Cardul de Student European, un pas înainte spre era digitală și spațiul educațional
european
Începând cu anul 2021, toate instituțiile de învățământ superior care participă la viitorul
program Erasmus + vor putea pune la dispoziția studenților un Card de Student European,

urmând ca din 2025, toți studenții europeni să beneficieze de această facilitate.
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Study in Europe este un proiect al Comisiei Europene, lansat în ianuarie 2018, ce își propune să
pună la dispoziția studenților din întreaga lume oportunitățile de studii, cercetare și bursele
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Cardul de Student European, un pas înainte spre era
digitală și spațiul educațional european
Începând cu anul 2021, toate instituțiile de învățământ
superior care participă la viitorul program Erasmus + vor

Beneficiile Cardului de Student European:

putea pune la dispoziția studenților un Card de Student

Pentru studenți:

European, urmând ca din 2025, toți studenții europeni să

-

Acces facil la materialele de curs înainte de

beneficieze de această facilitate. Lansarea Cardului de Student

mobilitate, înregistrarea online la cursuri și recunoașterea

European va permite acestora să se identifice și să se

automată a creditelor ECTS;

înregistreze cu ușurință, online, în instituțiile de învățământ
superior din UE, facilitând mobilitatea, schimburile și
participarea studenților la activități educaționale și culturale,
în conformitate cu viziunea unui adevărat spațiu european al

-

Acces imediat la serviciile universității gazdă

(bibliotecă, transport, cazare);
-

Reduceri

pentru

activitățile

culturale

întreaga Uniune Europeană.

educației. Inițiativa vine, de asemenea, în sprijinul instituțiilor

Pentru instituțiile de învățământ superior:

de învățământ superior prin simplificarea și reducerea

-

procedurilor administrative.
Cardul va fi emis cu respectarea legislației privind
protecția datelor cu caracter personal și va oferi studenților
șansa de a accesa cursuri online și servicii oferite de alte
instituții de învățământ superior. De-a lungul timpului,
Cardul de Student European va mai permite facilități în
sectorul cultural în întreaga Europă, la prețuri reduse.

din

Gestionarea

facilă

a

întregului

proces

de

mobilitate, în format electronic, de la selecția studenților până
la recunoașterea creditelor ECTS;
-

Identificarea

electronică

a

studenților

și

schimbarea/verificarea datelor elevilor între instituțiile de
învățământ superior, inclusiv a înregistrărilor academice, în
mod securizat;
-

Reducerea

sarcinii

administrative

asociată

organizării mobilității studenților.

Informații suplimentare: https://europeanstudentcard.eu/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-studentcard-initiative_en
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Raportul UNESCO 2019 privind monitorizarea educației la nivel global
Rezultatele și recomandările practice referitoare la educație și
migrație ce se regăsesc în Raportul UNESCO 2019 privind
monitorizarea educației la nivel global constituie o contribuție
importantă la implementarea Pactului Global pentru o Migrație
Sigură, Ordonată și Reglementată. Raportul UNESCO apropie
agenda Pactului Global și pe cea a SDG 4 (Obiective de
Dezvoltare Sustenabilă) și oferă o imagine clară pentru țările
care au acum sarcina de a crea și implementa politici în
domeniu.
Conform

Raportului

UNESCO

privind

monitorizarea

educației la nivel global, numărul copiilor de vârstă școlară cu
statut de emigrant și refugiat a crescut cu 26% din anul 2000.
Raportul evidențiază realizările și eșecurile țărilor în care
aceștia se află, în garantarea dreptului la educație de calitate,
drept care servește atât elevilor, cât și comunității în care
aceștia trăiesc, implicațiile pe care diferitele tipuri de migrație
și dislocare a populației le au asupra sistemelor de educație și
reformarea

curriculumului,

abordările

din

domeniul

pedagogiei și pregătirea cadrelor didactice ce pot influența
felul în care sunt gestionate noile provocări și oportunități pe
care le creează migrarea.
Prima
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Raportul formulează însă și o serie de recomandări, dintre
care

enumerăm:

protejarea

dreptului

emigranților

și

persoanelor dislocate la educație, includerea emigranților și a
persoanelor dislocate în sistemul național de educație,
înțelegerea

și

planificarea

nevoilor

educaționale

ale

emigranților și ale persoanelor dislocate, educarea prin
prezentarea cu acuratețe a istoriei emigrației și a dislocării
pentru a preveni prejudecățile, pregătirea cadrelor didactice
care predau emigranților și refugiaților pentru a aborda
eficient dificultățile și diversitatea, valorificarea potențialului
emigranților și al populației dislocate, sprijinirea nevoilor
educaționale ale emigranților și persoanelor dislocate cărora li
se acordă asistență umanitară.
Sunt prezentate studii de caz din comunitățile de origine și
din cele gazdă care ilustrează abordări eficiente ale unor
aspecte care pot apărea în comunitățile cu emigranți, ceea ce
face ca raportul să fie un instrument util persoanelor care
gestionează relațiile cu emigranții.

Raportul poate fi consultat aici:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866/PDF/265866eng.pdf.multi
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Proiectul Comisiei Europene - Study in Europe

Study in Europe este un proiect al Comisiei Europene, lansat
în ianuarie 2018, ce își propune să pună la dispoziția
studenților din întreaga lume oportunitățile de studii,
cercetare și bursele existente în Europa în domeniul
învățământului superior, precum și să creeze legături între
organizații, studenți și potențiali parteneri.

1. Alegerea țării – în secțiunea ”profilul țărilor” sunt
prezentate pe scurt cele mai importante aspecte legate de
fiecare țară în parte, din punct de vedere educațional și

Study in Europe include 34 de țări europene, participante la

turistic, precum și alte informații relevante;

programul Erasmus+, care oferă studenților din Europa și din

2. Identificarea unei instituții de învățământ superior și a unui

țările partenere posibilitatea efectuării studiilor în alte părți

program de studii;

ale lumii.

3. Verificarea condițiilor de admitere;

Proiectul pune la dispoziția tuturor celor interesați să studieze
în Europa la nivel de licență, masterat sau doctorat, informații
esențiale cu privire la oportunitățile de studiu și bursele din
peste 34 de țări europene accesând un singur link:
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/countryprofiles_en .

4. Identificarea burselor de studii existente;
5. Verificarea necesității obținerii unei vize sau permis;
6. Obținerea unei asigurări de sănătate;
7. Asigurarea cazării pe perioada studiilor;
8. Intră în contact cu responsabilii programului Study in
Europe

și/sau

cu

asociațiile

studenților/absolvenților

Erasmus+;

Pregătirea pentru începerea studiilor într-o țară străină trebuie

9. Profită la maxim de timpul petrecut în Europa;

demarată cu cel puțin un an înainte, urmând câțiva pași

10. Împărtășește experiența ta.

esențiali:

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

Raportul Erasmus + pentru anul 2017
Comisia Europeană a publicat, la sfârșitul lunii ianuarie a.c.,
Raportul Erasmus + pentru anul 2017, care se referă la cel deal patrulea an al programului Erasmus +, unul dintre
programele cele mai de succes ale Uniunii Europene.
Începând cu 2014, programul s-a extins și a devenit mai
inovator, oferind oportunități pentru perioadele de studiu,
stagii și ucenici atât în domeniul învățământului superior, cât
și în domeniul educației și formării profesionale, schimburilor
de tineri, voluntariatului și schimburilor de personal în toate
domeniile educației, etc.
Programul Erasmus + a continuat să devină mai deschis
pentru persoanele din mediile defavorizate. În 2017, aproape
21.000 de studenți și personal defavorizat au participat la
activități de mobilitate Erasmus + în învățământul superior; în
total, peste 67.500 de participanți defavorizați din
învățământul superior începând din 2014, incluzând aproape
2.000 de participanți cu nevoi speciale.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-602_en.htm

Care au fost principalele dezvoltări în anul 2017?
2017 a fost un an semnificativ pentru programul Erasmus+, care și-a demonstrat flexibilitatea în abordarea priorităților specifice:
• 84.700 de organizații au beneficiat de finanțare pentru a putea realiza în total 22.400 de proiecte.
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• În domeniul învățământului superior, peste 400.000 de studenți și personal au petrecut o perioadă de învățare în străinătate în
cursul anului universitar 2016/2017. Astfel, totalul persoanelor care au beneficiat în acest domeniu este estimat la peste 1,1 milioane
de persoane, începând din 2014.
• Mai mult de 158.000 de participanți au fost implicați în proiecte de mobilitate pentru tineri. Anul a mai reprezentat și
introducerea unui nou format simplificat pentru activitățile de voluntariat, Serviciul European de Voluntariat (SEV), care a finanțat
122 de proiecte strategice în valoare totală de 22,3 milioane de euro și a contribuit la implementarea cu succes, în prima sa etapă, a
Corpului European de Solidaritate.
• Săptămâna europeană a sportului 2017 a reunit 12 milioane de persoane, prin intermediul a peste 48.000 de evenimente în 37 de
țări.
• În cele din urmă, a 30-a aniversare a programului Erasmus, sărbătorită pe tot parcursul anului, a contribuit la creșterea gradului
de conștientizare a programului Erasmus + și a programelor sale anterioare în UE și în străinătate, punând bazele unui program și
mai puternic în viitor.
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