-Abeba pentru
Africa și cele pentru statele Arabe și America Latină-Caraibe.
În

sprijinul

implementării

art.

VII

referitor

la

recunoașterea studiilor pentru persoanele cu statut de refugiat
și care nu pot prezenta documente justificative, Consiliul
Europei a finanțat deja un proiect implementat de mai multe
Centre ENIC-NARIC, respectiv “Pașaportul European al
Prima
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Aniversarea a 20 de ani de la adoptarea Declarației de

O concluzie unanim agreată a fixat ca obiectiv comun că
Spațiul european al învățământului superior (EHEA) trebuie să

la Bologna

continue dezvoltarea sistemelor de educație din statele
În perioada 23 - 26 iunie a.c. au avut loc, la Bologna,

membre, având în vedere expansiunea metodelor alternative

Italia, o serie de evenimente cu privire la Aniversarea a 20 de

de educație susținute de tehnologia digitală, a intereselor din

ani de la adoptarea Declarației de la Bologna privind

zone emergente și să asigure viitoarelor generații o pregătire

modernizarea

adecvată pieței muncii tot mai diverse și într-o societate bazată

și

restructurarea

sistemelor

de

educație

superioară.

pe sustenabilitate.

România a implementat prevederile Declarației de la

Aniversarea a avut ca activități conexe întâlniri de tip

Bologna prin adoptarea Legii nr. 288/2004 care a introdus

“peer learning” și workshop-uri dedicate recunoașterii

sistemul de educație superioară în trei cicluri: Licența, Master

studiilor, libertății academice și asigurării calității, în baza

și Doctorat.

planului de activități al Secretariatului Bologna Follow-up

În discursurile prezentate la eveniment au fost trecute în

Group (BFUG).

revistă realizările ultimilor 20 de ani, spre exemplu crearea
Spațiului european al învățământului superior (EHEA),
sistemele de asigurare a calității în învățământul superior,
implementarea cadrelor naționale ale calificărilor, sistemul de
credite transferabile, suplimentul la diplomă, încurajarea
mobilității prin programul ERASMUS etc. Nu a fost uitată
latura socială a Declarației care, prin implementarea sa, a
condus la creșterea numărului de studenți în învățământul
superior, la o mai mare egalitate de șanse între bărbați și femei,
precum și la introducerea sistemelor de încurajare a incluziunii
sociale fără discriminări pe bază de naționalitate, etnie, statut
social.
Prima
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“Deficitul de competențe la nivel mondial în secolul 21”
Raportul „Deficitul de competențe la nivel mondial în
secolul 21”, publicat de Intelligence Unit pe baza sondajelor
efectuate de QS Global Employer Survey și QS Applicant
Survey dezvăluie faptul că există o neconcordanță între

studiilor, care sunt competențele pe care companiile le
consideră importante. Un alt aspect care reiese din acest raport
este faptul că universitățile nu își instruiesc studenții în mod
adecvat în aspectele esențiale pentru ocuparea cu succes al unui
loc de muncă.

așteptările studenților și angajatorilor și că deficitul de
competențe este o problemă răspândită semnificativ la nivel
mondial.
Aceste

rezultate

indică

lipsa

unui

dialog

între

universități și angajatori, care trebuie să fie remediată pentru a
reducă acest deficit. De exemplu, angajatorii au fost rugați să
evalueze 15 competențe-cheie necesare pentru angajare, din
punct de vedere al importanței și al satisfacției. 13 din cele 15
competențe identificate au primit calificative mari pe baza
criteriului importanței.
Un alt aspect semnalat în Raport este faptul că viitori
studenți nu înțeleg felul în care angajatorii evaluează
competențele.

Studenții

au

tendința

să

supraevalueze

importanța creativității și a abilității de conducere și să
subevalueze importanța flexibilității/adaptabilității și echipei

Pentru informații suplimentare, puteți consulta raportul

în lucru, pe care angajatorii le consideră extrem de valoroase.
Este clar că aceste discrepanțe indică necesitatea informării
corecte, astfel încât studenții să cunoască, înainte de finalizarea

http://info.qs.com/rs/335-VIN535/images/The%20Global%20Skills%20Gap%2021st%20Century.pdf
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