
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul Eurydice privind educația digitală în școlile din Europa 

Tehnologiile digitale au revoluționat societatea noastră, iar educația digitală are astăzi un rol cheie în 

pregătirea tinerilor pentru o lume bazată pe tehnologie. Raportul “Digital Education at school in Europe” 

evidențiază cele două perspective complementare ale educației digitale...                 citește mai mult.... 
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Demistificarea clasamentelor: Ghid pentru universități 

Cartea albă publicată de compania britanică specializată în educație “Quacquarelli Symonds” prezintă un 

istoric al clasamentelor universitare și importanța lor într-o piață internațională a învățământului 

universitar aflată în continuă dezvoltare, dar formulează și sugestii care pot folosi drept pârghii pentru 

dezvoltarea instituțională.        citește mai mult.... 

 Numărul 9 – Septembrie  2019 

Extinderea pe plan mondial a Centrelor de recunoaștere - Japonia își deschide propriul Centru 

Național de Informații pentru Recunoașterea Academică 

Începând cu data de 1 septembrie a.c., în baza Convenției regionale Asia-Pacific privind recunoașterea 

calificărilor în învățământul superior (cunoscută drept Convenția de la Tokyo), Japonia a inaugurat 

Centrul Național de Informații pentru Recunoașterea Academică    citește mai mult.... 

 

Sistemul electronic e-apostila 

Convenția de la Haga, încheiată la data de 5 octombrie 1961, are drept obiectiv suprimarea cerinţei 

supralegalizării actelor oficiale străine, Statele semnatare ale Convenției urmărind astfel să suprime 

supralegalizarea diplomatică sau consulară a actelor oficiale străine care au fost întocmite pe teritoriul 

unui stat contractant...          citește mai mult.... 
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Extinderea pe plan mondial a Centrelor de 

recunoaștere - Japonia își deschide propriul Centru 

Național de Informații pentru Recunoașterea 

Academică 

 

Începând cu data de 1 septembrie a.c., în baza 

Convenției regionale Asia-Pacific privind recunoașterea 

calificărilor în învățământul superior (cunoscută drept 

Convenția de la Tokyo), Japonia a inaugurat Centrul Național 

de Informații pentru Recunoașterea Academică pentru 

furnizarea de informații referitoare la calificările din 

învățământul superior din Japonia, facilitând astfel 

recunoașterea calificărilor în întreaga lume. 

Convenția de la Tokyo își propune să faciliteze 

mobilitatea internațională din învățământul superior din 

regiunea Asia-Pacific prin stabilirea unui cadru de colaborare 

între statele părți pentru recunoașterea reciprocă și echitabilă a 

învățământului superior. Părțile ar trebui să înființeze și să 

mențină centre de informare naționale (NIC) pentru a furniza 

informații referitoare la învățământul superior din fiecare stat. 

Japonia a aderat în decembrie 2017, iar Convenția a intrat în 

vigoare în februarie 2018. De la 1 august 2019, există opt state 

semnatare: Australia, China, Noua Zeelandă, Japonia, 

Republica Coreea, Sfântul Scaun, Mongolia și Turcia. 

Centrul Național de Informații pentru Recunoașterea 

Academică din Japonia oferă informații despre sistemul de 

învățământ superior japonez, furnizează informații despre 

sistemele de învățământ din alte țări, în special din statele părți 

ale Convenției de la Tokyo, efectuează studii și cercetări 

relevante în domeniul recunoașterii actelor de studii, dar 

urmărește, totodată, să creeze o rețea globală pentru 

recunoașterea calificărilor din învățământul superior 

 

 

Pentru informații 

suplimentare, consultați: 

https://www.nicjp.niad.ac.jp/en/  
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Demistificarea clasamentelor: Ghid pentru 

universități 

Cartea albă publicată de compania britanică specializată 

în educație “Quacquarelli Symonds” prezintă un istoric al 

clasamentelor universitare și importanța lor într-o piață 

internațională a învățământului universitar aflată în continuă 

dezvoltare, dar formulează și sugestii care pot folosi drept 

pârghii pentru dezvoltarea instituțională.  

Lucrarea abordează următoarele teme: 

- Ce sunt clasamentele, 

- Rolul clasamentelor în dezvoltarea instituțională, 

- Ce cred studenții despre clasamente, 

- Viitorul clasamentelor. 

Asociația Universităților Europene a raportat că 60% 

dintre reprezentanții universităților folosesc clasamentele ca 

parte a strategiei instituționale, iar 75% folosesc clasamentele în 

marketing și materiale informative. Accesul facil la informațiile 

din mediul online permite universităților să folosească datele 

din clasamente pentru a face comparații cu instituțiile rivale, și 

totodată ca să își mențină și să își îmbunătățească reputația și 

influența.   

Având în vedere faptul că există peste 20 de clasamente 

recunoscute la nivel mondial – un număr aflat în creștere – se 

preconizează că instituțiile vor furniza mai multe date care să 

justifice această creștere. Pentru a simplifica rolul 

universităților, creatorii de clasamente vor pune accent pe 

datele furnizate de părți terțe, ceea ce va duce la economisirea 

timpului și resurselor universităților folosite pentru furnizarea 

de informații către mai multe organizații. 

Totodată, utilizarea unor organizații terțe va oferi 

informații corecte și obiective pentru întocmirea rapoartelor și 

analizelor. 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații: 

https://www.qs.com/portfolio-items/demystifying-the-

rankings-a-guide-for-universities/ 
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Sistemul electronic e-apostila 

 

Convenția de la Haga, încheiată la data de 5 octombrie 

1961, are drept obiectiv suprimarea cerinţei supralegalizării 

actelor oficiale străine, Statele semnatare ale Convenției 

urmărind astfel să suprime supralegalizarea diplomatică sau 

consulară a actelor oficiale străine care au fost întocmite pe 

teritoriul unui stat contractant și care urmează să fie prezentate 

pe teritoriul unui alt stat contractant.  

Autentificarea actelor de studii, prevăzută în Convenția 

de la Haga, garantează recunoașterea oficială prin lege și evită, 

în consecință, circulația și uzul unor acte de studii falsificate. 

Recent au avut loc mai multe evoluții importante în ceea 

ce privește aplicarea apostilei de către statele contractante, 

printre care majoritatea statelor au dezvoltat programul 

electronic de apostila (e-APP) sau un registru electronic de e-

apostilă prin intermediul căruia apostilele pot fi verificate on-

line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista statelor în care a fost implementat sistemul 

electronic e-apostila pentru verificarea on-line a apostilelor 

aplicate poate fi consultată la adresa  

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised

-sections/operational-e-registers 
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Raportul Eurydice privind educația digitală în 

școlile din Europa 

Tehnologiile digitale au revoluționat societatea noastră, 

iar educația digitală are astăzi un rol cheie în pregătirea 

tinerilor pentru o lume bazată pe tehnologie.  

Raportul “Digital Education at school in Europe” 

evidențiază cele două perspective complementare ale educației 

digitale – pe de o parte, dezvoltarea competențelor digitale 

relevante pentru studenți și profesori, iar pe de altă parte, 

perspectiva pedagogică de utilizare a tehnologiilor pentru 

îmbunătățirea învățării și predării.  

Mai mult, raportul prezintă indicatori privind 

dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor prin programele 

școlare și competențele digitale specifice cadrelor didactice, 

evaluarea competențelor digitale ale elevilor și utilizarea 

tehnologiei pentru evaluare, în general.  

Într-o manieră descriptivă se regăsesc informații 

comparative cu privire la politicile actuale de educație digitală 

școlară în Europa, anexele raportului prezentând informații 

specifice în funcție de țară, programele școlare, cadrele de 

competență ale cadrelor didactice, strategii, precum și 

instituțiile care sprijină educația digitală în școli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul poate fi consultat aici: 

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

policies/eurydice/content/digital-education-school-europe_en 
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