O secțiune dedicată Ucrainei pe website-ul CNRED
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a creat recent, pe website-ul propriu
www.cnred.edu.ro, Secțiunea Ucraina - Informații privind accesul la studii și/sau la piața muncii, care
reunește o serie de informații

care vin în sprijinul recunoașterii studiilor efectuate în Ucraina pentru

continuarea studiilor sau accesul pe piata forței de muncă din România.

citește mai mult....
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Pașaportul european al calificărilor pentru refugiați
Printre acțiunile la nivel european pentru a sprijini statele membre UE în eforturile lor de a acomoda
persoanele strămutate în contextul războiului din Ucraina, Consiliul Europei, împreună cu alte state
europene, continuă implementarea proiectului - Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați
(European Qualifications Passport for Refugees – EQPR).

citește mai mult....

Fundația Europeană de Formare pune la dispoziția statelor membre Resource Hub pentru a sprijini
integrarea persoanelor din Ucraina
Printre acțiunile inițiate la nivel european pentru a sprijini Ucraina și statele membre UE în eforturile lor
de a acomoda persoanele strămutate în contextul războiului din Ucraina, Fundația Europeană de
Formare (ETF) a creat recent pe website-ul său un centru de resurse - Resource Hub.

citește mai mult....

Acreditări digitale Europass
Acreditările digitale Europass sunt certificate digitale cu valoare juridică echivalentă celor în format
tipărit. Ele le permit instituțiilor competente să elibereze gratuit aceste acreditări digitale care nu pot fi
falsificate, precum și alte acreditări de studii. Aceste acreditări sunt utile pentru a obține un loc de
muncă, un loc la universitate etc.
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O secțiune dedicată Ucrainei pe website-ul CNRED
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor

a

creat

recent,

pe

website-ul

propriu

www.cnred.edu.ro, Secțiunea Ucraina - Informații privind
accesul la studii și/sau la piața muncii, care reunește o serie
de informații care vin în sprijinul recunoașterii studiilor
efectuate în Ucraina pentru continuarea studiilor sau accesul
pe piata forței de muncă din România.
Secțiunea Ucraina furnizează informații atât pentru
cetățenii ucraineni cu privire la continuarea studiilor sau
accesul pe piata forței de muncă din România, cât și pentru
stakeholderi cu privire la sistemul de educație ucrainean,
având drept referințe organisme oficiale de învățământ
superior și formare din Ucraina, surse internaționale care
conțin

informații actualizate

direct

de

la

autoritățile

ucrainene și surse internaționale secundare create de diferite
organisme naționale/internaționale.
În acest context, vă mai informăm că la rândul său,
Ministerul Educației informează pe website-ul propriu cu
privire la măsurile de sprijin educațional acordate cetățenilor
(elevi, studenți, doctoranzi) afectați de conflictul militar care
se desfășoară pe teritoriul Ucrainei.

Pentru informații suplimentare, consultați:
https://www.edu.ro/alaturi_de_Ucraina
https://cnred.edu.ro/ro/informatii-privind-accesul-la-studii-sisau-la-piata-muncii-Ucraina
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Pașaportul european al calificărilor pentru refugiați
Printre acțiunile la nivel european pentru a sprijini
statele membre UE în eforturile lor de a acomoda persoanele

Parteneri în proiect
Alți parteneri instituționali

strămutate în contextul războiului din Ucraina, Consiliul
Europei,

împreună

implementarea

cu

alte

proiectului

-

state

europene,

Pașaportul

continuă

European

al

Calificărilor pentru Refugiați (European Qualifications
Passport for Refugees – EQPR), instrument internațional care
vine în sprijinul procedurii de recunoaștere a calificărilor care
nu pot fi dovedite prin acte sau pot fi dovedite parțial.
Proiectul a fost lansat în 2017 pentru a facilita
integrarea refugiaților, este implementat de Consiliul Europei
și beneficiază și de sprijinul Agenţiei ONU pentru Refugiaţi.
România, prin CNRED - Centru ENIC-NARIC, a
devenit partener în cadrul proiectului alături de Armenia,
Bosnia și Herțegovina, Canada, Croația, Franța, Germania,
Grecia, Italia, Regatul Țărilor de Jos, Norvegia, Serbia și
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de nord.
Pașaportul european al calificărilor pentru refugiați
(EQPR) este un document standard ce oferă informații despre
formarea academică, experiența profesională și competențele
lingvistice; acestea pot avea relevanță în cazul care refugiatul
dorește să se angajeze, să urmeze un stagiu, un curs de
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•

EQPR este emis în urma unui proces de evaluare

de către specialiști din statele partenere în proiectul EQPR ce

Parteneri în proiect

ENIC/NARIC

se realizează în baza documentelor deținute de persoana
refugiată și a unui interviu, dar nu este un document cu
valoare

juridică

și

nu

înlocuiește

atestatul/decizia

de

recunoaștere a studiilor și nici documentele de identitate sau
de studii și
•

nu garantează înscrierea la studii sau ocuparea

unui loc de muncă/angajarea.
Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați
este valabil 5 ani de la data emiterii.
*
În data de 29 martie a.c., la invitația Consiliului
Europei,

reprezentanții

CNRED

și

ai

instituțiilor

de

învățământ superior din România au participat la o sesiune de
informare și instruire dedicată calificărilor din Ucraina în
cadrul proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru
Refugiați, alături de alte centre naționale de recunoaștere și
universități din Europa, SUA și Australia.
Pentru informații suplimentare, accesați
https://www.coe.int/en/web/education/recognition-ofrefugees-qualifications
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Fundația Europeană de Formare pune la
dispoziția statelor membre Resource Hub pentru a

Rețeaua

ENIC-NARIC,

CEDEFOP,

alte

autorități

cu

competențe pentru continuarea la studii și acces la piața forței
de muncă.

sprijini integrarea persoanelor din Ucraina

Printre acțiunile inițiate la nivel european pentru a
sprijini Ucraina și statele membre UE în eforturile lor de a
acomoda persoanele strămutate în contextul războiului din
Ucraina, Fundația Europeană de Formare (ETF) a creat recent
pe website-ul său un centru de resurse - Resource Hub pentru
a sprijini recunoașterea calificărilor, competențelor și studiilor
din Ucraina:
https://www.etf.europa.eu/en/education-and-workinformation-ukrainians-and-eu-countries
Resource

Hub

colectează,

în

prezent,

cele

mai

actualizate informații destinate cetățenilor ucraineni și statelor
membre (autorități competente, școli, universități, angajatori),
atât cu privire la sistemul de educație și formare din Ucraina,
tipuri

de

acte

de

studii,

recunoașterea

calificărilor

profesionale, piața forței de muncă din Ucraina, cât și
informații de interes pentru cetățenii din Ucraina referitoare la
continuarea la studii și acces la piața forței de muncă în statele
membre UE.
La această inițiativă, pe lângă Comisia Europeană și
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Acreditări digitale Europass

2. Construirea - Generatorul de certificate online
permite introducerea datelor în întregime prin intermediul

Acreditările digitale Europass sunt certificate digitale

browserului. De asemenea, se pot pregăti seturi de date mai

cu valoare juridică echivalentă celor în format tipărit. Ele le

mari în Excel (pentru Windows) folosind un șablon dat. Ca

permit instituțiilor competente să elibereze gratuit aceste

alternativă, se poate exporta un pachet din sistemul de

acreditări digitale care nu pot fi falsificate, precum și alte

informații pentru studenți ca XML.

acreditări de studii. Aceste acreditări sunt utile pentru a
obține un loc de muncă, un loc la universitate etc. Cu

3. Încărcarea - Datele pregătite se încarcă, putând fi
apoi revizuite și securizate digital.

Europass, aceste acreditări pot fi stocate și partajate în totală
securitate și nu mai este necesară păstrarea lor și în format
tipărit.
Acreditările digitale Europass sunt înregistrări digitale,
securizate electronic, date unei persoane pentru a certifica
studiile efectuate. Acestea pot fi acordate pentru educație
formală, formare, cursuri online, experiențe de voluntariat și
multe altele.
Orice școală, colegiu, universitate sau furnizor de
formare din Europa poate folosi acest instrument pentru a
emite gratuit diplome, certificate de participare sau alte
certificate și pentru a le securiza cu sigiliul lor electronic.
Certificatele pot fi trimise prin e-mail cursanților sau depuse
direct în profilurile lor Europass.
Pentru eliberarea acestor certificate trebuie urmați 3

photo: europa.eu

pași:
1. Pregătirea - Obținerea unui sigiliu electronic calificat.

Pentru informații suplimentare, consultați

Instrumentul de testare se va asigura că totul este configurat

https://europa.eu/europass/ro/about-europass
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corect. Apoi, un tutorial descrie cum trebuie pregătite datele.
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