
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impactul pandemiei COVID-19 asupra învățământului superior european 

De la declanșarea pandemiei Covid-19, universitățile din Spațiul European al Învățământului Superior s-

au adaptat, la rândul lor, măsurilor sanitare recomandate pentru prevenire.  

Asociația Europeană a Universităților a desfășurat, la începutul anului universitar 2021-2022, un sondaj 

în rândul membrilor asociațiilor naționale ale rectorilor...                             citește mai mult.... 

Apeluri pentru propuneri de proiecte în cadrul programului Europa Digitală 2022 

Comisia Europeană a lansat recent primele apeluri pentru propuneri de proiecte în cadrul programului 

Europa Digitală 2022, care vizează domeniile tehnologie digitală, securitate cibernetică și centrele 

europene de inovare digitală. 

              citește mai mult.... 

     Numărul 36 – Decembrie 2021 

Promovarea interacțiunii universitate – industrie, eveniment global organizat de University Industry 

Innovation Network 

University Industry Innovation Network (UIIN) organizează, în perioada 14 - 15 iunie 2022, la sediul din 

Amsterdam, Olanda, cel mai mare eveniment global dedicat interacțiunii universitate - industrie, universităților 

antreprenoriale și viitorului învățământului superior.                  citește mai mult.... 

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor vă urează Sărbători Fericite 

                                                       

CNRED mulțumește tuturor colaboratorilor, autorități publice, instituții de învățământ superior și 

organisme profesionale și vă urează Sărbători Fericite!                
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Apeluri pentru propuneri de proiecte în cadrul 

programului Europa Digitală 2022 

 
 

Comisia Europeană a lansat recent primele apeluri 

pentru propuneri de proiecte în cadrul programului Europa 

Digitală 2022, care vizează domeniile tehnologie digitală, 

securitate cibernetică și centrele europene de inovare digitală. 

Valoarea granturilor se ridică la 415 milioane Euro și 

implică infrastructura cloud to edge, spații de date, inteligență 

artificială, infrastructură cuantică, promovarea proiectelor cu 

accent pe dezvoltarea de competențe digitale și crearea unor 

platforme mai sigure, combaterea abuzurilor asupra copiilor 

și dezinformarea. 

A fost deschis, de asemenea, și primul apel de 

propuneri pentru înființarea și implementarea rețelei 

europene de centre de inovare digitală în vederea acordării de 

sprijin pentru companii private, IMM-uri și start-up-uri, 

precum și pentru transformarea digitală în sectorul public. 

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 22 

februarie 2022. 

Mai multe detalii sunt disponibile ► aici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

https://www.edu.ro/apeluri_propuneri_proiecte_Europa_Digi

tala_2022 
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Impactul pandemiei COVID-19 asupra 

învățământului superior european 

 

De la declanșarea pandemiei Covid-19, universitățile 

din Spațiul European al Învățământului Superior s-au adaptat, 

la rândul lor, măsurilor sanitare recomandate pentru 

prevenire.  

Asociația Europeană a Universităților a desfășurat, la 

începutul anului universitar 2021-2022, un sondaj în rândul 

membrilor asociațiilor naționale ale rectorilor pentru o 

imagine de ansamblu asupra impactului pe care pandemia îl 

are în continuare asupra instituțiilor de învățământ superior.  

Asociația Europeană a Universităților este o organizație 

care reprezintă și sprijină instituțiile de învățământ superior 

din 48 de țări din Europa, oferindu-le un cadru de cooperare 

pentru armonizarea cu tendințele recente din domeniul 

învățământului superior și al politicilor de cercetare. Peste 850 

de universități europene, 34 de asociații naționale ale 

rectorilor și aproximativ 40 de alte organizații active în 

învățământul superior și cercetare sunt membre ale asociației.  

Sondajul, ale cărui rezultate pot fi consultate accesând 

link-ul de mai jos, s-a axat pe oferta educațională și practicile 

privind vaccinarea și testarea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, accesați: 

https://eua.eu/downloads/publications/the%20impact%

20of%20covid-

19%20on%20european%20higher%20education.pdf  
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Promovarea interacțiunii universitate – 

industrie, eveniment global organizat de University 

Industry Innovation Network 

 

University Industry Innovation Network (UIIN) 

organizează, în perioada 14 - 15 iunie 2022, la sediul din 

Amsterdam, Olanda, cel mai mare eveniment global dedicat 

interacțiunii universitate - industrie, universităților 

antreprenoriale și viitorului învățământului superior.  

Conferința, ce marchează aniversarea a 10 ani a 

organizației, oferă șansa de a descoperi și împărtăși cele mai 

recente perspective, practici și realizări în domeniu prin 

organizarea a două zile de sesiuni.  

Pentru recunoașterea contribuțiilor aduse promovării 

domeniului interacțiunii universități - industrie, toate 

propunerile vor fi nominalizate automat pentru o serie de 

premii în timpul conferinței din 2022. Rezumatele bazate pe 

cercetare se vor califica pentru Premiul pentru Cercetare 

Remarcabilă, iar propunerile pentru studiile de caz 

fundamentate pe bune practici instituționale vor fi eligibile 

pentru premiile Universității antreprenoriale și inovatoare și 

Universității partenere.  

Anul acesta sunt de interes rezumate bazate pe 

cercetare, studii de caz fundamentate pe bune practici 

instituționale și bazate pe inițiative, prezentări: 

https://uiin.org/conference/submission/   

 

 

 

Apelul pentru rezumate și propuneri este deschis până 

în data de 24 ianuarie 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://uiin.org/conference 
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