
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune de informare online: UNIVERSITĂȚI EUROPENE - Apel de propuneri Erasmus+ 2023 

Sesiunea online din data de 15 noiembrie a.c. - ora 14:30 CET va informa cu privire la contextul politicii, 

criteriile de atribuire și procedura de aplicare pentru Apelul de propuneri - Universități Europene 2023, 

în cadrul Erasmus+ acțiunea 2.  

Inițiativa „Universități europene” face parte din sprijinul „Parteneriate pentru excelență” oferit în cadrul 

Programului Erasmus+ 2021-2027.                          citește mai mult.... 

 

Un nou summit european al educației dedicat tinerilor 

Al 5-lea Summit european al educației - care va avea loc în data de 1 decembrie a.c. în format hibrid - 

pune tineretul și educația în centrul atenției, oferind oportunitatea de a contribui la modelarea direcției 

viitoare a educației și formării în Europa. 

Tinerii reprezintă viitorul Europei și vor avea un rol principal în tranzițiile către o societate verde și 

digitală.                                            citește mai mult.... 

    Numărul (10) 46 – Octombrie 2022 

Implicarea Ministerului Educației în acțiuni europene pentru definirea și utilizarea rezultatelor 

învățării în educația pentru viitor 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a participat în calitate de 

partener, în data de 20 septembrie a.c., la Riga, Letonia, la conferința finală organizată în cadrul 

proiectului QUATREC 2 - „Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”.   

                              citește mai mult.... 

 

“Viitorul VET” va cunoaște o nouă etapă în cadrul CEDEFOP 

În perioada 8-9 septembrie a.c. a avut loc în Germania, la Bonn, workshop-ul intitulat „Viitorul VET în 

Europa: Căi spre excelența vocațională”/”Future of VET in Europe: Pathways to vocational excellence”. 

Workshop-ul a fost organizat de Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională și a reunit 

cercetători VET de renume internațional pentru a discuta...                citește mai mult.... 
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Sesiune de informare online: UNIVERSITĂȚI 

EUROPENE - Apel de propuneri Erasmus+ 2023 
 

Sesiunea online din data de 15 noiembrie a.c. - ora 14:30 

CET va informa cu privire la contextul politicii, criteriile de 

atribuire și procedura de aplicare pentru Apelul de propuneri 

- Universități Europene 2023, în cadrul Erasmus+ acțiunea 2.  

Inițiativa „Universități europene” face parte din 

sprijinul „Parteneriate pentru excelență” oferit în cadrul 

Programului Erasmus+ 2021-2027. Această inițiativă are un 

mandat ambițios menit să declanșeze și să aprofundeze 

niveluri fără precedent de cooperare instituțională între 

instituțiile de învățământ superior, făcând-o sistemică, 

structurală și durabilă; își propune să încurajeze apariția unor 

alianțe transnaționale de jos în sus ale instituțiilor de 

învățământ superior din întreaga Europă, ducând cooperarea 

transnațională la un nou nivel de intensitate și domeniu de 

aplicare și oferind studenților oportunități de a combina 

studiile în mai multe țări. Punând în comun resursele, 

capacitatea și punctele forte, instituțiile de învățământ 

superior își vor consolida calitatea, performanța, atractivitatea 

și competitivitatea internațională în toate misiunile lor - 

educație, cercetare, inovare și servicii pentru societate, în 

beneficiul studenților, personalului și comunităților.  

 

 

 

În conformitate cu prioritățile Spațiului European al 

Educației până în 2025 și cu Strategia Europeană pentru 

universități, aceste universități europene intenționează: să 

promoveze valorile europene comune și o identitate 

europeană consolidată prin reunirea unei noi generații de 

europeni capabili să coopereze în cadrul diferitelor culturi, 

limbi și peste granițe, sectoare și discipline academice; să 

realizeze un salt substanțial în ceea ce privește calitatea, 

performanța, atractivitatea și competitivitatea instituțiilor 

europene de învățământ superior și contribuția la economia 

europeană bazată pe cunoaștere, ocuparea forței de muncă, 

creativitate, cultură și bunăstare, valorificând pedagogiile 

inovatoare. „Universitățile europene” vor fi factori-cheie în 

asigurarea calității învățământului superior și, acolo unde este 

posibil, pentru a consolida legătura cu peisajul cercetării și 

inovării din Europa și extinderea acestuia către societate și 

economie.  

Scopul Apelului de propuneri Erasmus+ 2023 este de a 

sprijini alianțele instituțiilor de învățământ superior în 

realizarea graduală a viziunii lor ambițioase pe termen lung 

pentru a deveni o universitate europeană cu drepturi depline.  
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Acest obiectiv va fi atins printr-o abordare dublă:  

 

1. Apelul va oferi sprijin pentru alianțele instituționale 

de cooperare transnațională deja existente, inclusiv – dar fără 

a se limita la – alianțele universităților europene selectate în 

cadrul apelului de propuneri Erasmus+ 2020. Scopul este de a 

consolida cooperarea instituțională realizată până în prezent și 

de a aprofunda, intensifica și extinde în continuare eficacitatea 

cooperării existente pentru a avansa procesul de transformare 

a învățământului superior către „Universități Europene” cu 

drepturi depline.  

 

2. Apelul va oferi sprijin solicitanților care doresc să 

stabilească o nouă cooperare instituțională transnațională într-

o nouă alianță „Universitate Europeană”.  

 

Bugetul total al acțiunii este de 384.000.000 EUR. 

 

Informații detaliate despre apelul Universităților Europene 

2023 sunt disponibile pe Portalul Oportunități de finanțare și 

licitație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-

events/events/online-information-session-european-

universities-erasmus-2023-call-proposals-2022-11-15_en  
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Un nou summit european al educației dedicat 

tinerilor 

 

Al 5-lea Summit european al educației - care va avea loc 

în data de 1 decembrie a.c. în format hibrid - pune tineretul și 

educația în centrul atenției, oferind oportunitatea de a 

contribui la modelarea direcției viitoare a educației și formării 

în Europa. 

Tinerii reprezintă viitorul Europei și vor avea un rol 

principal în tranzițiile către o societate verde și digitală. 

Pentru reușita acestor tranziții, este necesar ca sistemele 

europene de educație și formare europene să se adapteze 

pentru a permite tinerilor să își dezvolte abilitățile și 

competențele necesare pentru a prospera și a face inovații.   

Summitul din acest an va aborda întrebări, precum: 

• Cum putem îmbunătăți sectorul educațional în 

beneficiul tuturor? 

• Cum pot fi făcute educația și formarea mai 

incluzive pentru a permite tuturor să-și atingă potențialul 

maxim? 

• Cum pot fi direcționate mai bine investițiile 

pentru a asigura o educație de calitate și incluzivă? 

• Ce rol poate juca educația în transformarea 

Pactului verde european în realitate? 

• Cum ne putem asigura că tinerii sunt echipați cu 

abilitățile ecologice și digitale necesare pentru a prospera și a 

inova într-un mod durabil? 

• Cum putem pregăti sistemele educaționale 

pentru viitor pentru a le face mai reziliente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații referitoare la acest eveniment, 

accesați: 

https://education.ec.europa.eu/event/fifth-european-

education-summit-bright-young-minds 
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Implicarea Ministerului Educației în acțiuni 

europene pentru definirea și utilizarea rezultatelor 

învățării în educația pentru viitor 

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor (CNRED) a participat în calitate de partener, în 

data de 20 septembrie a.c., la Riga, Letonia, la conferința finală 

organizată în cadrul proiectului QUATREC 2 - „Compararea 

calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”. 

Conferința cu tema ”Consolidarea rolului rezultatelor 

învățării în evaluarea calificărilor” a reunit experți din 

domeniul învățământului superior, reprezentând Centre 

ENIC-NARIC, agenții pentru asigurarea calității, Uniunea 

Europeană a Studenților, dar și angajatori. 

Ministerul Educației a fost reprezentat de CNRED, 

Centru ENIC-NARIC, și de Universitatea de Vest din 

Timișoara, prin directorul Departamentului pentru 

Managementul Calității. 

În cadrul evenimentului au fost discutate teme precum 

impactul utilizării rezultatelor învățării în educația pentru 

viitor, importanța utilizării rezultatelor învățării în clasificarea 

ocupațiilor europene – ESCO și în evaluarea calificărilor; 

recomandările pentru formularea și compararea rezultatelor  

 

 

 

 

învățării în termeni de recunoaștere rezultate în urma 

activităților proiectului QUATREC 2. Universitatea de Vest  

din Timișoara a prezentat propriul model privind utilizarea 

rezultatelor învățării pentru definirea programelor de studii. 

 

Prezentările susținute în cadrul conferinței și recomandările 

referitoare la utilizarea rezultatelor învățării pot fi consultate la 

următoarele link-uri: 

 

https://aic.lv/en/par-aic/projects/quatrec-2/conference  

https://aic.lv/en/par-aic/projects/quatrec-2  

 

* 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit 

partener în proiectul european „Compararea calificărilor 

pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)”, finanțat  
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prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat 

membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere 

ENIC/NARIC. 

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de 

Recunoaștere din Letonia. Proiectul a fost implementat 

începând cu luna iunie 2020 și se încheie în luna septembrie 

a.c.. În acest proiect au participat șase centre ENIC-NARIC, 

respectiv Centrele din Letonia, România, Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de Nord, Bulgaria, Lituania și Armenia. 

Scopul proiectului „Compararea calificărilor pentru o 

recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” este acela de a 

facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor 

emise de instituțiile de învățământ superior pentru 

recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al 

proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie 

pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și 

a recomandărilor din primul proiect. 

 

 

 

 

 

    © iStock/nd3000, 2020. 
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“Viitorul VET” va cunoaște o nouă etapă în 

cadrul CEDEFOP 

În perioada 8-9 septembrie a.c. a avut loc în Germania, 

la Bonn, workshop-ul intitulat „Viitorul VET în Europa: Căi 

spre excelența vocațională”/”Future of VET in Europe: Pathways 

to vocational excellence”. Workshop-ul a fost organizat de 

Institutul Federal pentru Educație și Formare Profesională și a 

reunit cercetători VET de renume internațional pentru a 

discuta concluziile cheie din proiectul „Viitorul VET” derulat 

de CEDEFOP. 

Participanții au convenit că următoarea etapă a 

activității CEDEFOP privind viitorul VET, începând din 2023, 

ar putea juca un rol semnificativ în promovarea cercetării în 

domeniu. 

În cadrul workshop-ului au fost discutate următoarele 

teme: compararea sistemelor VET și a curriculei; modificările 

în furnizarea VET; schimbarea mediului de lucru; rolul viitor 

al VET și al educației și formării profesionale continue 

(CVET). 

Cercetarea ar trebui să identifice și să analizeze 

schimbările fundamentale care au loc în prezent în VET, 

exemplificate prin relația în schimbare dintre educația și 

formarea profesională inițială (IVET) și educația și formarea 

profesională continuă (CVET), precum și importanța tot mai 

mare a VET de nivel superior. 

Având în vedere faptul că acest lucru va determina o 

schimbare în conceptualizarea generală a VET, va fi necesară, 

de asemenea, o investiție sistematică și pe termen lung în 

cercetare, prin adăugarea de resurse, precum și prin 

construirea de rețele și consolidarea cooperării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarea Major Trends in VET Curricula, Institutions 

and Assessment in Europe poate fi accesată la 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news/cedefops-future-vet-

research-paving-way  
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