
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrele naționale de recunoaștere și DEQAR - punți pentru o cooperare europeană eficace în 

domeniul învățământului superior 

La 5 aprilie 2022, a fost adoptată Recomandarea Consiliului privind crearea de punți pentru o cooperare 

europeană eficace în domeniul învățământului superior prin care se recomandă statelor membre, ”cu 

respectarea deplină a principiului subsidiarității, a autonomiei instituționale și a libertății academice...   

                                 citește mai mult.... 

Cursuri online dedicate educației pentru cetățenie digitală puse la dispoziție de Consiliul Europei 

prin platforma European Wergeland Centre 

Programul Consiliului Europei dedicat Educației pentru cetățenie digitală pune la dispoziția cadrelor 

didactice cursuri online dedicate acestei tematice, care voi fi găzduite pe platforma de e-learning 

European Wergeland Centre.  Cursul îi sprijină pe profesori și pe alți educatori să înțeleagă conceptul de 

cetățenie digitală.                                       citește mai mult.... 

 

        Numărul (5) 41 – Mai 2022 

Radiografiere la nivel european a procesului de finalizare a studiilor liceale în timpul pandemiei 

COVID-19 

Circumstanțele generate de virusul COVID-19 au adus ministerele educației și autoritățile competente 

din majoritatea țărilor UE în situația de a opera o serie de modificări în modalitatea de desfășurare a 

examenelor de finalizare a studiilor liceale. Astfel, în timp ce în unele țări măsurile de prevenție au 

determinat decalarea perioadei de examinare...                citește mai mult.... 

 

Evoluția și recunoașterea micro-certificărilor 

Tot mai multe instituții de învățământ superior adoptă micro-certificările pentru a oferi studenților rute 

flexibile de învățare, iar statele pregătesc baza legală pentru utilizarea acestora. Astfel, este foarte posibil 

ca micro-certificările să devină calificări formale care își vor găsi locul în cadrul național al calificărilor. 

                                       citește mai mult.... 
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Cursuri online dedicate educației pentru 

cetățenie digitală puse la dispoziție de Consiliul 

Europei prin platforma European Wergeland Centre 
 

Programul Consiliului Europei dedicat Educației 

pentru cetățenie digitală pune la dispoziția cadrelor didactice 

cursuri online dedicate acestei tematice, care voi fi găzduite pe 

platforma de e-learning European Wergeland Centre.  

Cursul îi sprijină pe profesori și pe alți educatori să 

înțeleagă conceptul de cetățenie digitală și ce înseamnă pentru 

tinerii care învață să fie cetățeni digitali în societatea actuală. 

Se arată că ”lucrând împreună cu colegi profesioniști pe 

exemple din viața reală, veți învăța cum să planificați 

experiențe de învățare a cetățeniei digitale care îi vor implica 

și vor împuternici studenții să devină cetățeni activi într-o 

lume dominată de tehnologia digitală”. 

Platforma oferă o combinație de cursuri mixte și online. 

Inițial, majoritatea cursurilor vor fi deschise doar pentru 

participanții selectați, dar împreună cu Consiliul Europei vor 

fi oferite și cursuri proprii despre Educația pentru cetățenia 

digitală, cu acces deschis pentru toți cursanții. 

Pentru a participa la un astfel de curs trebuie să vă 

înregistrați la 

https://e-learning.theewc.org/login/index.php; organizatorii 

au în vedere acreditarea cursului și acordarea de credite 

transferabile, pe lângă certificatul de participare.  

În cadrul aceluiași Program, alte patru cursuri sunt în 

curs de definitivare, pe următoarele teme: cyberbullying, access 

și incluziune, participare activă, învățare și creativitate și vor fi 

disponibile până la finalul verii. 
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Centrele naționale de recunoaștere și DEQAR - 

punți pentru o cooperare europeană eficace în 

domeniul învățământului superior 

 

La 5 aprilie 2022, a fost adoptată Recomandarea Consiliului 

privind crearea de punți pentru o cooperare europeană eficace în 

domeniul învățământului superior prin care se recomandă 

statelor membre, ”cu respectarea deplină a principiului 

subsidiarității, a autonomiei instituționale și a libertății 

academice, în conformitate cu circumstanțele naționale și în 

strânsă cooperare cu toate părțile interesate relevante”: 

”să permită instituțiilor de învățământ superior să 

dezvolte în continuare și să aplice, activități educaționale 

transnaționale comune inovatoare, permițându-le și 

încurajându-le să testeze și să aplice abordări și măsuri 

adecvate în ceea ce privește(…)utilizarea informațiilor privind 

asigurarea externă a calității programelor și/sau instituțiilor 

europene de învățământ superior, în conformitate cu 

Standardele și orientările privind asigurarea calității în Spațiul 

european al învățământului superior (SEIS), incluse în baza de 

date privind rezultatele asigurării externe a calității 

(DEQAR) pentru a pune în aplicare recunoașterea reciprocă 

automată în scopul continuării învățării, în cooperare cu 

centrele naționale de informare pentru recunoaștere 

academică (NARIC)”.  

În România, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor din cadrul Ministerului Educației este Centru 

ENIC/NARIC și partener în proiectul DEQAR-CONNECT 

derulat în cadrul unui consorțiu format din 26 de organizații 

(Centre naționale de recunoaștere, Agenții de asigurare a 

calității) și 6 experți naționali. 

Recomandarea Consiliului privind crearea de punți pentru o 

cooperare europeană eficace în domeniul învățământului superior 

poate fi consultată la https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX:32022H0413(01). 

Informațiile privind proiectul DEQAR-CONNECT pot 

fi accesate la https://www.eqar.eu/about/projects/deqar-

connect/. 
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Radiografiere la nivel european a procesului de 

finalizare a studiilor liceale în timpul pandemiei 

COVID-19 

 

Circumstanțele generate de virusul COVID-19 au adus 

ministerele educației și autoritățile competente din majoritatea 

țărilor UE în situația de a opera o serie de modificări în 

modalitatea de desfășurare a examenelor de finalizare a 

studiilor liceale. Astfel, în timp ce în unele țări măsurile de 

prevenție au determinat decalarea perioadei de examinare, în 

alte cazuri mediile finale au fost calculate pe baza notelor 

obținute pe parcursul anului școlar sau a unui portofoliu, fără 

să se organizeze sesiunea finală de examinare.  

Pentru a facilita recunoașterea studiilor absolvenților 

promoțiilor 2019/2020, 2020/2021 și 2021/2022 și pentru a 

sprijini instituțiile de învățământ superior în selecția 

candidaților la admitere, rețeaua ENIC-NARIC pune la 

dispoziție în acest sens informații actualizate, colectate din 37 

de state, care pot fi consultate pe site-ul oficial al rețelei: 

https://www.enic-naric.net/upper-secondary-school-

examinations-high-school-diplomas-in-times-of-covid-19.aspx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa: https://unsplash.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sursa: https://unsplash.com/ 
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Evoluția și recunoașterea micro-certificărilor 

Tot mai multe instituții de învățământ superior adoptă 

micro-certificările pentru a oferi studenților rute flexibile de 

învățare, iar statele pregătesc baza legală pentru utilizarea 

acestora. Astfel, este foarte posibil ca micro-certificările să 

devină calificări formale care își vor găsi locul în cadrul 

național al calificărilor.   

Centrul ENIC-NARIC din Olanda, în colaborare cu alte 

centre de recunoaștere din Uniunea Europeană, a publicat, în 

luna martie a.c., raportul Evoluția și recunoașterea micro-

certificărilor, cu scopul de a prezenta situația actuală privind 

utilizarea micro-certificărilor și de a face câteva recomandări 

pentru recunoașterea acestora.  

Raportul propune, în ceea ce privește recunoașterea, o 

abordare pe două planuri:  

1. micro-certificările oferite în programe integrate 

Procesului Bologna pot fi recunoscute conform principiilor 

Convenției de la Lisabona privind recunoașterea studiilor în 

învățământul superior, 

2. micro-certificările obținute în afara cadrului Bologna, 

la furnizori non-formali, pot fi recunoscute prin raportare la 

recunoașterea învățării anterioare.  

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, consultați: 

https://www.nuffic.nl/sites/default/files/2022-

03/The%20rise%20and%20recognition%20of%20micro-

credentials.pdf  
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