Facilitarea recunoașterii studiilor prin utilizarea Cadrului European al Calificărilor
Cadrul European al Calificărilor reprezintă una din inițiativele europene care a cunoscut o dezvoltare
importantă la nivel european de la momentul lansării sale în 2008 și până în prezent când a devenit un
instrument util în domeniul educației și formării profesionale, atât pentru cetățenii europeni, cât și
pentru statele membre.

citește mai mult....
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“Bologna prin ochii studenților” 2020
„Bologna prin ochii studenților” este o verificare a realității a ceea ce a fost convenit de către guvernele
naționale în cadrul Procesului de la Bologna și care este situația reală pentru studenți.
Datele pentru această ediție au fost colectate prin examinarea sindicatelor naționale ale studenților din
Uniunea Europeană a Studenților...

citește mai mult....

Cum identifică universitățile oportunitățile emergente în 2021
Compania specializată pe educație Quacquarelly Symonds a inițiat anul trecut un sondaj, care este încă
în desfășurare, în rândul angajaților din învățământul universitar, referitor la efectele virusului Corona
asupra învățământului superior.

citește mai mult....

Reziliența în vremuri incerte
Ultimul număr din revista publicată online de către Asociația Europeană pentru Educație Internațională
este dedicat Rezilienței în vremuri incerte și urmărește să evidențieze numeroasele fațete ale rezilienței
în internaționalizare la nivel personal, programatic și instituțional...

citește mai mult....
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Facilitarea
recunoașterii
studiilor
utilizarea Cadrului European al Calificărilor

prin

alături de ”cunoștințe” și ”abilități” definesc orice cadru al
calificărilor,
-

s-a realizat referențierea cu celelalte cadre

Cadrul European al Calificărilor reprezintă una din

naționale ale calificărilor din statele care fac parte din Spațiul

inițiativele europene care a cunoscut o dezvoltare importantă

European al Învățământului Superior, ceea ce permite

la nivel european de la momentul lansării sale în 2008 și până

compararea rapidă a acestora, accesând pagina web creată în

în prezent când a devenit un instrument util în domeniul

acest

educației și formării profesionale, atât pentru cetățenii

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications,

europeni, cât și pentru statele membre.

sens
-

Astfel, acesta reprezintă ”un cadru pe 8 niveluri, bazat pe
rezultatele învățării, pentru toate tipurile de calificări. Poate fi

de

suplimentele

Comisia
EUROPASS

Europeană
la

diplomele

de

Licență și Master conțin o referire directă la nivelul de
calificare.

folosit ca instrument de transpunere între diferitele cadre naționale
de calificări” și ”contribuie la îmbunătățirea transparenței, a
comparabilității și portabilității calificărilor cetățenilor și permite
compararea calificărilor între țări și instituții”.
În țara noastră, obiectivele Cadrului European al
Calificărilor

au

fost

preluate

în

legislația

națională,

contribuind, în primul rând, la facilitarea recunoașterii
diplomelor românești în Spațiul European al Învățământului
Superior; astfel:
-

a fost stabilit Cadrul Național al Calificărilor,

adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 918/2013, care este
actualizată permanent în funcție de actele adoptate la nivel
european, inclusiv în ceea ce privește înlocuirea noțiunii de
”competențe” cu cea de ”responsabilitate și autonomie” care,
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Pe de altă parte, stabilirea cadrelor naționale ale

Facilitarea recunoașterii prin aceste instrumente de

calificărilor în țările menționate mai sus contribuie la

lucru are un impact direct asupra accesului la studii și la

facilitarea recunoașterii actelor de studii din străinătate de

piața forței de muncă din Europa (UE, Spațiul Economic

către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a

European, Turcia); acestea constituie, totodată, elemente

Diplomelor, alături de, printre altele, sistemul de credite

transparente și accesibile la care și autoritățile din statele non-

transferabile – ECTS și ECVET, ciclurile de studii universitare

UE se raportează în procesul de recunoaștere academică și

Bologna sau nivelurile de studii ISCED.

profesională.
Pentru

mai

multe

informații,

accesați

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications
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“Bologna prin ochii studenților” 2020
Sursa:
„Bologna prin ochii studenților” este o verificare a

https://www.esu-online.org/publications/bologna-

student-eyes-2018-2/

realității a ceea ce a fost convenit de către guvernele naționale
în cadrul Procesului de la Bologna și care este situația reală
pentru studenți.
Datele pentru această ediție au fost colectate prin
examinarea sindicatelor naționale ale studenților din Uniunea
Europeană a Studenților (ESU) în următoarele domenii:
participarea studenților la guvernare, dimensiunea socială,
asigurarea

calității,

recunoașterea,

mobilitatea

și

internaționalizarea, reformele structurale, învățarea centrată
pe elev și finanțarea învățământului superior. Chestionarul a
inclus, de asemenea, întrebări generale despre Procesul
Bologna și viitorul acestuia. În total, între 37 și 40 de NUSes
(National Unions of Students) din 40 de țări ale Spațiului
european al învățământului superior (European Higher
Education Area) au răspuns la chestionar, de la Norvegia la
Malta și de la Islanda la Armenia.
Uniunea

Europeană

a

Studenților

promovează

interesele studenților la nivel european în legătură cu toate
organismele relevante și, în special, Uniunea Europeană,
Grupul de urmărire Bologna, Consiliul Europei și UNESCO.
Prin intermediul membrilor săi, ESU reprezintă aproape 20 de
milioane de studenți în Europa.
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Cum identifică universitățile oportunitățile
emergente în 2021

Raportul poate fi citit accesând link-ul de mai jos:
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/Hope-for-

Compania

specializată

pe

educație

Quacquarelly

Symonds a inițiat anul trecut un sondaj, care este încă în
desfășurare,

în

rândul

angajaților

din

the-Future-How-Universities-are-Identifying-EmergingOpportunities-in-2021.pdf

învățământul

universitar, referitor la efectele virusului Corona asupra
învățământului superior. Respondenții și-au exprimat opiniile
cu privire la următoarele aspecte:
- șansele de a recruta noi studenți în 2021,
- stimulentele oferite pentru a încuraja înscrierea la
studii,
- efectele vaccinului asupra învățământului superior,
- măsurile pentru prevenirea răspândirii virusului.
La început de an, universitățile și personalul calificat
din învățământul superior se confruntă în continuare cu
provocările cauzate de virusul Corona.
Cu toate acestea, profesioniștii din universități sunt
încrezători, dar și precauți în optimismul lor în ceea ce
privește schimbările din sectorul universitar care pot avea loc
în anul 2021.
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stabilite prin mijloace diferite? Cheia este stabilirea unor

Reziliența în vremuri incerte

obiective importante care pot supraviețui șocurilor. Pentru
Ultimul număr din revista publicată online de către
Asociația Europeană pentru Educație Internațională este
dedicat Rezilienței în vremuri incerte și urmărește să
evidențieze

numeroasele

internaționalizare
instituțional,

dar

la

fațete

nivel
și

ale

personal,

diversele

aceasta și personalul trebuie să dețină abilități/calificări
variate.
După COVID-19, tehnologia nu va mai fi utilizată doar

rezilienței

în

pentru

programatic

și

internaționalizare vor trebui să sprijine facultatea și studenții

care

să folosească instrumente și metode online pentru predare,

moduri

în

comunicare

și

afaceri;

profesioniștii

în

internaționalizarea însăși, ca domeniu profesional și ca o

învățare

tendință generală în învățământul superior, ar putea avea

asemenea, conectarea eforturilor de internaționalizare cu alte

nevoie să arate reziliența în aceste vremuri incerte.

componente ale planului strategic.

și cercetare.

Proiectarea

flexibilă

implică, de

Stephanie Doscher și Alex Rendón de la Florida

De exemplu, mulți lideri în internaționalizare se

International University subliniază că una dintre cele mai

grăbesc să adopte inițiative tehnologice precum învățarea

mari necunoscute este modul în care oamenii vor reacționa

internațională online colaborativă (COIL) și programe de

atunci când ceva de neimaginat se întâmplă și își dau seama

internship virtuale. Acestea pot fi concepute pentru a

cât de vulnerabili au fost întotdeauna. Singura soluție poate fi

influența pozitiv învățarea departamentelor academice și

sprijinul din exterior. Înainte de apariția dezastrului,

obiectivele de carieră dacă personalul este bine informat și

construiți-vă o rețea de asistență. Începeți să vă diversificați

conectat cu alți colegi din alte unități. Proiectarea pentru

relațiile cu unitățile din interior și din afara instituției

flexibilitate presupune stabilirea de obiective și programe

dumneavoastră. Să presupunem că în cele din urmă echipa ta

multidimensionale, dar și cultivarea de noi cunoștințe și

va avea nevoie de ajutor și va ști la cine să apeleze când are loc

conexiuni care să le susțină.

dezastrul.
Proiectare pentru flexibilitate
Când sunt afectate, structurile rezistente se pot

Sursa: 2020 Winter Forum: Resilience in uncertain times
| EAIE

readapta unor noi scopuri. Dezastrele precum COVID-19 ne
perturbă tiparele tradiționale de mișcare și comportament, dar
în ce măsură ne putem adapta pentru a atinge obiectivele
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