
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universități românești selectate, prin programul Erasmus +, în cadrul Inițiativei privind 

Universitățile Europene 

La sfârșitul lunii iulie a.c., au fost publicate rezultatele apelului la candidaturi lansat de Comisia 

Europeană la 30 noiembrie 2021, în cadrul programului Erasmus+ pentru a sprijini punerea în aplicare a 

Inițiativei privind Universitățile Europene; astfel, au fost selectate 20 de alianțe ale universităților 

europene în rândul cărora aflându-se și universități românești.                         citește mai mult.... 

Rețeaua Centrelor ENIC-NARIC lansează un nou website 

Rețeaua Centrelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale pentru Recunoaștere Academică și Informare), în 

care Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este membru, a lansat, la începutul 

lunii august a.c., noua versiune a website-ului www.enic-naric.net. Acest website a fost creat la inițiativa 

comună a Comisiei Europene, Consiliului European...       

                  citește mai mult.... 

 

        Numărul (8) 44 – August 2022 

O nouă inițiativă a Consiliului Europei privind combaterea fraudei și promovarea eticii, 

transparenței și integrității în educație 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat recent o Recomandare adresată celor 46 de state 

membre, menită să le asiste în combaterea fraudei și promovarea eticii, transparenței și integrității în 

educație. Elaborarea acestei Recomandări este o inițiativă promovată și dezvoltată în cadrul Platformei 

paneuropene privind etica, transparența și integritatea în educație...             citește mai mult.... 

 

Tendințe în învățământul superior 

Provocările din ultimii doi ani au adus o serie de schimbări în mediul academic. Schimbările nu sunt 

întotdeauna facile, dar instituțiile de învățământ superior au demonstrat că au capacitatea să profite de 

orice oportunitate pentru a face inovații, să se transforme și să își centreze activitatea pe student.   

                                     citește mai mult.... 
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Rețeaua Centrelor ENIC-NARIC lansează un 

nou website 
 

Rețeaua Centrelor ENIC-NARIC (Centrele Naționale 

pentru Recunoaștere Academică și Informare), în care 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

este membru, a lansat, la începutul lunii august a.c., noua 

versiune a website-ului www.enic-naric.net.  

Acest website a fost creat la inițiativa comună a 

Comisiei Europene, Consiliului European și UNESCO pentru 

a sprijini rețelele ENIC-NARIC, alte organizații și persoane 

interesate (care doresc să studieze/lucreze în străinătate, 

evaluatori, instituții de învățământ și angajatori) să aibă acces 

la informații de actualitate referitoare la mobilitatea 

internațională academică și profesională și la procedurile de 

recunoaștere a calificărilor obținute în străinătate. 

Noua arhitectură și caracteristicile website-ului ENIC-

NARIC includ: 

 • Lista paginilor țărilor care poate fi accesată direct din 

meniul principal, vizibil pe orice pagină a site-ului.   

 • Acces direct utilizatorilor la subiecte precum 

Instrumente-cheie, evenimentele rețelelor etc. 

 • O colecție de texte în secțiunea “About” care explică 

Convenția de recunoaștere de la Lisabona (LRC), rețelele 

ENIC-NARIC, elemente de guvernare etc.  

• O nouă secțiune „Recognition Tools and Projects” 

pentru o mai bună vizibilitate a instrumentelor existente și a 

proiectelor rețelelor.  

• O categorie suplimentară intitulată „Topics” care 

permite utilizatorilor să navigheze prin temele specifice 

activității rețelei Centrelor ENIC-NARIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați https://www.enic-

naric.net/ 
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Universități românești selectate, prin 

programul Erasmus +, în cadrul Inițiativei privind 

Universitățile Europene 

 

La sfârșitul lunii iulie a.c., au fost publicate rezultatele 

apelului la candidaturi lansat de Comisia Europeană la 30 

noiembrie 2021, în cadrul programului Erasmus+ pentru a 

sprijini punerea în aplicare a Inițiativei privind Universitățile 

Europene; astfel, au fost selectate 20 de alianțe ale 

universităților europene în rândul cărora aflându-se și 

universități românești. 

S-a subliniat faptul că, în cadrul acestei cereri de 

candidaturi, alianțele pot accepta acum parteneri asociați din 

țările Procesului Bologna, inclusiv, de exemplu, din Ucraina, 

Regatul Unit și Elveția. 

Alianțele selectate vor dispune de un buget de 272 de 

milioane EUR, pentru perioada 2021-2027. 

Împreună cu cele 24 de alianțe selectate în 2020, un total 

de 44 de alianțe ale universităților europene implică în prezent 

340 de instituții de învățământ superior care sunt ”răspândite 

în capitalele europene și în regiunile îndepărtate din 31 de 

țări, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), 

precum și Islanda, Norvegia, Serbia și Turcia”. 

În toamna anului 2022, Comisia va lansa următoarea 

cerere de propuneri Erasmus+, cu scopul de a oferi finanțare 

pentru alianțele existente și de a crea altele noi. 

 

 

 

 

Pentru a afla universitățile românești selectate să 

primească finanțare Erasmus+ în anul 2022 în cadrul alianțelor 

din care fac parte, accesați  

https://education.ec.europa.eu/de/document/european-

universities-erasmus-call-2022-results 
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O nouă inițiativă a Consiliului Europei privind 

combaterea fraudei și promovarea eticii, 

transparenței și integrității în educație 

 

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat 

recent o Recomandare adresată celor 46 de state membre, 

menită să le asiste în combaterea fraudei și promovarea eticii, 

transparenței și integrității în educație.  

Elaborarea acestei Recomandări este o inițiativă 

promovată și dezvoltată în cadrul Platformei paneuropene 

privind etica, transparența și integritatea în educație 

(ETINED) a Consiliului Europei în contextul nevoii unei 

abordări europene comune în acest domeniu.  

Textul Recomandării este structurat în 4 secțiuni 

(prevenire, urmărire penală, cooperare internațională și 

monitorizare) și face 6 recomandări principale către statele 

membre ale Consiliului Europei:  

- promovarea educației de calitate prin eliminarea 

fraudei educaționale;  

- protejarea elevilor, studenților, cercetătorilor și a 

personalului din învățământ de organizațiile și persoanele 

implicate în vânzarea (și publicitatea) de servicii frauduloase;  

- acordarea de sprijin pentru implementarea 

măsurilor preventive și de protecție, precum și a unei culturi a 

egalității de șanse la toate nivelurile și în toate sectoarele de 

educație și formare și în tranziția între aceste sectoare;  

- monitorizarea evoluțiilor tehnologice care ar 

putea sprijini noi forme de fraudă;  

- facilitarea cooperării internaționale în domeniu;  

- sprijinirea diseminării pe scară largă a 

recomandării.  

Recomandarea include definiții stabilite de comun 

acord la nivel european, ale fraudei educaționale, plagiatului 

și ale diferitelor tipuri de furnizori de documente frauduloase, 

cum ar fi fabricile de diplome, de acreditare și de vize, precum 

și bănci de eseuri.  

Documentul cuprinde măsuri ce fac referire la accesul 

la educație și la toate nivelurile și formele de învățământ, 

offline și online, de la învățământul preșcolar până la 

învățământul superior, inclusiv învățământul profesional și 

învățarea pe tot parcursul vieții.  

Una dintre recomandările-cheie este reducerea la 

minimum a publicității serviciilor frauduloase, care este 

exacerbată de utilizarea internetului și a rețelelor sociale. 

Cooperarea internațională este considerată esențială în această 

direcție, pentru stabilirea unui proces de monitorizare a 

activităților frauduloase la nivel național și transnațional și a 

schimbului de informații. 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, accesați:  

For a quality education free of fraud and corruption – a 

new Recommendation adopted by the Committee of Ministers 

- Newsroom (coe.int)  -  Result details (coe.int) 
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Tendințe în învățământul superior 

Provocările din ultimii doi ani au adus o serie de 

schimbări în mediul academic. Schimbările nu sunt 

întotdeauna facile, dar instituțiile de învățământ superior au 

demonstrat că au capacitatea să profite de orice oportunitate 

pentru a face inovații, să se transforme și să își centreze 

activitatea pe student. 

Experiența acumulată în această perioadă a fost 

împărtășită publicului prin diverse cărți, articole, rapoarte, pe 

care Comisia pentru Învățământ Superior din Statele Unite ale 

Americii le-a analizat și a elaborat recent o analiză care indică 

o serie de tendințe pe care instituțiile universitare trebuie să le 

aibă în vedere pentru a face față provocărilor viitoare, 

referindu-se la: necesitatea colaborării cu alte instituții, 

promovarea principiului echității la toate nivelurile instituției, 

diversificarea sub raportul vârstei a studenților, utilizarea 

microcertificărilor, starea psihologică a studenților în urma 

pandemiei.  

Deși tendințele provin din mediul universitar american, 

acestea pot fi utile și acelor instituții europene care, pentru a-și 

asigura continuitatea și succesul în viitor, doresc să facă pașii 

potriviți pe calea inovațiilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo: www.eaie.org 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, accesați: 

https://download.hlcommission.org/HLCTrends_INF.pdf 
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