
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport comparativ între Cadrul european al calificărilor și Cadrul național al calificărilor din Ucraina 

Comisia Europeană a lansat pe data de 27 februarie 2023, în cadrul unui eveniment online organizat de 

Fundația Europeană de Formare (ETF), la care au participat și reprezentanții CNRED, raportul 

„Compararea cadrului european al calificărilor și cadrul național ucrainean al calificărilor”.        

                                                           citește mai mult.... 

CNRED a participat la întâlnirea de lansare a proiectului OCTRA 2 

În data de 10 martie a.c., s-a desfășurat, la Riga, întâlnirea de lansare a proiectului OCTRA 2 – Online 

course catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 101101695, finanțat prin 

programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere 

ENIC/NARIC, în care România este partener alături de...                         citește mai mult.... 

 

Convenția globală privind recunoașterea calificărilor din învățământul superior devine obligatorie 

instituind ”o nouă eră pentru studenții din lumea întreagă” 

La 5 martie 2023 a intrat în vigoare Convenția globală pentru recunoașterea calificărilor din 

învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019, devenind prima convenție internațională 

privind învățământul superior, prin care se facilitează recunoașterea...                   citește mai mult.... 
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Autonomia universitară în Europa 

Asociația Europeană a Universităților (EUA) a publicat în această lună un nou raport comparativ, al 

patrulea de acest fel, referitor la autonomia universitară, care reconfirmă faptul că în Europa există o 

varietate de cadre legislative, reglementări și procese de implementare a structurilor de guvernanță. 

                                   citește mai mult.... 
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Convenția globală privind recunoașterea 

calificărilor din învățământul superior devine 

obligatorie instituind ”o nouă eră pentru studenții 

din lumea întreagă” 

 
 

La 5 martie 2023 a intrat în vigoare Convenția globală 

pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, 

adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019, devenind prima 

convenție internațională privind învățământul superior, prin 

care se facilitează recunoașterea la nivel global a studiilor 

universitare, încurajându-se mobilitatea academică, 

schimburile academice și culturale, precum și cooperarea 

internațională inter-universitară.   

Convenția prevede că recunoașterea calificărilor din 

învățământul universitar se va realiza în baza unor mecanisme 

echitabile, transparente și nediscriminatorii, luând în 

considerare și reglementările și bunele practici utilizate până 

în prezent de autoritățile naționale și instituțiile de învățământ 

superior pentru recunoașterea diplomelor și perioadelor de 

studii universitare. 

Luând în considerare principiile celor cinci convenții 

regionale ale UNESCO privind învățământul superior, 

Convenția Globală extinde conceptul de recunoaștere 

internațională și aduce beneficii studenților care doresc să 

studieze în afara regiunii lor de origine, sporind accesul la un 

învățământ superior de calitate. 

După cum se arată, Convenția globală constituie un apel 

adresat profesorilor, decidenților politici și studenților care 

trebuie să își pună în comun interesele pentru a construi o 

lume în care fiecare să poată învăța, să se dezvolte și să 

reușească. 

Prin Legea nr. 164/2021, România a ratificat, printre 

primele 5 state din lume, Convenția globală, iar Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor devine, 

conform Convenției, “structura națională de implementare”, 

beneficiind de sprijinul celorlalte departamente și organisme 

de specialitate ale Ministerului Educației, în cooperare cu 

instituțiile de învățământ superior din România. 
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Pentru mai multe informații, accesați pagina UNESCO: 

https://www.unesco.org/en/articles/global-convention-

higher-education-enters-force-new-era-students-worldwide-

begins  
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Raport comparativ între Cadrul european al 

calificărilor și Cadrul național al calificărilor din 

Ucraina 

 

Comisia Europeană a lansat pe data de 27 februarie 

2023, în cadrul unui eveniment online organizat de Fundația 

Europeană de Formare (ETF), la care au participat și 

reprezentanții CNRED, raportul „Compararea cadrului 

european al calificărilor și cadrul național ucrainean al 

calificărilor”. Raportul este rezultatul unui proiect pilot, scris 

împreună cu partenerii ucraineni, europeni și ETF, pentru 

explorarea valorii comparării cadrelor naționale ale 

calificărilor (NQF) din țările terțe cu Cadrul european al 

calificărilor (EQF).   

Destinat în mod special practicienilor, factorilor 

decizionali, instituțiilor de învățământ și cetățenilor din UE, 

Ucraina și nu numai, în cadrul acestui eveniment a fost 

dezbătut contextul analizei aprofundate și modul în care 

concluziile pot fi implementate în viitor.  

Raportul, care poate fi găsit pe site-ul web Europass al 

Comisiei, face posibilă prin demonstrarea modului în care 

calificările ucrainene se compară cu EQF, facilitarea integrării 

ucrainenilor strămutați pe piața muncii din Uniunea 

Europeană, conform competențele lor.  

Acest raport este primul de acest gen, iar comparația și 

analiza aprofundată se vor dovedi a fi un instrument util 

pentru practicieni, factorii de decizie politică, instituțiile de 

învățământ și cetățeni deopotrivă. Raportul face parte din 

inițiativa mai largă a Comisiei Europene de a lucra cu țări din 

afara UE, așa cum este subliniat în Recomandarea EQF din 

2017. 

Raportul poate fi consultat și pe website-ul CNRED la 

secțiunea dedicată Ucrainei - Surse internaționale care conțin 

informații actualizate direct de la autoritățile ucrainene: 

https://cnred.edu.ro/ro/sistem-educatie-ucraina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=2070&

furtherEvents=yes#navItem-1   

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=ye

s&newsId=10513   

Link descărcare raport: 

https://cnred.edu.ro/sites/default/files/news/comparison_report_en.pdf 
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CNRED a participat la întâlnirea de lansare a 

proiectului OCTRA 2 

 

În data de 10 martie a.c., s-a desfășurat, la Riga, 

întâlnirea de lansare a proiectului OCTRA 2 – Online course 

catalogues and databases for transparency and recognition 2, nr. 

101101695, finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea 3, 

proiect destinat membrilor rețelei Centrelor naționale de 

recunoaștere ENIC/NARIC, în care România este partener 

alături de Letonia, Polonia, Irlanda, Bulgaria, Armenia, Bosnia 

și Herțegovina. 

Proiectul OCTRA 2 își propune să exploreze în 

continuare rolul cataloagelor de cursuri online ale instituțiilor 

de învățământ superior din țările partenere în proiect, cu 

accent pe micro-certificări, pentru a asigura sprijin instituțiilor 

de învățământ superior în furnizarea de informații fiabile 

pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, 

inclusiv micro-certificări, care în viitor pot conduce la 

recunoașterea automată a calificărilor din învățământul 

superior. 

În cadrul reuniunii s-au discutat aspecte privind 

implementarea proiectului precum activitățile, planul de 

acțiune, livrabilele, managementul financiar și procesul de 

diseminare. Activitățile proiectului includ: identificarea la 

nivelul fiecărui partener a practicilor naționale, 

recomandărilor și abordărilor cu privire la micro-certificări și 

cataloagele de cursuri online; îmbunătățirea și adaptarea 

liniilor directoare (elaborate în proiectul anterior) privind 

cataloagele de cursuri online și micro-certificările, inclusiv  

 

 

 

 

 

modul de includere a acestora în cataloagele de cursuri online; 

consolidarea dialogului între instituțiile de învățământ 

superior, Centrele ENIC-NARIC, evaluatori și alte părți 

interesate implicate în recunoaștere (de exemplu, angajatori, 

studenți) cu privire la furnizarea de informații fiabile și 

unitare privind calificările din învățământul superior și micro-

certificările. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina proiectului poate fi accesată la 

https://aic.lv/en/par-aic/projects/octra-2 
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Autonomia universitară în Europa 

Asociația Europeană a Universităților (EUA) a publicat 

în această lună un nou raport comparativ, al patrulea de acest 

fel, referitor la autonomia universitară, care reconfirmă faptul 

că în Europa există o varietate de cadre legislative, 

reglementări și procese de implementare a structurilor de 

guvernanță.  

Rezultatele raportului EUA evidențiază faptul că 

instituțiile de învățământ superior întâmpină încă restricții 

care le împiedică să își atingă întregul potențial în ceea ce 

privește modelele de cooperare transnațională, precum cel de 

alianțe de universități europene, în dezvoltarea de condiții 

competitive la nivel internațional pentru personalul academic 

sau în adaptarea infrastructurii campusului în conformitate cu 

orientarea strategică a instituției. 

Desigur, transferul unei mai mari autonomii către 

instituții necesită și garanții că universitățile sunt conduse în 

mod profesionist. Pentru a contribui la asigurarea încrederii 

societății cu privire la competența liderilor din universități, 

EUA are noi planuri pentru a ajuta la dezvoltarea de 

programe specifice pentru liderii universităților din întreaga 

Europă. 

În ediția de anul acesta apar 3 state noi pentru prima 

dată, respectiv Georgia, România și Scoția, numărul în creștere 

al țărilor participante permițând realizarea unui studiu 

comparativ mai bun și posibilitatea de a formula concluzii  

 

 

complexe despre sistemele de învățământ universitar 

european.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul poate fi accesat aici: eua autonomy 

scorecard.pdf  
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