Raportul Comisiei Europene privind indicatorii structurali pentru monitorizarea sistemelor de
educație și formare în Europa - 2019: Prezentare generală a reformelor majore începând cu anul 2015
Raportul conține peste 35 de indicatori structurali ai politicilor educaționale pentru anul școlar/universitar
2018/2019 în șase domenii de politică: educația și îngrijirea timpurie a copilăriei (ECEC), realizarea
abilităților de bază, părăsirea timpurie a educației și formării (ELET)....

citește mai mult....
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Raport Eurydice privind organizarea anului academic 2019/2020 în Europa
Eurydice este o rețea de 42 de unități naționale cu sediul în toate cele 38 de țări ale programului Erasmus+.
Scopul rețelei Euridyce este de a explica modul în care sunt organizate sistemele de învățământ în Europa
și cum funcționează acestea.

citește mai mult....

Uniunea Europeană va investi în anul 2020 peste 3 miliarde euro în Programul Erasmus+
•
În data de 05 noiembrie 2019, Comisia Europeană a publicat solicitarea de propuneri aferentă
programului Erasmus+ pentru anul 2020;
•
Anul 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitate și
cooperare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului
citește mai mult....

Cum influențează inteligența artificială capacitatea de inserție profesională a absolvenților și sectorul
academic internațional
Cu toate că încă nu se cunosc cu exactitate efectele utilizării inteligenței artificiale (IA) în diverse domenii,
este important ca universitățile să își pregătească studenții ...

citește mai mult....
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Raportul Comisiei Europene privind indicatorii
structurali pentru monitorizarea sistemelor de
educație și formare în Europa - 2019: Prezentare
generală a reformelor majore începând cu anul 2015

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/documentlibrary/education-and-training-monitor-eu-analysis-volume-12019_en
-

Volumul nr. 2 al Monitorului conține 28 de rapoarte

individuale ale țărilor:
Raportul conține peste 35 de indicatori structurali ai politicilor

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-

educaționale pentru anul școlar/universitar 2018/2019 în șase

library/education-and-training-monitor-country-analysis-

domenii de politică: educația și îngrijirea timpurie a copilăriei

volume-2-2019_en

(ECEC), realizarea abilităților de bază, părăsirea timpurie a

Notă. Monitorul educației și formării este publicația

educației și formării (ELET), studii superioare, gradul de

anuală de referință a Comisiei Europene în domeniul educației

angajare al absolvenților și mobilitatea învățării; și o succintă

și formării în UE. Monitorul raportează performanțele UE și ale

privire de ansamblu asupra reformelor majore începând cu

statelor membre cu privire la punctele de referință ET2020 și

anul școlar/academic 2014/2015.

elaborează prioritățile și inițiativele politice pentru sistemele de

O parte din informațiile ce se regăsesc în acest raport cu privire

învățământ.

la statele membre UE au fost publicate în Education and
Training Monitor 2019 (Monitorul educației și formării, ediția
2019).
Actualizarea din 2019 a indicatorilor structurali acoperă
toate statele membre ale UE, precum și Bosnia și Herțegovina,
Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord,
Norvegia, Serbia și Turcia.
Mai multe detalii pot fi consultate în Monitorul educației și
formării (ediția 2019), publicat în două volume:

Sursa:

-

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/structural-indicators-

Volumul nr. 1 al Monitorului oferă analize din punct de

vedere transnațional și tematic:

monitoring-education-and-training-systems-europe-–-2019-overview-major_en
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Raport Eurydice privind organizarea anului
academic 2019/2020 în Europa
Eurydice este o rețea de 42 de unități naționale cu sediul în toate
cele 38 de țări ale programului Erasmus+. Scopul rețelei
Euridyce este de a explica modul în care sunt organizate
sistemele de învățământ în Europa și cum funcționează acestea.
Eurydice publică permanent descrieri ale sistemelor naționale
de învățământ, rapoarte comparative, indicatori și statistici
specifice, precum și articole cu privire la domeniul educație.
Rapoartele publicate arată modul în care țările abordează
provocările sistemului educațional la toate nivelurile de
educație: educație și îngrijire timpurie, educație primară și
secundară, educație superioară și învățare pentru adulți.
O publicație recentă este raportul privind calendarul academic
în care sunt prezentate date naționale în diferite state privind
modul în care este structurat anul universitar, cu referire la:
începutul anului universitar, vacanțele, sărbătorile naționale și

Informații pentru cele 38 de țări sunt disponibile aici:

perioadele

https://eacea.ec.europa.eu/national-

de

examinare,

fiind

evidențiate,

totodată,

diferențele dintre programele de studii universitare și cele non-

policies/eurydice/content/organisation-academic-year-europe-

universitare.

%E2%80%93-201920_en
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Uniunea Europeană va investi în anul 2020 peste
3 miliarde euro în Programul Erasmus+

•

Universitățile pot prezenta, de asemenea, proiecte de

consolidare a capacităților în învățământul superior, care
contribuie direct la recomandările făcute cu ocazia recentei

•

În data de 05 noiembrie 2019, Comisia Europeană a

publicat solicitarea de propuneri aferentă programului

Conferințe la nivel înalt Africa-Europa privind colaborarea în
domeniul învățământului superior;

Erasmus+ pentru anul 2020;
•
•

Ghidul programului Erasmus +, publicat de Comisie în

Anul 2020 este ultimul an al actualului program al

toate limbile oficiale ale UE, oferă solicitanților detalii privind

Uniunii Europene pentru mobilitate și cooperare în domeniul

toate oportunitățile oferite în 2020 de programul Erasmus+ în

educației, formării, tineretului și sportului, iar bugetul

învățământul superior, în educația și formarea profesională, în

preconizat de peste 3 miliarde euro, care reprezintă o creștere

educația școlară, în învățământul pentru adulți, precum și în

de 12 % față de anul 2019, va oferi și mai multe oportunități

domeniul tineretului și sportului.

tinerilor europeni de a studia, de a se forma sau de a dobândi
experiență profesională în străinătate;
•

Primele 17 universități europene selectate în iunie 2019

sunt în curs de a-și începe activitățile, iar cea de-a doua
solicitare de propuneri pornește de la această primă fază de
testare;
•

Informații suplimentare:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_19_6218
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6218
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/programme-guide

Ca parte în cadrul solicitării de propuneri din anul 2020,

Comisia Europeană va lansa un al doilea proiect-pilot privind
universitățile europene. În plus, UE intenționează să creeze
35.000 de oportunități de participare la program pentru
studenți și personal didactic din Africa, ca parte a Alianței
Africa-Europa pentru investiții și locuri de muncă sustenabile;
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Cum

influențează

inteligența

artificială

capacitatea de inserție profesională a absolvenților și

aibă în vedere efectele pe care IA le poate avea asupra acestor
meserii și să își adapteze metodele de predare în consecință.

sectorul academic internaționa

Un raport recent întocmit de compania specializată pe

Cu toate că încă nu se cunosc cu exactitate efectele

educație Quacquarelli Symonds despre felul în care IA

utilizării inteligenței artificiale (IA) în diverse domenii, este

influențează capacitatea de inserție profesională a absolvenților

important ca universitățile să își pregătească studenții pentru

și sistemul de educație universitar internațional, oferă o

orice tip de schimbări care pot apărea la nivelul pieței

perspectivă notabilă asupra acestui subiect care poate ajuta

internaționale de muncă destinată absolvenților.

instituțiile de învățământ superior să se pregătească pentru
viitor.

Nu există nici un dubiu că progresul rapid al
tehnologiilor, în cazul de față IA, modifică felul în care trăim și

Având la bază rezultatele obținute în urma unui sondaj

muncim. Aceste schimbări sunt atât de semnificative și

efectuat de QS în 2019, la care au participat angajatori

dominante în societatea actuală încât unii experți vorbesc deja

internaționali, potențiali studenți și experți din mediul

despre o a patra revoluție industrială. Totuși, nu există o unitate

academic, raportul prezintă:

de opinii despre felul în care această a patra revoluție se va

- opinii diferite privind posibilitatea ca IA să afecteze profesiile

manifesta în diverse domenii și cum va afecta piața forței de

de înaltă calificare până în anul 2030,

muncă. Nimeni nu se îndoiește că IA a influențat deja anumite
sectoare care utilizează forța de muncă umană, de exemplu

- impactul IA asupra capacității de inserție pe piața forței de

introducerea

muncă și dezvoltarea abilităților absolvenților,

sistemelor

de

încasare

automată

în

supermarketuri, însă nu a fost formulată încă o opinie asupra
felului în care IA va afecta locurile de muncă de înaltă calificare.
Prin urmare, în procesul de pregătire a studenților
pentru meserii de înaltă calificare este vital ca universitățile să

- impactul social al IA.
Pentru informații suplimentare, consultați raportul:
http://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/How-AI-is-InfluencingGraduate-Employability-and-the-Global-HE-Sector.pdf
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