Portalul Digital Unic și platforma e-guvernare.ro
Portalul Digital Unic (PDU) sau Single Digital Gateway (SDG) este principalul centru de informații,
proceduri și asistență pentru toți cetățenii europeni care doresc să călătorească, să studieze sau să lucreze
în Uniunea Europeană și pentru companiile care doresc să facă afaceri pe piața unică europeană.
citește mai mult....
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Taxele pentru studenți și sistemele de sprijin în învățământul superior european pentru anul
universitar 2020/2021
Disponibilitatea resurselor financiare pentru finanțarea studiilor este un factor esențial în ceea ce
privește accesul la studii universitare. În special, studenții din grupurile defavorizate reprezintă o
categorie sensibilă în ceea ce privește disponibilitatea fondurilor.

citește mai mult....

Analizele de țară pentru sistemele de educație și formare din UE, publicate recent de Comisia
Europeană
"Monitorul educației și formării" este documentul Comisiei Europene care prezintă o evaluare realizată
anual cu privire la sistemele de educație și formare din întreaga Europă. Monitorul prezintă rapoarte
privind performanța UE și a statelor membre...

citește mai mult....

Învățământul superior în 2020: Efectele Covid-19 asupra acestui an
Covid-19 a cauzat o serie de modificări la nivel de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ
superior din întreaga lume.
Pentru a înțelege cum sunt afectați de actuala criză actualii și viitorii studenți, compania specializată pe
educație Quacquarelli Symonds a inițiat un sondaj în anul 2020...

citește mai mult....
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Portalul
guvernare.ro

Digital

Unic

și

platforma

e-

antreprenor român, aceasta trebuie să fie disponibilă și
utilizatorilor din celelalte state membre.

Portalul Digital Unic (PDU) sau Single Digital Gateway
(SDG) este principalul centru de informații, proceduri și
asistență pentru toți cetățenii europeni care doresc să
călătorească, să studieze sau să lucreze în Uniunea
Europeană și pentru companiile care doresc să facă afaceri pe
piața unică europeană.
PDU a fost dezvoltat în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2018/1724 al Parlamentului European și al Consiliului
din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital
unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri
și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 și poate fi
accesat în România la adresa www.e-guvernare.ro.
PDU conține o colecție de informații și servicii care pot
fi accesate 100% digital de cetățeni și companii din toate
statele membre UE. Portalul acționează ca un punct unic de
acces la informații cu privire la normele în vigoare la nivel
național și european, în mai multe domenii – inclusiv în
afaceri, ocuparea forței de muncă, educație, sănătate și
impozite. Regulamentul prevede ca informațiile și serviciile
unui stat membru să fie puse la dispoziția cetățenilor în limba
națională, dar și în limba engleză – în cazul în care o
procedură este disponibilă pentru un cetățean sau un

Implementarea PDU se realizează în trei etape:
-

Prima etapă, care s-a încheiat în luna decembrie

2020, are ca scop furnizarea de informații și de asistență
cetățenilor și companiilor din țară și din spațiul comunitar de
la instituțiile administrației centrale și de la serviciile de
asistență și de soluționare a problemelor.
-

A doua etapă suplimentează datele disponibile

cu informații despre norme, proceduri și servicii de asistență
furnizate de autoritățile locale și are ca termen limită de
implementare luna decembrie 2022.
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-

Cea de-a treia și ultima etapă va fi realizată până

în decembrie 2023. Ea are ca scop digitalizarea procedurilor
privind evenimentele de viață și aplicarea principiului onceonly (o singură dată) pentru toate instituțiile publice din
Uniunea Europeană.
Privind spre viitor, principiul once-only este unul
dintre obiectivele principale ale PDU. Acest concept
fundamental de e-guvernare asigură faptul că cetățenii și
companiile europene vor putea furniza anumite informații
standard oricărei autorități și administrații din Uniunea
Europeană o singură dată, indiferent de statul membru – și în
conformitate cu legea europeană privind protecția datelor.
Statele membre vor trebui să organizeze un sistem de schimb
care

să

permită

distribuirea

documentelor

emise

de

instituțiile publice: dacă un cetățean sau o companie se
adresează unei organizații guvernamentale de oriunde din
Uniunea Europeană, această organizație ar trebui să poată
solicita informații relevante din statul membru de origine al
solicitantului.
Portalul va include un instrument pentru măsurarea
satisfacției utilizatorilor, precum și posibilitatea de a face
comentarii anonime cu privire la calitatea și disponibilitatea
informațiilor și a serviciilor furnizate prin intermediul

Link-uri utile:

Gateway-ului.

www.e-guvernare.ro
https://europa.eu/youreurope/index.htm
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Taxele pentru studenți și sistemele de sprijin în
învățământul superior european pentru anul
universitar 2020/2021

studenții să-și continue studiile, în condițiile dificile create de
pandemie.
Raportul include două secțiuni: o prezentare generală
comparativă și un set de fișe de informații naționale.

Disponibilitatea resurselor financiare pentru finanțarea
studiilor este un factor esențial în ceea ce privește accesul la
studii universitare. În special, studenții din grupurile
defavorizate reprezintă o categorie sensibilă în ceea ce
privește disponibilitatea fondurilor.
Taxele studențești și sistemele de sprijin sunt instrumente ale
politicilor naționale în acest domeniu, deoarece joacă un rol în
sprijinirea sau descurajarea în ceea ce privește accesul la studii
universitare, ceea ce poate avea un impact asupra ratelor de
progres.

Prezentarea generală se concentrează pe problema taxelor de
școlarizare și a suportului oferit pentru studenții din ciclul I
care studiază de acasă, evidențiind în același timp diferențele
între ciclurile de studii, forma de învățământ full-time și parttime, precum și a studenților naționali și a celor străini.
Fișele de informații naționale descriu în detaliu situația
statelor membre ale Uniunii Europene, precum și din Marea
Britanie,

Albania,

Bosnia

și Herțegovina, Confederația

Elvețiană, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de
Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Eurydice a elaborat un raport în care evidențiază
modul în care sistemele de taxe și sprijin, inclusiv subvențiile
și împrumuturile interacționează în sistemul de învățământ
superior din Europa. Acest raport prezintă gama de taxe
percepute studenților din învățământul superior de stat,
specificând categoriile de studenți care trebuie să plătească
taxe și categoriile de studenți care pot fi scutiți. De asemenea,
explică tipurile și sumele de sprijin public disponibile sub
formă de subvenții și împrumuturi, precum și prestațiile
fiscale și alocațiile familiale, după caz. În final, ediția din acest
an a raportului enumeră măsurile administrative și financiare
pe care guvernele statelor le-au adoptat pentru a ajuta

Raportul

integral

poate

fi

consultat

aici:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01ea3b55-516011eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-184435368
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Analizele de țară pentru sistemele de educație

referă la politicile de modernizare a educației preșcolare și

și formare din UE, publicate recent de Comisia

școlare; Secțiunea 6 se referă la educația și formarea
profesională; Secțiunea 7 cuprinde măsuri de modernizare a

Europeană

învățământului superior, în timp ce Secțiunea 8 se referă la
învățarea adulților.

"Monitorul educației și formării" este documentul

Concluziile pentru România arată că, în pofida

Comisiei Europene care prezintă o evaluare realizată anual cu

inițiativelor de până în prezent, este necesară sporirea

privire la sistemele de educație și formare din întreaga

competențelor digitale ale cadrelor didactice, ale formatorilor

Europă. Monitorul prezintă rapoarte privind performanța UE

și ale elevilor, precum și dotarea școlilor cu echipamente

și a statelor membre cu privire la criteriile de referință ET2020

digitale. De asemenea, foarte mulți tineri au un nivel

(Education and Training 2020) și elaborează prioritățile și

inadecvat de competențe de bază. Asigurarea calității și

inițiativele politice pentru sistemele educaționale.

relevanței pentru piața forței de muncă a sistemului de

Volumul 1 al Monitorului oferă o analiză din punct de
vedere național și tematic. Volumul al 2-lea pentru anul 2020

educație și formare reprezintă în continuare o provocare
esențială.

include 27 de rapoarte de țară individuale. Acesta se bazează
pe cele mai recente dovezi cantitative și calitative pentru a
prezenta și evalua cele mai recente și în curs de desfășurare
măsuri de politică din fiecare stat membru al UE.
Prin

urmare,

acesta

completează

alte

surse

de

informații care oferă descrieri ale sistemelor naționale de
educație și formare: Secțiunea 1 cuprinde o prezentare
statistică a principalilor indicatori de educație și formare;
Secțiunea 2 identifică pe scurt principalele puncte forte și
provocări ale sistemului de educație și de formare al țării;

Pentru informații suplimentare:

Secțiunea 3 se axează pe educația digitală; Secțiunea 4

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cd97ef45-

analizează investițiile în educație și formare; Secțiunea 5 se

2497-11eb-9d7e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
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Învățământul superior în 2020: Efectele Covid19 asupra acestui an
Covid-19 a cauzat o serie de modificări la nivel de
organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ superior
din întreaga lume.
Pentru a înțelege cum sunt afectați de actuala criză
actualii și viitorii studenți, compania specializată pe educație
Quacquarelli Symonds a inițiat un sondaj în anul 2020, care
este încă în desfășurare. Raportul rezultat și publicat în luna
decembrie 2020, cu titlul - Învățământul superior în 2020: Efectele
Covid-19 asupra acestui an - prezintă o serie de informații pe
care baza cărora instituțiile își pot crea o imagine de ansamblu
despre felul în care pot evolua lucrurile în anul 2021.
Raportul abordează o serie de probleme cu care se
confruntă învățământul superior:
- Ce s-a schimbat în activitatea de învățare pe parcursul
anului 2020?
- Cum s-au modificat opiniile despre învățământul
online în 2020?
- Cum și-au modificat studenții internaționali planurile
din cauza Covid-19?
- Ce fel de informații se așteptau studenții internaționali
sa primească de la instituții în 2020?
- Cum s-a schimbat procesul de înscriere la studii?

Mai multe detalii puteți afla accesând link-ul
https://info.qs.com/rs/335-VIN-535/images/Higher_Education_in_2020__How_COVID-19_Shaped_this_Year.pdf
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